Delight St. Petersburg 6 Days
พระราชวังฤดูหนาว –พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – พระราชวังแคทเธอรีน
โบสถ์หยดเลือด – ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค

พิเศษ!! กาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพืน้ เมือง
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วันแรก
06.00 น.
09.30 น.
13.15 น.
15.30 น.
20.45 น.

เย็น
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ - ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK375 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK 175 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิ รก์ มุ่งหน้าเข้าสู่ตวั เมืองของเมืองหลวงเก่าและเมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ของ
ประเทศรัสเซียที่งดงามเป็ นที่กล่าวขานจนได้ช่อื ว่า ราชิ นีแห่ งยุโรปเหนื อ เมืองใหญ่เมืองนี้ก่อตัง้ ขึน้ โดย
พระเจ้าปี เตอร์มหาราชในปี 1703 และก็ทรงย้ายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่น่ีจนครองความเป็ นเมืองหลวง
อยูน่ านกว่า 200 ปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
พระราชวังฤดูหนาว – พิ พิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – โบสถ์คาซาน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เข้าชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี 1732 และเพื่อแสดงถึงอานาจและความยิง่ ใหญ่ของ
รัสเซียจึงได้สร้างให้มขี นาดทีใ่ หญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์บารอก
เป็ นพระราชวังที่มเี อกลักษณ์ดว้ ยสีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมีความยาว
ถึง 250 เมตร มีหอ้ งรวมแล้วกว่า 1,500 ห้อง ปั จจุบนั พระราชวังฤดูหนาว
แห่งนี้ได้เปิ ดให้เข้าชมภายในได้เป็ น พิ พิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ภายในมีการ
จักแสดงสมบัติล้าค่าของราชวงศ์แห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดับบันลือ
โลกซึ่งมีมากถึงกว่า 3,000,000 ชิ้น ทัง้ งานเขียน งานปั ้น งานแกะสลัก
หลายชิ้นเป็ นของเก่าตัง้ แต่ยุคอียปิ ต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยังมีหนังสือเก่าอีกหลาย
หมื่นเล่มซึง่ มีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์อย่างทีส่ ุด ผลงานจากศิลปิ นชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็ น ไมเคิล แอง
เจโล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, แวนโก๊ะ ก็สามารถหาชมได้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เย็น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เข้าเทีย่ วชมภายใน โบสถ์หยดเลือด (Church of the Saviour on the Blood) โบสถ์เก่าทีส่ ร้างตัง้ แต่ปี 1883
ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็ นโบสถ์ปกติทวไปที
ั่
่มไี ว้เพื่อประกอบพิธที างศาสนา ตัวอาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบไบเซนต์ไทน์เช่นเดียวกับวิหารเซนต์บาซิลในมอสโกทีเ่ ป็ นอาคาร
ต้นแบบ ผูส้ ร้างโบสถ์แห่งนี้กค็ อื “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3” ซึง่ สร้างให้เป็ นอนุ สรณ์
ถวายพระเกียรติแก่ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2” พระบิดาทีถ่ ูกลอบปลงพระชนม์ใน
บริเ วณนี้ เ มื่อ ปี 1881 ภายในโบสถ์ นั ้น ก็ ส วยงดงามด้ ว ยโมเสกสีส ัน ต่ า งๆ ที่
ปะติดปะต่อเป็ นเรื่องราวในศาสนาคริสต์เป็ นจุดรวมสายตาของนักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกที่เ ข้ามาชมโบสถ์หยดเลือ ดแห่งนี้ เพราะทันทีท่มี แี สงอาทิต ย์ส าดส่ อ งเข้า มา
กระทบ ความสวยงามอลังการก็จะยิง่ เจิดจ้าจนพาให้เคลิม้ กันจนลืมเวลานาทีไปเลย แวะถ่ายรูป มหาวิ หาร
คาซาน (Kazan Cathedral) โบสถ์หลักของนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ทส่ี ร้างเสร็จในปี 1811 โดดเด่นด้วย
โดมสูง 69 เมตร และเสาทีต่ งั ้ เรียงรายจากปี กทัง้ สองข้างเป็ นทรงครึง่ วงกลม เป็ นโบสถ์ทไ่ี ด้แรงบันดาลใจใน
การสร้างและออกแบบมาจาก วิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งกรุงวาติกนั
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

