
 

รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน 

จัตุรสัแดง...พระราชวงัเครมลิน 

ล่องเรือแม่น า้มอสโคว.์..รสัเซยีน

เซอร์คสั 
 ชม ฟตุบอล ทีมชาตเิยอรมน ีและ ทีมชาติเม็กซโิก

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที่ 15-20 มิถนุำยน 2561 
วันท่ี 15 มิถุนำยน 61      กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโก 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สำยกำร บินเอมิเรตส์ (EK) เจ้ำหน้ำท่ีให้กำร

ต้อนรับพร้อมบริกำรติดป้ำยช่ือพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋ำทุกท่ำน 

วันที่ 16 มิถุนำยน 61  ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอำรบัท 

01.35 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบิน

เอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385    (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 



 

04.45 น.  ถึงสนำมบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยน

เครื่อง 

09.35 น.  เดินทำงสู่ มอสโคว์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 133 

(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.45 น.       เดินทำงถึง สนำมบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่ำนพิธีกำร

ตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว 

น ำท่ำนสู.่..ถนนอำรบัท ย่ำนถนนคนเดินที่จะมำกมำยไปด้วยร้ำนค้ำ

ร้ำนอำหำร ถนนนี้ปรำกฏมำต้ังแต่ศตวรรษที่ 15 ในประวัติเมืองมอสโก 

บันทึกว่ำเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเม่ือปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัช

สมัยกษัตริย์อีวำน จอมโหด ถนนสำยนี้เป็นท่ีอยู่อำศัยของต ำรวจลับ ต่อมำ

ในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนำงและศิลปินท่ีมี ผู้อปุถัมภ์ 

พอมำถึงศตวรรษที่ 20 มีกำรสร้ำงตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน 

ปี 1917 ตึกเหล่ำนี้ใช้เป็น อพำร์ทเมนท์ท่ีอยู่ร่วมกันหลำยครอบครัวของชน

ชั้นกรรมกร แต่พอมำถึงสมัยสหภำพโซเวียต ถนนอำรบัตเป็นที่ย่ำนพัก ของ

เกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นก็คือ สมำชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมำณปี 

1985 ถนนอำรบัตได้กลำยเป็นถนนคนเดิน ต่อมำก็เป็นถนนท่ีใครๆก็รู้จัก 

และคึกคักท่ีสุด เพรำะเป็นแหล่งชุมนุมศิลปิน จิตรกร ร้ำนขำยของที่ระลึก 

ในย่ำนนี้เรำจะได้เห็นศิลปินพร้อมงำนศิลปะสวยๆ มำกมำยให้ชมและเลือก

ซื้อ และ ของที่ระลึกหลำกหลำยแบบก็มีให้เช่นกัน     

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนสู่ท่ีพัก ณ IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 17 มิถุนำยน 61   สถำนีรถไฟใต้ดิน – ตลำดอิสมำยลอฟสกี้ – สแปร์โรว์ ฮิลล์  

    ชมกำรแข่งขันมหกรรมฟุตบอล 2018 ทีมชำติเยอรมัน VS ทีมชำติ

เม็กซิโก 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จุดหมำยแรกของวันนี้คือ....สถำนีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow 

Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถำนท่ีท่องเท่ียว แต่ เม่ือมำก็ต้องมำชมควำม

งำมของสถำนีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็นสถำนที่หลบ

ภัยจำกกองก ำลัง ทหำรนำซีในช่วงสงครำมครั้งท่ี 2 หำกนับรวมควำมยำว

ของเส้นทำงเดินรถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีควำมยำวถึง 260 กิโลเมตร และ

ท่ี สถำนีคอมโซโมลสกำยำ (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยกำรตกแต่ง

ในสไตล์บำรอก และก็มีภำพ โมเสกสวยๆ ประดับประดำไว้ท่ัวท้ังสถำนี 

พร้อมขอบเพดำนอำคำรโค้งสวยงำมท่ีอลังกำรยิ่งใหญ่ด้วยชำนเดอเลียร์ 



 

เรียง ตลอดควำมยำวของทำงเดินภำยในสถำนี มีเสำหินอ่อน งำนจิตรกรรม

เลอค่ำแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุมแล้วไปเดินเที่ยว ชม ตลำดอิสมำยลอฟสก้ี 

(Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลำดหนึ่งในมอสโกท่ีพ่อค้ำแม่ค้ำพูด

