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บริษัท เวิลด แพลนเน็ตฯ ขอนําทานบินลัดฟาเปดดินแดนหลังมานเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศ
มหาอํานาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปจจุบันระบอบการปกครองเปนประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญของพระราชวัง
สถาปตยกรรมของรัสเซีย หลังปอมปราการ ชมเมืองมอสโคว ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสถาปตยกรรม กับ
เรื่องราวตาง ๆ ที่กําลังนําทานไปสัมผัส ดวยบริการครบถวนสมบูรณแบบ จากทีมงานมืออาชีพ
Highlight !!! ชมฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ติดขอบสนาม
กําหนดการเดินทาง
วันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2561 (1)
23.30 น.

คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร T
สายการบิน Emirates Airline (EK) เจาหนาทีบ่ ริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 (2)
02.25 น.
05.35 น.
09.40 น.
13.50 น.

ค่ํา

วันที่ 9 – 17 กรกฎาคม 2561
สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปโรว – มหาวิทยาลัยมอสโคว

ออกเดินทางสู ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 371
ถึง สนามบินนานาชาติดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู มอสโคว โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 133
เดินทางถึงทาอากาศยาน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว (Moscow)
นําทานชม เนินเขาสแปรโร (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมือง
และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน ซึ่งทานสามารถถายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกลที่สุด คือ
มหาวิทยาลัยมอสโคว (Moscow University) เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย สรางในสมัยพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช นอกจากนีย้ ังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมาก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูท ี่พัก Azimut Moscow Olympic หรือเทียบเทา
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วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 (3)
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
21.00 น.

ชมเมือง – เนินเขาสแปโรว – ชมฟุตบอลโลก 2018

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําชม ประตูชยั กรุงมอสโคว (The Moscow Triumphal Arch) เปนของขวัญที่ฝรั่งเศสสงใหรัสเซีย เพื่อเปนการ
ขอบคุณที่รัสเซียไมไดทําลายปารีสในชวงสงคราม
นําชม เนินเขาสแปรโร (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมือง และ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกทีส่ รางในสมัยสตาลิน
ซึ่งทานสามารถถายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกลที่สุด
คือ
มหาวิทยาลัยมอสโคว (Moscow University) เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย สรางในสมัยพระนางแคทเธอรี
น
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นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตัง้ อยูเปนจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเที่ยวชมกรุงมอสโคว (Moscow City) เมืองหลวงของงประเทศรัสเซีย ศูนยกลางทางการเมือง เศรษ
กิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ ตัง้ อยูใ กลกับแมน้ํามัสกวา ในตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยูกวา 1
ใน 10 ของประเทศ ทําใหมอสโควเปนเมือทงทีม่ ีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม
ลมสลาย กรุงมอสโคว ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามฟุตบอล Luzhniki Stadium
ชมการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิศ
นําทานสูท ี่พัก Azimut Moscow Olympic หรือเทียบเทา
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วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (4)
เชา
10.05 น.
11.40 น.
12.30 น.
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบิน Siberia Airline เที่ยวบินที่ S7 045
เดินทางถึง เซนต ปเตอรสเบิรก รถโคชปรับอากาศรอรับทาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชม: พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage
Art Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญ อดีตที่ประทับของ
ซารแหงรัสเซีย ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง มีบันไดกวา
200 บันได และความยาวของระเบียงยาวกวา 30 กิโลเมตร เปนที่เก็บ
สมบัติล้ําคาของราชวงศ รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกกวา 2.7 ลานชิ้น รวมทั้ง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยีย่ มของโลก อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่
ราฟาเอล, เอล เกรโกแวนโกะ, ปกัสโซและศิลปนอื่นๆ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูท ี่พัก Azimuth Fontanka หรือเทียบเทา

วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2561 (5)
เชา

เที่ยง
บาย

มอสโคว – เซนต ปเตอรสเบิรก – พระราชวังเฮอมิเทจ

เซนต ปเตอรสเบิรก – พระราชวังปเตอรฮอฟ – ปอมปเตอร แอนด ปอลด

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรสต หรือ ปเตอรฮอฟ
(Peterhof Palace) ที่ตั้งอยูบนชายฝง ฟนแลนด สรางในสมัยของ
พระเจาปเตอรมหาราช มีชื่อเสียงในดานความงดงามของ
สถาปตยกรรมและสวนน้ําพุที่ยงิ่ ใหญ สถานที่ที่แสดงถึงการ
ผสมผสานอยางลงตัว ระหวางสิง่ ที่สรางสรรคดวยฝมือมนุษยและ
ความงามของธรรมชาติ ภายในประกอบไปดวยหองตางๆมากมาย
ซึง่ ถูกประดับประดาไปดวยจิตรกรรมสีทองเหลืองอราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม: ปอมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul fortress)
เปนสิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง St Petersburg สรางในปค.ศ 1703
เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพื่อ
ใชเปนปอมปราการในการปองกันขาศึกรุกราน ตั้งอยูบนเกาะวาซิล
เยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม กําแพง
เปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-PaulFortress) เริ่มสรางขึ้นเมื่อปค.ศ 1712 ดวยการออกแบบของ
Domennica Trezzini ตั้งชื่อวิหารแหงนี้เพื่อเปนเกียรติแดนักบุญป
เตอร และนักบุญปอลดเพื่อเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนสิ่งกอสรางที่
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ค่ํา

สูงที่สุดของเมือง และหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอก ซึ่งนับวาแตกตางจาก
โบสถคริสต ออรโทดอกซทวั่ ไป และวิหารแหงนีย้ ังเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่มจากพระเจาปเตอรมหา
ราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก Azimuth Fontanka หรือเทียบเทา

วันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2561 (6)
เชา
11.15 น.
12.45 น.
เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบิน Siberia Airline เที่ยวบินที่ S7 016
เดินทางถึง เซนต ปเตอรสเบิรก รถโคชปรับอากาศรอรับทาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ตั้งอยูริมฝงแมน้ํามอส
โคว และแมน้ําเนกลินนายา มีรูปรางเปนสามเหลี่ยมดานไมเทา สรางขึ้นใน
ป ค.ศ. 1147 เพื่อเปนที่ประทับของพระเจาซารผูครองเมืองทุกพระองค
ปจจุบันจัดเปนพิพธิ ภัณฑ และที่ตั้งสถานที่สําคัญของทางราชการหลาย
แหง เชน สภาคองเกรส ซึ่งใชทาํ การปจจุบัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูท ี่พัก Azimut Moscow Olympic ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม 2561 (7)
เชา

