รายการ
1
2

3

กรุ งเทพฯ – มอสโก SU 273 : 12:00-18:15 น.

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์ เมอรีF – จัตุรัสแดง – วิหาร
เซนต์บาซิ ล – เนินเขาสแปร์โร่ – โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ – ละคร
สัตว์
ตลาดอิสไมลอฟ -Metro Tour – ถนนอารบัต – Train to
St.Pertersburg

อาหาร
B L D

โรงแรม
Moscow : Park Inn by Radisson
Izmailovo หรื อเทียบเท่า
Moscow : Park Inn by Radisson
Izmailovo หรื อเทียบเท่า
St.Petersburg : Park Inn by Radisson
Pribaltiykaya หรื อเทียบเท่า

4

ป้อมปี เตอร์แอนด์พอล – เรื อรบหลวงออโรร่ า – มหาวิหาร
เซนต์ไอแซค – มหาวิหารคาซาน – ถนนเนฟสกีX-โบสถ์หยดเลือด

5

พระราชวังฤดูร้อน (ปี เตอร์ฮอฟ) – พระราชวังแคทเธอรี น

6

พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)
Pulkovo Airport - Domodedovo Airport a7.4b-a9.bb
Domodedovo Airport - Bangkok 21:10-10.30 น.(+1)
SU 272 10:30 น. เดิ นทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ

7

St.Petersburg : Park Inn by Radisson
Pribaltiykaya หรื อเทียบเท่า
St.Petersburg : Park Inn by Radisson
Pribaltiykaya หรื อเทียบเท่า

<นังรถไฟด่วน Sapsan High-Speed Train และบิ นภายใน 1 เทียวบิ น>
<พักมอสโกติ ดกัน 2 คืน + พักเซนต์ปีเตอร์ สเบิ ร์ก ติ ดกัน 3 คืน ไม่ตอ้ งย้ายโรงแรมกันบ่อยๆ>
วันแรก
กรุ งเทพฯ – มอสโก ( - / - / D )
09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั% น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน AEROFLOT (SU)
มีบริ การอาหารร้ อนพร้ อมเครื7 องดื7 มบนเที7ยวบิน
กรุ งเทพฯ – มอสโก ( SU 273 : 12:00 – 18:15 น. )
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที7พัก

Park Inn by Radisson Izmailovo (มอสโก) หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที7สอง
มอสโก – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี7 – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์ บาซิ ล (ด้ านนอก) – เนินเขาสแปร์ โร่ – โบสถ์ เซนต์ ซาเวียร์ –
การแสดงละครสั ตว์ ( B / L / D )

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

พระราชวังเครมลิน
นําท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินตัXงอยู่ริมชายฝัFงแม่นX าํ มอสโก และแม่นX าํ เนกลินนายา
เป็ นทีFประทับของพระเจ้าซาร์ ผูค้ รองเมืองทุกพระองค์ จนกระทังF สมัยของพระเจ้าปี เต
ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก จนเมืFอเปลีFยนแปลงการปกครองมา
คอมมิวนิ สต์จึงได้ยา้ ยเมืองหลวงกลับมา

สร้า งขึX น เพืFอ
อร์ มหาราชท
เป็ นระบอบ

พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอรี7
เข้าชมสถานทีFเก็บสมบัติลX าํ ค่ากว่า 4,000 ชิXน วัตถุลX าํ ค่าภายในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงความมังF คังF และมีคุณค่า
สู ง ของงานฝี มือ ประกอบด้ว ยบรรดาศาสตราวุธ ต่า งๆ เครืF อ งป้ อ งกัน ตัว หมวก เสืX อ เกราะทีFใ ช้ร บใน
สมรภูมิ เครืF องเงิน ทอง เพชรพลอย เครืF องทรงของกษัตริ ยพ์ ระเจ้าซาร์ และซารี น่า ซึF งหาดูได้ยากยิFง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จัตุรัสแดง
เวที ข องเหตุ ก ารณ
สํ า คั ญ ใ น
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร
รั ส เ ซี ย ส ร้ า ง ใ น
คริ สต์ศตวรรษทีF 17
ถ่ า ย รู ป กั บ
สถาปั ตยกรรมต่ างๆ
ทีF อยู่ รายรอบจัตุ รั ส
แดง ความยิF ง ใหญ
และความสวยงามของทัศนี ยภาพของจัตุรัสแดง สะท้อนให้เห็นความเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศรัสเซี ยได้เป็ นอย่างดี ความยิFงใหญ่บวกกับศิลปะและ
ความงาม