ภำษำไทยได้ สินค้ำส่วนใหญ่ในตลำดอิสมัลลอฟสก้ีจะเป็นแนวพื้นเมือง

ท้องถิ่น มีเสื้อผ้ำ เครื่องกันหนำว กระเป๋ำ หมวก และสินค้ำท่ีระลึกสุดฮิต

อย่ำง ตุ๊กตำแม่ลูกดก หรือ มำทอสก้ำ เอกลักษณ์ของรัสเซีย  

 

   
 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

หลังจำกนั้นน ำพำท่ำนสู่จุดชมวิวเมืองท่ีสวยงำมท่ีสุดในมอสโก...สแปร์โรว์ 

ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจำกเป็นท ำเลท่ี

มองเห็นทัศนียภำพของเมืองมอสโกและ บรรยำกำศของสนำม Luzhniki 

Stadium ท่ีใช้จัดกำรแข่งขัน มหกรรมฟุตบอลโลก 2018 จำกมุมสูงได้

อย่ำงชัดเจน และเป็นอีกมุมหนึ่งที่เลนินชื่นชอบมำก จึงเลือกจุดนี้เป็นที่ต้ัง

ของ บ้ำนพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจำกจะเปิดรับนักท่องเท่ียวข้ึนมำชมวิวจุด

เดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว ยังเป็นท่ีนิยมในกำรใช้ เป็นมุมถ่ำยภำพแต่งงำน

ยอดนิยมของชำวรัสเซียอีกด้วย 

14.30 น.     น ำท่ำนเดินทำงสู่ “Luzhniki Stadium” สนำมแข่งขันฟุตบอลโลก 

2018 และนัดชิงชนะเลิศรวมทั้งจัดพิธีปิดกำร แข่งขัน เป็นสนำมท่ีมีควำมจุ 

81,000 ท่ีนั่ง สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1955 ใช้เวลำสร้ำงรวม 450 วันและเปิด

ใช้อย่ำงเป็น ทำงกำร เม่ือวันท่ี 31 กรกฎำคม ค.ศ.1956 หรือเมื่อ 62 ปีท่ี

ผ่ำนมำ   

หมำยเหตุ : ควรเดินทำงถึงสนำมก่อนกำรแข่งขัน 3 ชั่วโมง   ชมฟุตบอล คู่

ระหว่ำง เยอรมัน VS เม็กซิโก เวลำ 18.00 น. ตำมเวลำท้องถิ่น  

พิเศษ !! ค่ำตั๋วเข้ำชมกำรแข่งขันฟุตบอล เป็น ID CARD 

FOOTBALL เป็นตั๋วชั้น Match Club 

ซึ่งรวมบริกำร พิเศษดังนี้ * ต๋ัวท่ีนั่งชม

ในชั้น CAT 1 แบบติดขอบสนำม *

เคำน์เตอร์อำหำร บุฟเฟ่ต์ Highest 

Standards ก่อน และหลังเกมส์กำร



 

แข่งขัน Premium Bar บริกำรเครื่องดื่มนำนำชนิด ก่อนและหลังเกมส์กำร

แข่งขันพื้นท่ีส ำหรับจัดกำรต้อนรับก่อนกำรเข้ำชมเกมส์ รับของที่ระลึกแบบ 

Commemorative Gifts 

21.30 น.   สู่ท่ีพัก ณ IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 18 มิถุนำยน 61 พระรำชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - 

ปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์  

     ระฆังพระเจ้ำซำร์ - ล่องเรือแม่น้ ำมอสโคว์ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ภัตตำคำร น ำท่ำนเข้ำชม...

พระรำชวังเครมลิน จุดก ำเนิดแห่ง ประวัติศำสตร์รัสเซียที่มีอำยุยำวนำนกว่ำ 

850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ ำมอสโก  

ชม...พิพิธภัณฑ์อำร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นท่ี

เก็บสมบัติล้ ำค่ำของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่อง ประดับท่ีท ำด้วยเพชร ทองค ำ 

อุปกรณ์กำรสู้รบของกษัตริย์สมัยโบรำณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และ

พระรำชินี ชม...โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ท่ีส ำคัญใช้ในงำนพิธีกรรมท่ี

ส ำคัญ สร้ำงโดยสถำปนิกชำว อิตำเลียน ชม...ปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์ สร้ำงใน

สมัย ค.ศ.1586 เพ่ือต้องกำรสร้ำงปืนใหญ่ที่สุดในโลก และยังไม่ เคยมีกำร

ใช้ยิงเลย ท ำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ ำหนักลูกละประมำณ 1 ตัน 

