วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง
01.05 น.
05.00 น.
10.00 น.
14.20 น.

คา่
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
........... น.
........... น.

ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดู ไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู ่
ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดิ นห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิ ลปิ นและแหล่งพบปะของผู ค้ นในเมื อง เป็ นทัง้ ย่านการค้าและ
แหล่งรวมวัยรุ ่น ร้านค้าจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ของที่ระลึ กต่างๆ มี ศิลปิ นมานั่ง วาดรู ป ทัง้ รู ปเหมื อน ภาพขาวดา ภาพสีตา่ งๆ และรู ปล้อเลียน
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองมูรมันสค์ –ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่านเดิ นทางสู ่ สแปร์โร่ฮิล ล์ หรื อ เนิ นเขานกกระจอก หน้า
มหาวิทยาลัย มอสโคว์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท่ สี ุดของรัสเซีย ที่น่ ี จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของ
กรุ งมอสโก เช่น ตึกสู ง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คื อ ตึกที่ทาการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พกั อาศัย 2 ตึก และตึก
ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ ยังมี แผงลอยขายของที่ระลึ กในราคาถูกตัง้ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก นาท่านชม มหา
วิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่ งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมื องติดกับแม่น้ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะ
มีภาพหล่อโลหะเป็ นรู ปนักรบโบราณกับกษัตริ ย ์ ที่สวยงามและเหมื อนจริ ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดิ นทางสู ่ สนามบิ นเพื่ อเตรียมตัวเดิ นทางไปยังเมื องมูรมันสค์
(ไฟลท์บินภายในประเทศจากัดการการโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
ออกเดินทางสู ่ เมืองมูรมันสค์ โดย สายการบิน ......... เที่ยวบินที่ ........
เดินทางถึง สนามบินมูรมันสค์ เมื องมูรมันสค์ ประเทศรัสเซีย เมื องท่าเรื อและศูนย์กลางการบริ หารแคว้นปกครอง
ตนเองของรัสเซีย และตัง้ อยูบ่ นชายฝั่งทางตอนเหนื อของคาบสมุทรโคล่าใกล้กบั พรมแดนของนอร์เวย์และฟิ นแลนด์
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......... น.
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บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ AZIMUT HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุง่ หิ มะในคื นที่มืดมิด ท่านจะพบกับ “แสงออโร
ร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนื อ มักพบได้ในช่วงเดื อนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี ซึ่ งสามารถพบได้ในรัศมี
300 ก.ม.จากขัว้ โลกเท่านั้น (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในขณะนั้ นด้วย) ได้เวลาอันสมควรน า
ท่านเดินทางกลับสูท่ ่ พี กั
หมู่บา้ นซามี่ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน –ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางสู ่ หมู่บา้ นซามี่ ชนเผ่าพื้ นเมื องดัง้ เดิ มของรัสเซีย ที่
ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมื องหนาว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮสั กี้ ให้ทา่ นได้ชมความน่ารัก
ของสุ นัขแสนรู ้ เป็ นพันธุ ท์ ่ ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่ นเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ น์ ้ ี เพื่ อ
ใช้ในการลากเลื่ อนบนน้ าแข็ งหรื อหิ ม ่ะ ให้ทา่ นได้สัม ผัสประสบการณ์ กิ จกรรมสุ ดพิ เศษ Husky Sledding หรื อ
สุนัขลากเลื่ อน นัง่ รถเที ยมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่ อน รวมถึ งการถ่ายรู ปกับ สุนัขพันธุฮ์ สั กี้ ให้ทา่ นได้ชมความน่ารักของ
สุนัขแสนรู เ้ ป็ นพันธุ ท์ ่ ฉี ลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู ่ ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ยงสุนัขพันธ์น้ ี เพื่ อใช้ใน
การลากเลื่ อนบนน้าํ แข็งหรื อหิ มะ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ AZIMUT HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุง่ หิ มะในคื นที่มืดมิด ท่านจะพบกับ “แสงออโร
ร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนื อ มักพบได้ในช่วงเดื อนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี ซึ่ งสามารถพบได้ในรัศมี
300 ก.ม.จากขัว้ โลกเท่านั้น (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในขณะนั้ นด้วย) ได้เวลาอันสมควรน า
ท่านเดินทางกลับสูท่ ่ พี กั
มูรมันสค์ –พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทาลายน้ าแข็ งพลังนิ วเคลียร์ -มอสโคว์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชม พิ พิ ธภัณ ฑ์เรื่ องราวท้องถิ่ น พิ พิ ธภัณ ฑ์ท่ ีจ ดั แสดง
เรื่ องราวของชาวซามี่หรื อแลปส์ ชนพื้ นเมื องที่เข้ามาตัง้ ถิ่นฐานตัง้ แต่ปีค.ศ.1574
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าชม เรือทาลายน้ าแข็ งพลังนิ วเคลี ยร์ รุ ่น Lenin ซึ่ งเป็ นเรื อ
ทาลายน้าแข็งพลังนิ วเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ.1958 ที่เมื องเลนิ นกราด Leningrad หรื อ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่
กลับมาใช้ช่ ื อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึ่ งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู ่
ที่เมื องมูรมานสก์ เพื่ อเปิ ดทางให้กบั เรื อเดิ นสมุทรในการ ขนส่งสิ นค้า และบางลาก็ใช้การนานักท่องเที่ยวไปสารวจขัว้
โลกเหนื อ
นาท่านเดินทางสู ่ สนามบินมูรมันสค์ (บริการอาหารแบบกล่อง )
ออกเดินทางกลับสู ่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบิน...... เที่ยวบินที่ ......
เดินทางถึง สนามบินสนามบินกรุงมอสโคว์ นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก
เช้า