วิหารเซนต์ บาซิล
นํา ถ่ า ยถ่ า ยรู ป กับ วิ ห ารเซนต์บ าซิ ล สร้ า งในสมัย พระเจ้า อี ว านทีF 4 จอมโหด ด้ว ยศิลปะ
ยอดโดม 9 ยอดหลากสี สนั สวยงาม ถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียเลย เพราะใครมาทีF
ต้องขาดไม่ได้เลยก็คือการได้มาเทีFยวทีFจตุรัสแดง และถ่ายรู ปคู่กบั วิหารเซนต์บาซิลแห่ งนีX

รั ส เซี ยโบราณ ม
มอสโก สิF ง แรกท

ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม "GUM" ถือเป็ นแห่ งพักพิงทีFดีทีFสุดสําหรับนักท่องเทีFยวทีFเดินตระเวนถ่ายรู ป
บริ เวณจัตุรัสแดงกันจนเหนืFอย รวมถึงเป็ นจุดนัดพบหรื อรวมตัวกัน เป็ นห้างทีFภายนอกดูสวยงาม
ตระการตา สร้างได้วจิ ิตรรับกับอาคารทีFยงFิ ใหญ่ทีFอยูบ่ ริ เวณโดยรอบ

โบสถ์ เซนต์ ซาเวียร์
แวะถ่ายภาพมหาวิหารใจกลางเมือง สร้างเป็ นอนุ สรณ์ทีFรัสเซี ยมีชยั ชนะต่อกองทัพนโป
เป็ นวิหารทีFยงั ใช้ทาํ พิธีการทางศาสนาอยู่ในปั จจุ บนั ( หากมีพิธีกรรมทางศาสนา จะไม่

เลียนในปี ค.ศ.1812

ส า ม า ร ถ เ ข้ า ช ม

ภายในได้ )

เนินเขาสแปร์ โร่
แวะถ่ายรู ปทีFชุดชมวิว บริ เวณทีFมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโกทีFอยูเ่ บืXองล่างได้โดย
พืXนทีFดงั กล่าวเป็ นทีFตX งั ของมหาวิทยาลัยมอสโก และเป็ นจุดชมวิวทีFสวยทีFสุดในมอสโก
ถ่ า ยภาพแต่ ง งาน รวมถึ ง เป็ นจุ ด ทีF นัก ท่ อ งเทีF ย วให้ ค วามสนใจเป็ นพิ เ ศษในการชม
มอสโกจุดเดียวกับทีFเลนินเคยชม

ทัX งหมด ปั จจุ บ ั น
ทีF คู่ รั ก นิ ย ม ม า
บรรยากาศของ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

การแสดงละครสั ตว์ รัสเซียต
การแสดงของสัตว์ต่างๆ ทีFได้รับการฝึ กหัดมาอย่างดี อาทิเช่น ม้า หมี สุ นขั เสื อ และ
อันน่าตืFนเต้นจากนักแสดง

ที7พัก

การแสดงกายกรรม

Park Inn by Radisson Izmailovo (มอสโก) หรื อระดับเทียบเท่า

วันที7สาม
ตลาดอิสไมลอฟ – สถานีรถไฟใต้ ดิน – ถนนอารบัต – นั7งรถไฟสู่ เมื องเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก ( B / L / D )
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ตลาดอิสไมลอฟ หรื อ Izmailovsky Market
เป็ นตลาดทีFน่าเดิน เวลาไปเมืองไหน แล้วมีโอกาสได้ไปเดินตลาดของเมืองนัXนๆ ก็จะทําให้
ชีวิตของคนเมืองนัXนได้เป็ นอย่างดี ตลาดกลางแจ้ง ดูโปร่ งโล่งเดินสบาย เป็ นตลาดทีFสาํ หรับ
ต่างชาติและคนรัสเซี ยเองก็มาเดินหาซืX อของทีFนีFดว้ ยเช่นกัน มีของหลากหลายให้เลือกซืX อ
สําหรับเดินหาซืXอของฝากกลับเมืองไทยเป็ นอย่างยิงF

เราได้สัมผัสวิถ
นักท่องเทีFยวทัXง
เลือกชม เหมาะ

สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโก
นําท่านสัมผัสชชี วิตชาวมอสโกในการนังF รถไฟใต้ดิน ซึF งได้รับการยกย่องจากทัวF โลกว่า
รถไฟใต้ดินทีFสวยทีFสุดในโลก ซึF งในแต่ละสถานี จะมีการตกแต่งทีFแตกต่างกัน ในปั จจุบนั
กรุ งมอสโกมีถึง 11 สาย 156 สถานี ด้วยความยาวทัXงหมด 26 กิโลเมตร

