Hub Group

Delight Moscow 6 วัน
Moscow Snow Festival – จัต รุ สั แดง – พระราชวังเครมลิ น - ฮัส กี้
ล่อ งเรือ แม่น ํ้ามอสโก - Space Museum พิพิธ ภัณ ฑ์ย รู ิ กาการิ น – ชมรัส เซีย นเซอร์ค สั

พิเศษ ! Husky Sledding นัง่ รถสุน ัข ลากเลื่อ น ล่อ งเรือ และชมละครสัต ว์
วัน แรก
23.30 น.

สนามบิน สุว รรณภูมิ – ดูไบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
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วัน ที่ส อง
03.30 น.
07.15 น.
09.15 น.
13.45 น.

เย็น

วัน ที่ส าม
เช้า

เที่ย ง

เย็น

ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิ ล ล์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK377 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK133 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบิ น โดโมเดโว สหพัน ธรัฐ รัส เซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง สู่
จุ ด ชมวิว เมือ งที่ส วยงามที่สุ ด ในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิ ล ล์ (Sparrow Hills) หรือ อีก ชื่อ คือ เลนิ นฮิ ล ส์
เนื่องจากเป็ นทําเลทีม่ องเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุม
ที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็ นที่ตงั ้ ของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั
นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วขึน้ มาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว
ยังเป็ นทีน่ ิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซีย
อีกด้วย
รับ ประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร นํ า ท่ า นเข้ า สู่ที่ พ กั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรื อ ระดับ
เดีย วกัน
Moscow Snow Festival เมือ งหิ ม ะ – Husky Sledding สุน ัข ลากเลื่อ น - Space Museum พิ พิธ ภัณ ฑ์ย ู
ริ กาการิ น – ล่อ งเรือ ชมแม่นํ้ามอสโก – รัส เซีย นเซอร์ค สั
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมือ งหิ ม ะ (Snow Park) ที่แค่ได้ยนิ ชื่อก็น่าตื่นเต้นแล้ว กับเมืองที่สร้างขึ้นจากหิมะและ
นํ้ าแข็งทัง้ หมด ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็สขี าวโพลน เพลิดเพลินกับการ
เล่นหิมะและกิจกรรมต่างๆ ทีด่ า้ นใน พร้อมชมความน่ ารักของสุนัขพันธุ์
ฮัสกี้ท่แี สนเฉลียวฉลาด สัมผัสประสบการณ์ สุดพิเศษ สุน ั ข ลากเลื่อ น
(Husky Sledding) สนุ กไปกับการนังรถลากเลื
่
่อนทีจ่ ะมีสุนขั ฮัสกีต้ วั ใหญ่
พาเราแล่นไปรอบๆ
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าท่านสู่ พิ พิธ ภัณ ฑ์ย ูริ กาการิ น หรือ พิ พิธ ภัณ ฑ์อ วกาศ (Space Museum) เพื่อเข้าชมการจัดแสดง
เกีย่ วกับอวกาศ ไม่ว่าจะเป็ นยานอวกาศ โลกและดวงดาวต่างๆ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1964 แต่
เปิ ดให้คนทัวไปสามารถเข้
่
าชมภายในได้เมื่อปี 1981 ซึ่งภายในจะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบ
สุรยิ ะ เทคโนโลยี และสิง่ ประดิษฐ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับอวกาศของรัสเซียและโซเวียต พร้อมด้วยประวัตศิ าสตร์และ
การพัฒนาของการเดินทางขึ้นสู่อวกาศและดวงจันทร์ตงั ้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สิง่ จัดแสดงต่างๆ ภายใน
พิพธิ ภัณฑ์นัน้ รวมแล้วมีมากกว่า 85,000 ชิ้นเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็ นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ
ชิน้ ส่วนยานอวกาศ และอีกมากมายให้ได้ชมกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร
ชมการแสดง รัส เซี ย นเซอร์ค สั ละครสัตว์ขน้ึ ชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ
กายกรรมและมายากล ทีท่ งั ้ สนุกและตื่นตา เป็ นโชว์ทพ่ี ลาดไม่ได้
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Hotel หรือ ระดับ เดีย วกัน
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เที่ย ง