นับว่ำเป็นของสะสมในยุค นั้น ชม...หอระฆังพระเจ้ำอีวำน มีควำมสูง 81 

เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้ำงท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมำยห้ำมก่อสร้ำง 

สิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภำยในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังท่ีใหญ่ที่สุด

ของเครมลิน เรียกว่ำ ระฆังพระเจ้ำซำร์ สร้ำงในสมัยพระนำงแอนนำที่ทรง

ประสงค์จะสร้ำงระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่ เนื่องจำกมีควำมผิดพลำด จึง

ท ำให้ระฆังแตกออก (กรุณำเตรียมกระเป๋ำสะพำยใบเล็ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร น ำท่ำนสู่ …มหำวิหำรเซนต์ซำเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ท่ีสร้ำงขึ้นโดย “พระเจ้ำซำร์อเล็กซำนเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 และก็ด ำเนินกำรสร้ำงกันนำนถึง 45 ปี สวยงำมอลังกำรต้ังแต่

แรกเห็น ตัวอำคำรสีขำวสะอำดตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์ 

แห่งชัยชนะ 



 

และถวำยแด่พระผู้เป็นเจ้ำหลังจำกท่ีรัสเซียรอดพ้นจำกสงครำมนโป

เลียนแห่งฝรั่งเศสมำได้ (กรุณำเตรียมกระเป๋ำสะพำยใบเล็ก)  

จำกนั้นน ำคณะ ล่องเรือแม่น้ ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยำกำศยำมค่ ำคืน

ของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีกำรตกแต่งไฟตำมอำคำรและสถำนท่ี

ส ำคัญอย่ำงสวยงำม** 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  น ำท่ำนสู่ท่ีพักณ IZMAILOVO 

DELTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่ 19 มิถุนำยน 61 จัตุรัสแดง – รัสเซียนเซอร์คัส – ดูไบ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม น ำท่ำน...จัตุรัสแดง 

(Red Square) จัตุรัสท่ีสวยงำมท่ีสุดใน โลก เพรำะสร้ำงด้วยกำรน ำ

หินแกรนิตและหินอ่อนจ ำนวนนับล้ำนชิ้นตอกฝังลงบนพ้ืนทั่วจัตุรัสท่ีมี

ควำมกว้ำง 695 เมตรและยำว 130 เมตร ท ำให้กลำยเป็นจัตุรัสโมเสก

ท่ียิ่งใหญ่อลังกำรมำก เป็นที่ต้ังของกิโลเมตรท่ี ศูนย์ของรัสเซีย 

โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถำนท่ีส ำคัญหลำยแห่ง มี หอ

นำฬิกำซำวิเออร์ (Savior Tower) ท่ีต้ังอยู่บนป้อมสปำสสกำยำ ถ้ำ

แหงนหน้ำขึ้นไปชมบนยอดหอเรำจะเห็นได้ว่ำออกแบบด้วยศิลปะ 

แบบโกธิก ประดับด้วยดำวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน้ ำหนักถึง 20 ตัน 

มี วิหำรเซนต์บำซิล (St. Basil's Cathedral) ก็ถือว่ำยังไปไม่ถึง นี่คือ

สิ่งก่อสร้ำงท่ีได้รับกำรยอมรับว่ำยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุค

ศตวรรษที่ 16 วิหำรเซนต์บำซิลสร้ำงขึ้นอย่ำงสวยงำมและมีสีสัน

แปลกตำแหวกแนวเม่ือปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสูงลด หลั่นกันไป 