เ ป็ น ส ถ า น
รถไฟใต้ ดิ น ท

ถนนอารบัต
ถนนคนเดินทีFเป็ นย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่ น ร้านค้า ของทีFระลึก ร้านนังF เล่น อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ
สตาร์บคั ร้านนม ฯลฯ ทัXงยังมีศิลปิ นมานังF วาดรู ปเหมือนรู ปล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรี เปิ ดหมวกอีกด้วย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นั7งรถไฟ HIGH SPEED TRAIN : SAPSAN สู่ เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก ใช้ เวลาประมาณ b ชั7วโมง
รับประทานอาหารคํา7 ณ ภัตตาคาร
ทีพ7 กั Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก) หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที7สี7
เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล – เรื อรบหลวงออโรร่ า – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – ถนนเนฟสกี%
โบสถ์ หยดเลือด ( B / L / D )
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล
เป็ นสิF งก่อสร้างทีFสูงทีFสุดของเมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก จุดประสงค์ในการสร้างเพืFอป้ องกันการ
ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีFใช้ฝังหลุมพระศพของพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช และพระบรมศานุ วงศ์แห่ ง
นอฟ และส่ วนหนึFงยังใช้เป็ นโร งงานผลิตเหรี ยญกษาปณ์ของรัฐบาลอีกด้วย

รุ กรานจากศั ต ร
ร า ช ว ง ศ์ โ ร ม า

เรื อรบหลวงออโรร่ า

แวะถ่ายรู ปกับเรื อรบหลวงแห่ งประวัติศาสตร์ ได้ชืFอว่าเป็ นเรื อรบทีFเก่าแก่ทีFสุดในรัสเซีย โดยเป็ นเรื อ
ลาดตระเวนทีFรับใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน ปั จจุบนั เรื อออโรร่ าได้ปลดประจําการกลายเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั
แสดงประวัติศาสตร์ของเรื อรบในรัสเซีย อาวุธทีFใช้ในการรบ แล ะเปิ ดให้เข้าชมห้องทํางานต่างๆ ภายในเรื อ
เป็ นต้น (ถ่ายรู ปด้านนอก)

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
นําท่านเข้าชมมหาวิหารทีFยงิF ใหญ่ สร้างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็ นเอกลักษณ์ ในสมัย
เดอร์ทีF 1 เฉพาะยอดโดมใช้ทองคําแผ่นปิ ดหนักรวม 100 กิโลกรัม ซึFงใช้เวลาก่อสร้าง
ปั จจุบนั วิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึFงในโบสถ์ทีFงดงามทีFสุดในโลก

พระเจ้าอเล็กซาน
ยาวนานถึง 40 ปี

ถนนเนฟสกี%
ปั จจุบนั เป็ นถนนสายหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึFงเป็ นทัXงย่านการค้า ย่านทีFอยูอ่ าศัย ทีFตX งั ของ
พระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานทีFท่องเทีFยวทีFสาํ คัญอีกมากมาย โดยมีจุดเด่นอยูท่ ีFสถาปั ตยกรรม
สมัยศตวรรษทีF 18-20 ทีFเรี ยงราย อยูส่ องข้างทาง

โบสถ์ หยดเลือด
คล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลทีFมอสโก จุดป ระสงค์ในการสร้างเพืFอเป็ นการแสดงความเคารพต่อ
เล็กซานเดอร์ทีF 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ โดยผูก้ ่อการร้ายขว้างระเบิดใส่ รถม้าจนทําให้พระองค์
บริ เวณดังกล่าว

สถานทีFทีFพระเจ้าอ
บาดเจ็บสาหัสตรง

รับประทานอาหารคํา7 ณ ภัตตาคาร
ทีพ7 กั Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก) หรื อระดับเทียบเท่ า
วันที7ห้า
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (ปี เตอร์ ฮอฟ) – พระราชวังแคทเธอรีน

(B/L/D)

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

พระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ ฮอฟ หรื อ เปโตรควาเรสต์
สร้างในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช โดย PETERHOF เป็ นภาษาดัตช์ แปลว่าบ้านของปี เตอร์ ซึF งพระองค
ใช้เป็ นทีFพกั ผ่อนสําหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนีX มีความงดงามยิFง กว่า
พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรัFงเศส เพืFอแสดงออกถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของรัสเซีย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พระราชวังแคทเธอรีน
สร้างขึXนในสมัยพระนางแคทเธอรี นทีF 1 ในพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ในครัX ง
นัX
น
พระราชวังแห่ งนีX ยงั เป็ นเพียงอาคารขนาดเล็ก จนกระทังF พระนางเอลิซาเบธผู ้
เป็ นพระราช
ธิดาได้ปรับเปลีFยนให้กลายเป็ นพระราชวังขนาดใหญ่ทีFมีสถาปั ตยกรรมแล ะ
การออกแบบ
ภายในทีF วิ จิ ต รงดงามตามแบบฉบับ ของชนชัXน ปกครองที ค วามมังF คังF ตัว
อ า ค า ร
ภายนอกเป็ นสี ฟ้ า สดใสเน้น ให้เ ห็ น ลวดลายการตกแต่ งสี ขาวสลับ ทองทีF
สวยงาม
ไฮไลท์สาํ คัญในการชมภายในพระราชวังแห่ งนีX ได้แก่ ห้องอําพัน (AMBER ROOM) ทีFมีความหรู หรา ตกแต่งฝาผนังด้วยโมเสกสี
อําพัน ซึFงใช้เวลาในการก่อสร้างใหม่ดว้ ยความประณี ตถึง 20 ปี แทนทีFหอ้ งอําพันเดิมซึFงสู ญเสี ยไปหลังจากการบุกรุ กของนาซี

