Hub Group
Russia Siberia Baikal Lake 8 D 5 N
มหาวิ หารเซนต์ซาเวีย ร์ ถนนอารบัท จัต รุ สั แดง พระราชวังเครมลิ น
เมือ งอีร ค์ ตุ ส์ ไบคาลเลค เกาะโอลคอน แหลมบูร ค์ าน แหลมโคบอย

พิเศษ !! ชมระบําบัล เล่ต ์ บิน ภายในสู่ไซบีเรีย
และเที่ย วชมทะเลสาบที่ล ึก ที่ส ดุ ในโลก ทะเลสาบไบคาล
วัน แรก
23.00 น.

สนามบิน สุว รรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน

วัน ที่ส อง

สุว รรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิ หารเซนต์ซาเวีย ร์ – ถนนอารบัท – ระบําบัล เล่ต ์

02.00 น.
06.00 น.
10.00 น.
14.20 น.

เย็น

วัน ที่ส าม
เช้า

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK371 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดิน ทางถึง สนามบิ น โดโมเดโว สหพัน ธรัฐ รัส เซี ย ผ่า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ งเรีย บร้อ ยแล้ว ออก
เดินทางสู่ มหาวิ หารเซนต์ซาเวีย ร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ทีส่ ร้างขึน้ โดย “พระเจ้าซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดําเนินการสร้างกันนานถึง 45
ปี สวยงามอลังการตัง้ แต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกัน
ด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้
เป็ น เจ้า หลัง จากที่ร สั เซีย รอดพ้น จากสงครามนโปเลีย นแห่ ง
ฝรังเศสมาได้
่
จากนัน้ เดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคน
เดินทีจ่ ะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็น
ศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื้อ และ
ของทีร่ ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร
ชมการแสดง ระบําบัล เล่ต ์ สุดอลังการ
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือ ระดับ เดียวกัน
พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธ ภัณ ฑ์อ าร์เมอร์ร ี่ – โบสถ์อ สั สัม ชัญ – ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระ
เจ้าอีว าน – สแปร์โรว์ฮิ ล ล์
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace) สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ น
หน้าเป็ นตาของรัสเซียมายาวนาน ทีส่ ร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างทีส่ ดุ
พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลาย
ยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้ อม
ปราการทีม่ คี วามยาวประมาณ 2,235 เมตรสําหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลีย่ นให้เป็ นทีท่ าํ การของ
รัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิ ดเป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วให้คนทัวไปเข้
่
าชมได้ ทีบ่ ริเวณด้านนอกจะมี ปื นใหญ่พระเจ้า
ซาร์ ปื นใหญ่ทไ่ี ด้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก ซึง่ สร้างขึน้ ในปี 1586 เพือ่ ข่ม
ขวัญศัตรูและเพือ่ ให้เป็ นปื นใหญ่ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัว
ปื นยาว 5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยูบ่ น
หอคอยพระเจ้าอีวานทีส่ งู 81 เมตร ระฆังใบนี้จงึ ถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก นํ้าหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่
ทีเ่ ห็นมุมหนึ่งมีชน้ิ ส่วนของระฆังแตกออกมา ซึง่ ก็มนี ้ําหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครม
ลินเราจะได้เห็น โบสถ์อ สั สัม ชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ ์สิทธิ ์ ด้วยการเป็ น
สถานทีจ่ ดั พิธรี าชาภิเษกของกษัตริยข์ องรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ ด้าน
นอกและด้านใน ยิง่ ด้านในนัน้ มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ ว้ ย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็
ไม่พลาดทีจ่ ะเข้าชม พิ พิธ ภัณ ฑ์อ าร์เมอร์ร ี่ หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ของมอสโคว์ ทีเ่ ก็บรวบรวม
สมบัตลิ ้าํ ค่าต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอัญมณี เครือ่ งประดับ อาวุธ และงานศิลปะชัน้ นํามากมาย