Snow Festival เมืองหิ มะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – พระราชวังแคทเธอรีน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองหิ มะ (Snow Park) ที่แค่ ได้ยนิ ชื่อ ก็น่าตื่นเต้นแล้ว กับเมือ งที่ส ร้างขึ้นจากหิมะและ
น้ าแข็งทัง้ หมด ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็สขี าวโพลน พร้อมชมความน่ ารัก
ของสุนัขพันธุฮ์ สั กี้ทแ่ี สนเฉลียวฉลาด สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ สุนัข
ลากเลื่ อ น (Husky Sledding) สนุ ก ไปกับ การนั ง่ รถลากเลื่อ นที่จ ะมี
สุนขั ฮัสกีต้ วั ใหญ่พาเราแล่นไปรอบๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เข้าเทีย่ วชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ทีส่ ร้างขึน้ ตามพระบัญชาของพระเจ้าปี เตอร์มหา
ราชเพื่อมอบแด่พระนางแคเธอรีนที่ 1 สาหรับเป็ นทีป่ ระทับพักผ่อนในช่วงฤดูรอ้ น ภายหลังเมื่อเข้าสู่รชั สมัย
ของพระนางแคเธอรีนมหาราช พระนางจัดให้มกี ารต่อเติมและบูรณะเพิ่มจนทันสมัย สวยงาม แบ่งห้อง
ภายในพระราชวังออกเป็ นห้องย่อยถึง 50 ห้องซึง่ จะใช้ประโยชน์ต่างกันออกไป แต่ทเ่ี ด่นสุดเห็นจะเป็ น ห้อง
อาพัน (Amber Room) ซึ่งเป็ นห้อ งที่ส วยงามมาก เพราะไม่ว่า จะ
เป็ นพืน้ เพดานหรือผนังห้องต่างก็ถูกตกแต่งด้วยอาพันทัง้ หมด ด้วย
ความที่ร สั เซีย มีแ หล่ ง อ าพัน คุ ณ ภาพดีอ ยู่ม าก และของสูง ค่ า เช่ น
อ าพัน นั ้น เมื่อ น ามาใช้ เ ป็ นส่ ว นประกอบของห้ อ งก็ย ิ่ ง เพิ่ม ความ
อลังการและสวยงามได้มากมาย ทีน่ ่าเสียดายก็คอื ในช่วงสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 พระราชวัง แคทเธอรีน ถู กท าลายไปเกือ บทัง้ หมด อีก ทัง้
กองทัพนาซีทบ่ี ุกเข้ามาทีน่ ่ีกก็ ระเทาะเอาอาพันในห้องนี้ไปจนแทบไม่เหลือแม้แต่นิดเดียว ซึง่ แม้เวลาจะผ่าน
มาแล้ว แม้สงครามจะสิ้นสุดลงทัง้ รัสเซียและเยอรมันที่ได้ร่วมมือกันออกตามหาอาพันสูงค่าเหล่านี้กไ็ ม่เคย
พบร่องรอยใดอีกเลย ครัน้ หาของเก่าไม่ได้ รัฐบาลจึงดาริจดั ซ่อมแซมเพื่อเนรมิตห้องอาพันในอดีตขึน้ อีกครัง้
ตามรูปแบบเดิม และก็ใช้เวลาในการซ่อมแซมทีว่ ่านี้นานถึง 25 ปี เลยทีเดียว
หมายเหตุ: กรณี พระราชวังแคทเธอรีน ไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลง
โปรแกรม พาเข้าชมพระราชวังปี เตอร์ฮอฟแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล – พิ พิธภัณฑ์สตั ว์สตาฟ – กาล่าดิ นเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) สิง่ ก่อสร้างชิ้นแรกของเซนส์ปีเตอร์
สเบิรก์ สร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช และก็ทรงตัง้ ชื่อให้ป้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปี เตอร์และนักบุญ
ปอลผู้เป็ นสาวกแห่งพระผู้เป็ นเจ้า ป้ อมแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันศัตรู โดยมี
ความสูงประมาณ 122.5 เมตร สร้างกันอยู่นาน 40 วัน แต่หลังจากสร้างเสร็จก็ปรากฏว่าไร้วแ่ี ววการบุกรุก
ของศัตรูอ่นื ใดเลย ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยับขยายให้มพี น้ื ทีข่ องคุกสาหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ได้
ต้อนรับนักโทษการเมืองชื่อดังของเมืองอยู่หลายคน แต่กไ็ ม่มนี ักโทษคนใดน่ าสนใจเท่ากับการถูกคุมขังของ
“ซาร์เรวิช อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองค์โตของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ทีถ่ ูกจับได้ว่าจะก่อการ
กบฏและลอบปลงพระชนม์พระบิดา ส่วนพระเจ้าปี เตอร์มหาราชภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตก็ถูกนาพระศพ
บรรจุไว้ในสุสานกษัตริยภ์ ายในป้ อมแห่งนี้ และถือเป็ นกษัตริยร์ สั เซียพระองค์แรกทีบ่ รรทมชัวนิ
่ รนั ทร์ในป้ อม
ปี เตอร์แอนด์ปอลจนถึงปั จจุบนั ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอลก็ยงั ทาหน้าที่เสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริย์
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และราชินีแห่งโรมานรอฟไว้อกี มากมาย เช่น พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 และ พระนางมารี อเล็กซาด
รอฟนา ซึง่ เป็ นเจ้าหญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์องค์อ่นื ๆ ด้วย

