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วนัแรก        กรงุเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว ์ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T                

                 สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 
 
 
วนัท่ีสอง      ดไูบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK385    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

05.00 น.  ถึงสนามบนิ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

10.00 น.    เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซยี ผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่

ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และ

แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตา่งๆ มศิีลปินมาน่ัง  วาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-

ด า ภาพสตีา่งๆ และรูปลอ้เลยีน 

ค า่    บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม  สแปรโ์ร่ฮิลล-์มหาวิหารเซนตซ์าเวียร-์เมืองมูรมนัสค ์–ชมปรากกฏการณแ์สงออโรร่า 

เชา้             บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก หน้า

มหาวทิยาลยั มอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัที่เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซยี ที่ น่ีจะเป็นจุดชมววิที่สามารถมองเหน็ทศันียภาพของ

กรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกที่สรา้งในสมยัของสตาลิน คือ ตึกที่ท  าการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พกัอาศยั 2 ตึก และตึก

ของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์นอกจากน้ียงัมแีผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก น าทา่นชม มหา

วิหารเซนตซ์าเวียร ์ซ่ึงเป็นวหิารโดมทองที่ใหญท่ี่สุดในรัสเซยี ตัง้อยูใ่จกลางเมืองตดิกบัแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะ

มภีาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษตัริย ์ที่สวยงามและเหมือนจริง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทางไปยงัเมืองมูรมนัสค ์

(ไฟลทบิ์นภายในประเทศจ ากดัการการโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

........... น. ออกเดินทางสู ่เมืองมูรมนัสค ์โดย สายการบิน ......... เท่ียวบินท่ี ........ 

........... น. เดินทางถึง สนามบินมูรมนัสค ์เมืองมูรมนัสค ์ประเทศรสัเซีย เมืองทา่เรือและศูนยก์ลางการบริหารแควน้ปกครอง

ตนเองของรัสเซยี และตัง้อยูบ่นชายฝั่งทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลา่ใกลก้บัพรมแดนของนอร์เวยแ์ละฟินแลนด์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  น าทา่นสูท่ี่พกั ณ AZIMUT HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

......... น. น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิทา่มกลางทุง่หิมะในคืนที่ มืดมิด ทา่นจะพบกบั “แสงออโร

ร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ มกัพบไดใ้นชว่งเดือนธนัวาคม – มนีาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถพบไดใ้นรัศม ี
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300 ก.ม.จากขัว้โลกเทา่น้ัน (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะน้ันดว้ย) ไดเ้วลาอนัสมควรน า

ทา่นเดินทางกลบัสูท่ ี่พกั 

วนัท่ีส่ี             หมู่บา้นซาม่ี – Husky Sledding สุนัขลากเล่ือน –ชมปรากกฏการณ ์แสงออโรร่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นซาม่ี ชนเผา่พ้ืนเมืองดัง้เดิมของรัสเซยี ที่

ประกอบอาชพีลา่สตัว ์ซ่ึงภายในจะมกีวางเรนเดยีร์ และสตัวเ์มืองหนาว  

กลางวนั           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่Husky Park ฟาร์มสุนัขพนัธฮ์สักี้ ใหท้า่นไดช้มความน่ารัก

ของสุนัขแสนรู ้เป็นพนัธุท์ ี่ฉลาดเฉลยีวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ลี้ยงสุนัขพนัธุน้ี์เพ่ือ

ใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้าแขง็หรือหิมะ่ ใหท้า่นไดส้ัมผสัประสบการณ์ กิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ           

สุนัขลากเล่ือน นัง่รถเทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือน รวมถึงการถา่ยรูปกบั สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของ

สุนัขแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ ี่ฉลาดเฉลยีวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู ่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ลี้ยงสุนัขพนัธน้ี์เ พ่ือใชใ้น

การลากเล่ือนบนน้าํแขง็หรือหิมะ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั  ณ AZIMUT HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

 

......... น.    น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิทา่มกลางทุง่หิมะในคืนที่ มืดมิด ทา่นจะพบกบั “แสงออโร

ร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ มกัพบไดใ้นชว่งเดือนธนัวาคม – มนีาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถพบไดใ้นรัศม ี

300 ก.ม.จากขัว้โลกเทา่น้ัน (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะน้ันดว้ย) ไดเ้วลาอนัสมควรน า

ทา่นเดินทางกลบัสูท่ ี่พกั 

วนัท่ีหา้   มูรมนัสค ์–พิพิธภณัฑเ์ร่ืองราวทอ้งถ่ิน-เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์-มอสโคว ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม พิพิธภณัฑเ์ร่ืองราวทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดง

เร่ืองราวของชาวซามี่หรือแลปส ์ชนพ้ืนเมืองที่เขา้มาตัง้ถิ่ นฐานตัง้แตปี่ค.ศ.1574  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์ รุ่น Lenin ซ่ึงเป็นเรือ

ท าลายน ้าแขง็พลงันิวเคลยีร์รุ่นแรกสรา้งในปีค.ศ.1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ที่

กลบัมาใชช่ื้อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซเวยีต ซ่ึงไดป้ลดระวางและจอดเทยีบทา่ ใหนั้กทอ่งเที่ยวไดเ้ขา้ชมอยู่

ที่เมืองมูรมานสก ์เพ่ือเปิดทางใหก้บัเรือเดินสมุทรในการ ขนสง่สินคา้ และบางล ากใ็ชก้ารน านักทอ่งเที่ยวไปส ารวจขัว้

โลกเหนือ  

........... น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมูรมนัสค ์   (บริการอาหารแบบกล่อง ) 

........... น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรงุมอสโคว ์โดย สายการบิน...... เท่ียวบินท่ี ......  