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทีพ7 กั

Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya (เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก) หรื อระดับเทียบเท่า

วันที7หก

พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Museum) – สนามบินพูลโคโว่ – สนามบินโดโมเดโดโว่ – กรุ งเทพฯ ( B / L / - )
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว)
เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่ งแรกของรัสเซี ยทีFให้คนเข้าชม เป็ นห้องแสดงภาพชืFอว่า “HERMITAGE”
ของพระนางแคทเธอรี นมหาราช ปั จจุบนั มีของทีFจดั แสดงกว่า 3 ล้านชิXน และเป็ นพิพิธภัณฑ์ทีF
ใหญ่ทีFสุดของรัสเซียอีกด้วย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ สนามบิน เพืFอบินกลับสู่ มอสโก
เซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก – มอสโก (SU23 : 17:40 – 19:00) (แวะเปลีย7 นเครื7 อง)
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
มอสโก – กรุ งเทพฯ (SU975 : 21:10 – 10:30 น.)
วันที7เจ็ด
กรุ งเทพฯ
10:30 น. เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***********************************
** รายการเข้าชมสถานทีFอาจสลับปรับเปลีFยนได้ตามความเหมาะสม **

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
hi-hj เมษายน ilmi
hn-ho เมษายน ilmi

ท่ านละ

พักเดีย7 ว เพิม7 ท่ านละ

m9,9qq บาท

7,5qq บาท

อัตราค่ าบริการรวม
ค่าตัวz เครืF องบิน ไป-กลับ ชัXนประหยัด และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งทีF ตามทีFระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าตัวz เครืF องบินภายในประเทศรัสเซีย ชัXนประหยัด ทีFระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
ค่าตัวz รถไฟความเร็ วสู ง SAPSAN เซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก-มอสโก
ค่าทีFพกั ดังทีFระบุในรายการหรื อระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ดังทีFระบุในรายการ
ค่าเข้าชม ดังทีFระบุในรายการ
นํXาดืFมบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางตามเงืFอนไขกรมธรรม์ การประกันการเดินทางหมู่คณะ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิFน และหัวหน้าทัวร์ รวมท่านละ 50 USD
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครืF องดืFม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่านํXาหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ทีFเกินกว่าสายการบินกําหนดและสายการบินเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมทําหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีหกั ณ ทีFจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิFม
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีFพกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนืF องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพ ทีFแฝงตัวเข้ามาในโรงแรมท
พัก และเพืFอความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)

เงื7อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุ ณาชําระเงินมัดจําท่านละ }0,000 บาท (หลังจองภายใน } วัน) พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง
2. ชําระยอดทัXงหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์

อัตราค่าเดิ นทางและตัวz โดยสารนีX เป็ นอัตราราคาพิเศษ บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องออกตัวz โดยสาร ตามเงืFอนไขและกําหนดของสายการบิน
ดังนัXน จะไม่สามารถขอรี ฟันด์หรื อคืนเงินได้ทุกกรณี หากท่านมีความจําเป็ นต้องยกเลิกการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ~ในการคืนเงินมัดจํา
บางส่ วน หรื อทัXงหมด โดยพิจารณาตามค่าใช้จ่ายทีFเกิดขึXนจริ ง

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ~ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ทีFผเู ้ ดินไม่ถึง •b ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงิน ทัXงนีXโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีF
เกิดขึXนตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ~ทีFจะเปลีFยนแปลงรายละเอียดบางประการ รายการท่องเทีFยวบางสถานทีF เมืFอเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ทีFสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บทีFนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่น ภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนืFองจากรายการทัวร์นX ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ~การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ~ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมืFอท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัXงหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั จะถือว่าท่านรับทราบและ
ยอบรับเงืFอนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯทีFได้ระบุไว้โดยทัXงหมด
•.ในกรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัวz เครืF องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึFงอย่างใด กรุ ณาแจ้งและสอบถาม
มายังบริ ษทั ฯ ทัXงนีX ควรจะให้บริ ษทั ฯ ยืนยันสถานะการเดินทาง ก่อนทีFท่านจะสํารองยานพาหนะ