เที่ยง

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชมภายในพิพธิ ภัณฑ์ทไ่ี ด้ช่อื ว่าเป็ นอาณาจักรแห่งสัตว์สต๊าฟ พิ พิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา (Zoological
Museum) เพื่อไปชมสัตว์สต๊าฟทีม่ มี ากมายหลายชนิด เป็ นสถานทีแ่ ห่งการเรียนรูท้ ส่ี ุดแสนจะอลังการจนได้
ชื่อว่ายิง่ ใหญ่ท่สี ุดติด 1 ใน 5 และหนึ่งในความยิง่ ใหญ่ท่สี ุดของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เห็นจะเห็นรูปสต๊าฟช้าง
แมมมอธทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ุดโดยทีอ่ วัยวะยังมีครบถ้วนทุกส่วน นอกจากนี้ยงั ได้พบกับสารพัดสัตว์สต๊าฟอีก
มากมาย ทัง้ ปลาโบราณ งู จระเข้ นก แมลง หมีขาว วอลลัส เต่า ลิง ม้าลาย ฯลฯ และทีไ่ ม่คดิ ว่าจะมีโอกาส
ได้ชมก็คอื ม้าและสุนัขทรงเลีย้ งของพระเจ้าปี เตอร์มหาราชซึง่ ถูกสต๊าฟไว้หลังจากสิน้ ชีวติ ลงเพื่อเป็ นทีร่ ะลึก
และก็ถูกนามาจัดแสดงรวมไว้ทน่ี ่ีดว้ ย พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ เมื่อปี 1714 ด้วยความทีพ่ ระเจ้าปี เตอร์มหา
ราชทรงสนพระทัยด้านธรรมชาติวทิ ยา และนานาสรรพสัตว์ทเ่ี ราได้เห็นในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ส่วนใหญ่ก็เป็ น
ของสะสมของพระเจ้าปี เตอร์มหาราชมาตัง้ แต่ราวปี 1699 นัน่ เอง เพราะเมื่อเสด็จประพาสทีใ่ ดก็จะทรงเก็บ
สัตว์หลากหลายชนิดกลับมายังพระราชวังด้วย
รับประทานอาหารเย็น กาล่าดิ นเนอร์ ภายใน พระวังนิ โคลัส ลิม้ รสไข่ปลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ พร้อม
ชมการแสดงพืน้ เมืองของรัสเซียทีข่ น้ึ ชื่อ ด้วยดนตรีและการร้องเพลงทีม่ เี อกลักษณ์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
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วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

เย็น
23.45 น.
วันที่หก
06.55 น.
09.30 น.
18.40 น.

มหาวิ หารเซนต์ไอแซค – Outlet Village Pulkovo
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้ า ชมมหาวิห ารสุ ด อลัง การ มหาวิ ห ารเซนต์ ไ อแซค (Saint
Isaac’s Cathedral) มหาวิหารโดมที่มขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของ
โลก สวยงามน่ าชมไปทัง้ หลัง แต่ก่อนเคยเป็ นโบสถ์ไม้เก่าหลังเล็ก
พอเปลี่ยนเป็ น มหาวิห ารหลังใหญ่ ค วามอลังการก็ป รากฏขึ้น ด้ว ย
อาคารหลังใหญ่ท่มี เี สาหินแกรนิตชิ้นใหญ่จานวน 48 ต้น แถมแต่ละ
ต้นหนึ่งก็สูงเกิน 20 เมตร น้ าหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมทีเ่ ห็น
เป็ นสีทองนันก็
่ ทาด้วยทองคาแผ่นหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิง่ ใหญ่ทส่ี ุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดงั มากมายกว่า 40 ร้านค้าชัน้ นามากมาย อาทิ เช่น
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO
SAMSONITE ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 176 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
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อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
มกราคม

24-28 มกราคม 2562

กุมภาพันธ์

14-19,19-24 กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม

7-12,14-19 มีนาคม 2562

ราคา

39,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่ าภาษี มูลค่ าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่ อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่ างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์/คน/วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริ ป)
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✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 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 เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
*********************************************
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