เที่ย ง

เย็น
วัน ที่สี่
เช้า

เที่ย ง

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางต่อสูจ่ ุดชมวิวเมืองทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิ ล ล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนิ น
ฮิ ล ส์ เนื่องจากเป็ นทําเลทีม่ องเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุมทีเ่ ลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุด
นี้เป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วขึน้ มาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีต
แล้ว ยังเป็ นทีน่ ิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
มอสโก – ไซบีเรีย (อีร ค์ ตุ ส์) – เกาะโอลคอน
นําท่านสู่ สนามบิน โดโมเดโว เพือ่ เดินทางสู่ เมือ งอีร ค์ ตุ ส์ (Irkutsk) โดยสายการบิน...... เทีย่ วบินที.่ ....
(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนํ้ าหนักกระเป๋ ามาก โดยกําหนดให้ผูโ้ ดยสานแต่ละท่านมี
นํ้ าหนักกระเป๋ าได้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครัง้ อาจจะรวมกระเป๋ าที่นําขึน้ เครื่อง นํ ามาชังรวมด้
่
วย และหาก
นํ้ าหนักเกินกําหนดท่านต้องจ่ายค่านํ้าหนักเพิม่ จึงขอให้ทุกท่านระวังและคํานวณเรื่องนํ้ าหนักของกระเป๋ า
ด้วย)
รับประทานอาหาร บนเครื่อ งบิน (ใช้เวลาเดินทาง 5.30 ชม.)
ถึงเมือง อี ร ค์ ุต ส์ (Irkutsk) เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของ ไซบีเ รีย (Siberia) เป็ นเมืองที่แม้จะเพิง่ ก่อตัง้
อย่างเป็ นทางการในศตวรรษที่ 16 แต่กเ็ ติบโตยิง่ ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการค้าขายแลกเปลี่ยนกับทางฝั ง่ ประเทศจีน และเมื่อได้มีการ
สร้า งทางรถไฟสายทรานส์ไ ซบีเ รียผ่า นเมือ งอีร์คุ ต ส์ย ิ่ง ทํา ให้เ มือ ง
พัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็ว ปั จจุบนั เมืองอีร์คุตส์น่าสนใจทัง้ ด้วยประวัติ
ศาสตร์ของตัวเมืองเอง ทัศนียภาพสวยๆ ของภูเขาและหิมะทีร่ ายล้อม
เกือ บตลอดทัง้ ปี และยัง อยู่ไ ม่ไ กลจาก ทะเลสาบไบคาล (Baikal
Lake) ทะเลสาบนํ้ าจืดที่ได้ช่อื ว่าทัง้ เก่าที่สุดและลึกที่สุดในโลก ด้วย
ความลึกตํ่าสุดถึง 1,640 เมตร ด้วยความยาวถึง 650 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 50 กิโลเมตร ทําให้
ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นทะเลสาบนํ้ าจืดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก เพราะ 1 ใน 5 ของนํ้ าจืดเหนือผิวโลกมารวมกันอยู่ท่ี
ทะเลสาบแห่งนี้น่ีเอง ยังไม่รวมถึงทัศนียภาพสวยของของทุ่งกว้างและภูเขาทีร่ ายล้อมทําให้เป็ นทะเลสาบที่
สวยไม่แพ้ทไ่ี หนเลย แถมด้วยดีกรีการเป็ นมรดกโลกด้วยแล้วทําให้เป็ นสถานทีท่ ไ่ี ม่ควรพลาดมาเยีย่ มชม นํา
ท่านเดินทางสู่ เกาะโอลคอน (Olkhon Island) เกาะทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดบนทะเลสาบไบคาล แม้จะเป็ นเกาะ
เล็กๆ ที่เงียบสงบด้วยจํานวนประชากรน้ อยกว่า 1,500 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นชนพื้นเมืองดัง้ เดิม แต่เกาะ
โอลคอนนี้กลับมากด้วยเสน่ ห์ทางธรรมชาติท่ชี วนให้สมั ผัสและค้นหา ไม่ว่าจะเป็ นถํ้าเก่าแก่ วิวสวยๆ ริม
ทะเลสาบ และหมูบ่ า้ นชนพืน้ เมือง