เที่ยง
บาย
18.00 น.
ค่ํา

เซนต ปเตอรสเบิรก – มอสโคว – พระราชวังเครมลิน

มอสโคว – พิพิธภัณฑอารเมอรี่แชมเบอร – ชอปปงถนนอาราบัต

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่แชมเบอร (State Armory Museum)
พิพิธภัณฑที่เกาแกและร่ํารวยทีส่ ุดของประเทศรัสเซีย
เปนหนึ่งในสาม
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินทีม่ ีคาและ
สมบูรณแบบ (อีก2 แหงอยูท ี่อังกฤษและอิหราน) อันไดแก ฟาแบรเช-ไขอี
สเตอร ทําจากโลหะหรือหินแข็งตกแตงดวยอัญมณีและการลงยา ถือกันวา
เปนงานอัญมณีชั้นหนึ่งและไขฟาแบรเช ของราชวงศรัสเซียถือวาเปนกลุม
งานศิลปะชิ้นเอกที่ไดรับการสรางเปนชิ้นสุดทาย บัลลังกเพชรของพระเจาอ
เล็กซิส โรมานอฟ (พระบิดาพระเจาปเตอรมหาราช) สรางในปค.ศ.1613 ประกอบดวยเพชร 999 เม็ด, มงกุฏโมโน
มาคุสของเจาชายแหงจักรวรรดิไบเซนไทน คอนสแตนติน ทําขึ้นตั้งแตปค.ศ.1547 และถือเปนธรรมเนียมปฏิบัตขิ อง
พระเจาซารทุกพระองคที่ตองใชสวมตอนทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบดวยคทาและลูกโลก, ราชรถของพระ
เจาบอริส โกดูนอฟ ที่ไดรับเปนเครื่องบรรณาการมาจากเจมสที่ 1 แหงราชวงศองั กฤษในปค.ศ.1603 ทําจากไมโอก
แกะสลัก ลอไมสามารถเลี้ยวได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามฟุตบอล Luzhniki Stadium
ชมการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 รอบชิงชนะเลิศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูท ี่พัก Azimut Moscow Olympic หรือเทียบเทา
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วันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561 (8)
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
23.50 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชอปปง ตลาดอิสมายลอฟ Izmailovo Market เปนเหมือนตลาดขายสง หรือตลาดจตุจักรบานเรา ชมและ
เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย อาทิ ตุกตาแมลูกดก ผาคลุมไหลแบบรัสเซี่ยน หมวกเกๆ เกาๆ หรือจะเปนของใชในยุค
โซเวียต นาฬิกาขอมือของแทแอนทีคของโซเวียต หรือเครื่องกระเบื้อง เครื่องแกว ผาปูโตะลินนิ แมกเนท ในราคาที่
ตอรองได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทานชอปปงที่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูข องชนชั้นขุนนาง และศิลปนทีม่ ีผูอุปถัมภ ตอมา
ในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต ปจจุบันถนนอารบัต กลายเปนถนนคนเดินที่มชี ื่อเสียงที่สุดของ
รัสเซีย เปนแหลงของศิลปน จิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ
ศูนยวัฒนธรรม และโรงละคร เปนตน
นําชม สถานีรถไฟใตดิน ที่เปดใหสาธารณชนใชบริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ป ค.ศ.1935 แบงเปน 11 สาย รวม
ระยะทาง 360 กิโลเมตร และไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามดวยงานทางดาน
สถาปตยกรรมที่ปราณีตออนชอยสวยงามตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับดวยภาพวาดสีน้ํามัน โคมไฟคริสตัล
หรูหราออกแบบตกแตงที่แตกตางไปตามยุคสมัย เชน กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งไดรับเหรียญ
ทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอรคเมื่อป ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab และ
Komsomolskaya ที่ไดรับรางวัลกรังคปรีซ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสู สนามบินดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport)
ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 132

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 (9)
06.05 น.
09.40 น.
19.15 น.

Izmailovo Flea Market – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใตดิน – สนามบิน

ดูไบ – กรุงเทพฯ

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ แวะเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 372

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….
********************************
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อัตราคาบริการ : ตอทาน (บาท)
ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

550,000
65,000

หมายเหตุ
อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีคาน้ํามันเพิ่มขึ้น
ทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรม และอัตราดังกลาว
ตองมีผูเดินทางอยางนอย 10 ทาน

**ราคาดังกลาวคิด ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 อัตราดังกลาวสามารถยืนยันได 7 วันหลังจากวันเสนอราคา**
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบิน Emirates
คารถรับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คาตั๋วชมฟุตบอล
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
มัคคุเทศกมืออาชีพดูแลทานตลอดการเดินทาง
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3 % จากคาบริการ
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการทองเทีย่ ว ตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการ
จองทัวรในสวนที่เหลือ ทางบริษทั ฯจะขอเก็บกอนเดินทางอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินคามัดจําทั้งหมด
* เมื่อไดรับการยืนยันของตั๋วเครือ่ งบิน และที่พัก ชําระอีกสวนตามจํานวนเต็ม
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
* กรณีทางบริษทั ฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
เชนยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมด ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเทีย่ วพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองเงินหรือ
บริการสวนที่ขาดไปได
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บริษัท เวิลด แพลนเน็ต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
WORLD PLANET INTERNATIONAL CO.,LTD.
T.A.T. LICENSE NO. 11/ 3626
รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 60 วันกอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
* หากมีการยกเลิก 31 – 45 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 80,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
* หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของตัว๋ เครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษทั ฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ
เปนลายลักษณอักษร และบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ราคาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยูกับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ
ประทวง ฯลฯ แตบริษัทฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ การจราจร การ
เปลี่ยนวันแขงขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สมุ เสี่ยงไปในทางเสือ่ มเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน
* บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูเดินทางเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
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