และชม...ห้ำงสรรพสินค้ำกุม (Gum) อยู่ไม่ใกลจำกจัตุรัสแดง เป็น

ห้ำงสรรพสินค้ำที่เก่ำแก่และมี ชื่อเสียงมำกท่ีสุดของรัสเซียซึ่งเปิด

ให้บริกำรเมื่อปี 1895 ตัวอำคำรนั้นสูง 3 ชั้น ภำยในสวยงำมโอ่อ่ำ

อลังกำร และร้ำนค้ำจ ำนวนกว่ำ 200 ร้ำน อัดแน่นไปด้วยสินค้ำ

มำกมำย โดยเฉพำะแบรนด์เนมช่ือดังระดับโลก  

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังจำกนั้นน ำท่ำนชม ชมกำร

แสดง...รัสเซียนเซอร์คัสละครสัตว์รัสเซีย มีช่ือเสียงมำกต้ังแต่

สมัยก่อน ในประเทศไทยก็เคยมีคณะละครสัตว์จำกรัสเซียมำเปิดกำร

แสดงและได้รับควำม สนใจจำกผู้ชมมำกมำย ด้วยเพรำะควำม

มหัศจรรย์ของนักแสดงและควำมสำมำรถของผู้ก ำกับ ท ำให้คณะ

ละคร สัตว์ของรัสเซียได้รับกำรตอบรับที่ดีเสมอ นอกจำกควำม

น่ำสนใจในกำรแสดงน่ำหวำดเสียวแล้ว อีกอย่ำงหนึ่ง ท่ีท ำให้ผู้ชม

แม้กระท่ังชำวรัสเซียให้ควำมสนใจ คือ กำรแสดงของนักแสดง

นำนำชำติท่ีถูกรวบรวมไว้ท่ีนี่ กำร แสดงมีหลำยชุดท่ี ผสมผสำน



 

ระหว่ำงกำรแสดงของสัตว์ต่ำงๆ กำยกรรมและมำยำกล ที่ท้ังสนุกและ

ต่ืนตำ เป็นโชว์ท่ีพลำดไม่ได้  

 

 

 

บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน

มอสโคว์ 

23.55 น.      ออกเดินทำงสู่ เมืองดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินที่ EK 132 

แวะเปลี่ยนเครื่อง  

(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

11.45 น.  เดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 

370  

(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่ 20 มิถุนำยน 61  กรุงเทพฯ 

20.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภำพพร้อมควำมประทับใจ  

**********************************************************************

************* 

อัตรำค่ำบริกำร 

    ผู้ใหญ่ รำคำ  ท่ำนละ  99,900  บำท 

**แบ่งช ำระ 2 งวด** 

ครั้งท่ี 1    ภำยใน 3 วันหลังท ำกำรจอง             50,000  บำท 

ครั้งท่ี 2   ช ำระก่อนวันที่ 31 พฤษภำคม 2561  49,900  บำท 

 

 



 

อัตรำนี้รวม 

 ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจรไป-กลับ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) 

 ค่ำที่พัก 3-4 ดำว (ห้องละ 2-3 ท่ำน) ตำมท่ีระบุในรำยกำร 

          อัตรำนี้ รวมต๋ัวชมฟุตบอล แบบ Match Club  

    - เป็นตั๋วท่ีนั่งชมใน CAT 1 แบบติดขอบสนำม 

    - บริกำรเคำน์เตอร์อำหำรแบบบุฟเฟ่ต์ 

    - บริกำรบำร์เครื่องดื่มนำนำชนิด ก่อนเกมส์และหลังจบเกมส์ 

    - ของที่ระลึกแบบ Commemorative Gifts 

 ค่ำรถปรับอำกำศ และบริกำรน ำเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร 

 ค่ำเข้ำชมสถำนท่ี และค่ำธรรมเนียมตำมท่ีระบุในรำยกำร 

 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 

 ค่ำประกันภัยในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

อัตรำนี้ไม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% กรณีต้องกำรใบเสร็จ 

 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำในกรณีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ

หนึ่งคน 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวต่ำงๆ นอกรำยกำร อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด และค่ำ

เครื่องดื่มในห้องพัก 

 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่ำนละ 5 ยูเอสดอลล่ำร์ / คน / วัน (20 

ยูเอสดอลล่ำร์ ตลอดทริป) 

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ขั้นต่ ำ 100 บำท / วัน / คน (100 * 4 วัน) 

 

เงื่อนไขในกำรจองทัวร์ 

1. ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 50,000 บำท (หลังจองภำยใน 3 

วัน) พร้อมส ำเนำหนังสือเดินทำง 

2.       กรณีไม่เข้ำชมกำรแข่งขันฟุตบอลหักค่ำเข้ำชม 850 USD   

3. ช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 20 วัน  

4. หำกไม่ช ำระค่ำใช้จ่ำยภำยในก ำหนด ทำงบริษัทจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง

โดยอัตโนมัติ 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ ำทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป เก็บค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้น 5,000 บำท 

3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ ำท้ังหมด 



 

4. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-25 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์

ท้ังหมด 

5. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำค่ำ

ทัวร์ทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำในกรณีท่ีผู้เดินไม่ถึง 30 ท่ำน 

และทำงบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพำะค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นตำมจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำร เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น

สุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของ

หัวหน้ำทัวร์ เช่นภัยธรรมชำติ ปัญหำกำรเมือง เป็นต้น 

3. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำร

ใดๆ หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศ 

ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัท

หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัท  

จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอบรับเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 