กลางวัน

คา่

จัตุรสั แดง- มหาวิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม –พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
โบสถ์อสั สัมชัญ-ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง-รัสเซี่ยนเซอร์คสั
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ จัตุรสั แดง คาว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คื อ สิ่ ง
สวยงาม จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิ ม
ฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมื อง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาล
สาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึ กสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริ เวณจัตุรัสแดงท่านจะได้ ชม
มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9
ยอด เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ มี ช ัย ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ ด ขาด ใช้เป็ นห้อ งส าหรับ สวดมนต์ในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิ กาซาวิเออร์ ตัง้ อยูบ่ นป้ อมสปาสกายา สู ง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามา

จากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรคคอมมิ วนิ สต์นามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ห้างสรรพสิ นค้ากุม
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมื อง เป็ นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ายสิ นค้าอุปโภค เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เครื่ องสาอาง
น้าหอม และสิ นค้าที่ระลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้าน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น จุดกาเนิ ดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มี
อายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยูบ่ นเนิ นสูงถึ ง 40 เมตร ริ มแม่น้ามอสโก ชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็ นพิ พิธภัณฑ์ท่ ี
เก่าแก่ท่ สี ุดของรัสเซีย ซึ่งเป็ นที่เก็บสมบัติลา้ ค่าของกษัตริ ยร์ ัสเซีย ทัง้ เครื่ องประดับที่ทาด้วยเพชร ทองคา อุ ปกรณ์การสู ้
รบของกษัตริ ยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริ ยแ์ ละพระราชิ นี ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบสถ์ท่ ีสาคัญใช้ใน
งานพิธีกรรมที่สาคัญ สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่ อต้องการ
สร้างปื นใหญ่ท่ ีสุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุ น น้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน
นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอี วาน มีความสู ง 81 เมตร ถื อเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น
และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่ งใดๆ สู งเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ท่ สี ุดของเครม
ลิ น เรี ย กว่า ระฆังพระเจ้า ซาร์ สร้างในสมัย พระนางแอนนาที่ ทรงประสงค์จ ะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ ีสุ ดในโลก แต่
เนื่ องจากมีความผิดพลาด จึงทาให้ระฆังแตกออก (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสะพายใบเล็ก)
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้ นชมการแสดงละครสัตว์ท่ ีข้ ึ นชื่ อของรัสเซีย รัสเซี่ ยนเซอร์คสั เป็ นการ

วันที่เจ็ด
เช้า

แสดงของสัตว์แสนรู ท้ ่ ีไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอัน น่ าตื่ นตาตื่ นใจ ได้เวลาอัน
สมควร
นาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาท่านเที่ยวชม สถานี รถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่ ง
รถไฟใต้ดินดูสกั ครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานี รถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึ กอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทาให้
ผูค้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัว่ ไป สถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวต่างชาติ ให้เห็ น ถึ งความยิ่ งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ค วามเป็ นชาติ นิ ยมและวัฒ นธรรรมประเพณี อนั สวยงาม
อันเป็ นเสน่หด์ ึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ท่ ีตา่ งกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า
เครื่ องแก้ว และหิ นอ่อน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ่ ตลาดอิ สมายลอฟกี้ ตลาดขายสิ นค้าพื้ นเมื องซึ่ งท่านจะได้พบกับ
สิ นค้าของที่ระลึ กมากมาย อิสระท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่อง
ดนตรี รูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสิ นค้าของที่ระลึ กอื่ นๆ อีกมากมาย นาคณะ ล่องเรือแม่น้ ามอส
โคว์ สัมผัสบรรยากาศยามของเมื องหลวงมอสโคว์ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู ่ สนามบินมอสโคว์
23.50 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK132 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบน
เครื่ องบิน)
วันที่แปด กรุงเทพฯ
06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.30 น. เดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
กลางวัน

อัตราค่าบริการ
ราคา

อายุตากว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

กาหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2561

12-19
26 ก.พ.-5 มี.ค. 61

มีนาคม 2561

11-18 มี.ค. 61

เด็ก

59,900

พักเดี่ยว

57,900 12,000

อัตรานี้ รวม
✓
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัดไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓
ค่าตัว๋ เครื่ องบินเที่ยวบินภายในประเทศ
✓
ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน (สาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ)

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อ/ท่าน (สาหรับเที่ยวบินภายประเทศรัสเซีย)

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ สี ูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