ค า่ เดินทางถึง สนามบินสนามบินกรงุมอสโคว ์น าทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก  จตัุรสัแดง- มหาวิหารเซนตบ์าซิล -หา้งสรรพสินคา้กมุ –พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ 
  โบสถอ์สัสมัชญั-ปืนใหญ่พระเจา้ซาร-์หอระฆงั-รสัเซ่ียนเซอรค์สั 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่จตัุรสัแดง ค  าวา่สแีดงในความหมายรัสเซยี คือ ส่ิง



 

We’re ONE CENTER 
 

สวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ของรัสเซยี ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิม

ฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาล

ส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งที่  2 ภายในบริเวณจตุัรัสแดงทา่นจะได ้ชม 

มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 

ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด  ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมัย

คริสตศ์ตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ที่ท  ามา

จากทบัทมิหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน หา้งสรรพสินคา้กุม 

สถาปัตยกรรมที่เกา่แกข่องเมือง เป็นหา้งที่ ใหญโ่ตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง 

น ้าหอม และสินคา้ที่ระลึก มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดก าเนิดแหง่ประวตัิศาสตร์รัสเซยีที่มี

อายุยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน่ ้ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ เป็นพิพิธภณัฑท์ี่

เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซยี ซ่ึงเป็นที่เกบ็สมบตัลิ  า้คา่ของกษตัริยร์ัสเซยี ท ัง้เคร่ืองประดบัที่ท  าดว้ยเพชร ทองค า อุปกรณ์การสู ้

รบของกษตัริยส์มยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษตัริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท์ี่ส าคญัใชใ้น

งานพิธกีรรมที่ส าคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการ

สรา้งปืนใหญท่ี่สุดในโลกและยงัไมเ่คยมกีารใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมลูีกกระสุน น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตนั 

นับวา่เป็นของสะสมในยุคน้ัน ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มคีวามสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ สูงที่ สุดในยุคน้ัน 

และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกนิหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมรีะฆงั 21 ใบ ชมระฆงัที่ ใหญท่ี่ สุดของเครม

ลิน เรียกวา่ ระฆังพระเจา้ซาร  ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่ สุดในโลก แต่

เน่ืองจากมคีวามผิดพลาด จึงท าใหร้ะฆงัแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเลก็) 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากน้ันชมการแสดงละครสัตวท์ี่ขึ้นช่ือของรัสเซีย รสัเซ่ียนเซอรค์สั เป็นการ

แสดงของสัตวแ์สนรูท้ี่ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ ไดเ้วลาอนั

สมควร        น าทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเจ็ด   สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นเที่ยวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องน่ัง 

รถไฟใตด้ินดูสกัครั้ง เพราะนอกจากจะมสีถานีรถไฟใตด้ินที่สวยที่ สุดในโลกแลว้ยงัมคีวามลึกอกีตา่งหาก รถไฟใตด้ินท าให ้
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ผูค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทัว่ไป สถานีรถไฟใตด้ินเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ชาวรัสเซยีสามารถอวด

ชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่ งใหญ ่ตลอดจนประวตัิศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม       

อนัเป็นเสน่หดึ์งดูดใหนั้กทอ่งเที่ยวมาเยี่ยมชม เน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีที่ตา่งกนัดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้            

เคร่ืองแกว้ และหินออ่น  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู ่ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบั

สินคา้ของที่ระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่ง

ดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที่ระลึกอ่ืนๆ อกีมากมาย น าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอส

โคว ์สมัผสับรรยากาศยามของเมืองหลวงมอสโคว ์ ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์

23.50 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK132 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบนิ)  

วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ 
06.15 น.   ถึงสนามบนิ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.30 น.  เดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบนิที่ EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิ์ภาพพรอ้มความประทบัใจ  

******************************* 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000   บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 12,000 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิเที่ยวบนิภายในประเทศ 

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กมุภาพนัธ ์2561 12-19 / 26 ก.พ.-5 มี.ค. 61 
59,900 

มีนาคม 2561 11-18 มี.ค. 61 
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อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่/ทา่น (ส าหรับเที่ยวบนิระหวา่งประเทศ)  

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้20 กโิลกรัมตอ่/ทา่น (ส าหรับเที่ยวบนิระหวา่งประเทศ)  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เกบ็เงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

 

 