เย็น
วัน ที่ห้า
เช้า

กลางวัน

เย็น
วัน ที่หก
เช้า
กลางวัน

เย็น
วัน ที่เจ็ด
เช้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
แหลมโคบอย – แหลมบรูค าน – Kharantsy Island
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ แหลมโคบอย (Khoboy Cape) แหลมทีอ่ ยู่ ณ
จุดเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยคําว่า โคบอย มาจากภาษาบูร์
ยัต (Buryat) ภาษาท้องถิ่นโบราณที่แปลว่า “เขีย้ ว” เพราะถ้าดู
ดีๆ แล้วแหลมแห่งนี้จะมีลกั ษณ์รูปร่างคล้ายเขีย้ วนัน่ เอง ในอดีต
นัน้ แหลมโคบอยเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์และใช้เป็ นสถานทีป่ ระกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของชาวพื้นเมือง แต่ปัจจุบนั แหลมโคบอย
เป็ นจุดชมวิวสวยๆ พร้อมบรรยากาศดีๆ แสนสดชื่น นํ าท่านสู่
แหลมบรูค าน (Burkhan Cape) ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของ โขดหิ น ชามาน
(Shaman Rock) แลนด์ ม าร์ ก สํ า คั ญ ที่ พ ลาดไม่ ไ ด้ บ นเกาะ
โอลคอนแห่งนี้ ตัวโขดหินนัน้ มีความสูงถึง 42 เมตร และมีโพรง
ถํ้ า อยู่ ภ ายใน โขดหิน ชามานเป็ นสถานที่ศ ัก ดิส์ ิท ธิข์ องชาว
พืน้ เมือง เป็ นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมและบูชายัญของหมอผีใน
สมัยโบราณ และแน่นอนว่าวิวทิวทัศน์โดยรอบนัน้ สวยและงดงาม
มาก
รับ ประทานอาหารกลางวัน
นําท่านสู่ Kharantsy Island ทีต่ งั ้ อยูท่ างตอนกลางของเกาะโอลคอน ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปและชมธรรมชาติของ
วิวริมทะเลสาบในอีกมุมกันอย่างเต็มที่ และที่ Kharantsy Island นี้ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของถํ้านํ้าแข็งริมทะเลสาบที่
สวยและโดดเด่นกว่าทีอ่ ่นื ด้วยนํ้าแข็งทีม่ ลี กั ษณะเหมือนหินงอกหินย้อยทัวทั
่ ง้ ถํ้า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn Hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
อีร ค์ ตุ ส์ – Les-Ord Meeting Shaman
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มือง อีร ค์ ตุ ส์ (Irkutsk)
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นําท่านสู่ Les-ord Meeting Shaman เพือ่ สัมผัสกับวิธชี วี ติ และความเป็ นอยูข่ องชาวบูรย์ ตั ดัง้ เดิม ชมการใช้
ชีวติ ร่วมกับธรรมชาติ และการรักษาไว้ซง่ึ ศาสนาและพิธกี รรมเก่าแก่ มีการนับถือ ชามาน หรือหมอผีผวู้ เิ ศษ
ตามความเชื่อตัง้ แต่โบราณ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Park Inn Hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
อีร ค์ ตุ ส์ – โบสถ์ค าซาน – จัต รุ สั 130
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม โบสถ์ค าซาน (Kazan Church) โบสถ์สแี ดงอิฐหลังคาสีแดงแห่งนี้ เป็ นโบสถ์ในศาสนาคริสต์
นิ กายออโธดอกซ์ สร้างขึ้นตัง้ แต่ ปี 1885 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี มีความโดดเด่นทัง้ ในด้าน

กลางวัน

...........น.
...........น.
23.50 น.
วันที่แปด
06.15 น.
09.30 น.
18.40 น.

สถาปั ตยกรรมและศิลปะ ตัวโบสถ์ออกแบบมาในสไตล์ไบแซนไทน์ ด้านในตกแต่งด้วยภาพวาดแบบเฟรสโก้
เรียกได้ว่างดงามน่ าชมทัง้ ภายนอกและภายในทีเดียว นําท่านสู่ 130 สแควร์ (130 Square) ถนนสุดฮิตของ
เมืองอีรค์ ุตส์ทเ่ี ราจะได้เห็นได้ชมอาคารบ้านเรือนในสไตล์ไซบีเรียนจากยุคศตวรรษที่ 18-19 ทีค่ งสเน่ หแ์ ละ
เอกลักษณ์ของไซบีเรียนเอาไว้ได้อย่างดี นอกจากนี้บริเวณถนนเส้นนี้ยงั มากไปด้วย ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้าน
ขายของทีร่ ะลึก และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมายให้ได้ชมแล้วเลือกซือ้ เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นําท่านสู่ สนามบิ น อีร ค์ ตุ ส์ เพือ่ เดินทางสู่ เมือ งมอสโคว์ (Moscow) โดยสายการบิน...... เทีย่ วบินที.่ ....
(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกีย่ วกับเรือ่ งนํ้าหนักกระเป๋ ามาก โดยกําหนดให้ผโู้ ดยสานแต่ละท่านมี
่
วย และหาก
นํ้าหนักกระเป๋ าได้ไม่เกิน 20 กก. ซึง่ บางครัง้ อาจจะรวมกระเป๋ าทีน่ ําขึน้ เครือ่ ง นํามาชังรวมด้
นํ้าหนักเกินกําหนดท่านต้องจ่ายค่านํ้าหนักเพิม่ จึงขอให้ทุกท่านระวังและคํานวณเรือ่ งนํ้าหนักของกระเป๋ า
ด้วย)
ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 30 นาที)
เดินทางถึง มอสโคว์ (Moscow)
ได้เวลาอัน สมควร นําท่านเดิ น ทางสู่ สนามบิ น
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 132 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัต ราค่า บริ ก าร
วันเดิ นทาง
กุมภาพันธ์

22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม
27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัต รานี้ ร วม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ราคา

79,900

✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัต รานี้ ไม่ร วม
✗ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
เงื่อ นไขในการจองทัว ร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ ก และคืน ค่าทัว ร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