สถานี ร ถไฟใต้ดิ น – ตลาดอิ ส มายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธ ภัณ ฑ์อ าร์เมอร์ร ี่ – โบสถ์
อัส สัม ชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานี ร ถไฟใต้ ดิ น แห่ ง มอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่
ท่องเทีย่ ว แต่เมือ่ มาก็ตอ้ งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนังดู
่ ซกั ครัง้ แต่ก่อนเคยเป็ นสถานที่
หลบภัยจากกองกําลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดนิ ทัว่
มอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานี ค อมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่น
ด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทวทั
ั ่ ง้ สถานี พร้อมขอบเพดาน
อาคารโค้งสวยงามทีอ่ ลังการยิง่ ใหญ่ดว้ ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสา
หิน อ่ อ น งานจิต รกรรมเลอค่ า แฝงไว้ใ นทุ ก ซอกทุ ก มุ ม แล้ว ไปเดิน เที่ย วชม ตลาดอิ ส มายลอฟสกี้
(Izmailovsky Market) ซึง่ เป็ นตลาดหนึ่งในมอสโกทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้ พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิส
มายลอฟสกี้จะเป็ นแนวพื้นเมืองท้องถิน่ มีเสือ้ ผ้า เครื่องกันหนาว กระเป๋ า หมวก และสินค้าที่ระลึกสุดฮิต
อย่าง ตุ๊กตาแม่ลกู ดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace) สถานที่
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นหน้าเป็ นตาของรัสเซียมายาวนาน ทีส่ ร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระ
เจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างทีส่ ุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามและยืน
อายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห้องใช้
เจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างทีส่ ุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามและยืน
อายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห้องใช้
สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้ อมปราการทีม่ คี วามยาวประมาณ 2,235 เมตร สําหรับสังเกตการณ์
ภายหลังปรับเปลีย่ นให้เป็ นทีท่ าํ การของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิ ดเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วให้คนทัวไปเข้
่
าชมได้
ทีบ่ ริเวณด้านนอกจะมี ปื นใหญ่พระเจ้า ซาร์ ปื นใหญ่ทไ่ี ด้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่
ทีส่ ุดในโลก ซึ่งสร้างขึน้ ในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้
เป็ นปื นใหญ่ ท่ี ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในโลกสมชื่ อ ด้ า นนอกมีเ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปื นยาว 5.34 เมตร มีน้ํ าหนัก
รวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระ
เจ้า ซาร์ อยูบ่ นหอคอยพระเจ้าอีวานทีส่ งู 81 เมตร ระฆังใบนี้จงึ
ถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก นํ้ าหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ท่ี
เห็นมุมหนึ่งมีช้นิ ส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มนี ้ํ าหนักมาก
ถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อ สั สัม ชัญ (Assumption Cathedral)
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เช้า

กลางวัน

โบสถ์เก่าแก่และศักดิ ์สิทธิ ์ ด้วยการเป็ นสถานที่จดั พิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัว
อาคารโบสถ์มี 5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ ด้านนอกและด้านใน ยิง่ ด้านในนัน้ มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่
ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดทีจ่ ะเข้าชม พิ พิธ ภัณ ฑ์อ าร์เมอร์ร ี่ หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์
ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของมอสโคว์ ทีเ่ ก็บรวบรวมสมบัตลิ ้าํ ค่าต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอัญมณี เครือ่ งประดับ อาวุธ และงาน
ศิลปะชัน้ นํามากมาย
จากนัน้ เดินเทีย่ วชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินทีจ่ ะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้
เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซือ้ และของ
ทีร่ ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
**ล่อ งเรือ ชมความงามของแม่น้ํามอสโก งดงามด้วยวิวสวยๆ ของตัว
เมือ พร้ อ มด้ ว ยแสงสีจ ากสะพานและอาคารต่ า งๆ นั ้น ก็ ไ ด้ เ ป็ น
บรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ในอีกมุมมองที่ก็สวยไม่แพ้กนั
เลย
รับ ปรทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Holiday Inn Moscow หรือ ระดับ เดีย วกัน
มหาวิ หารเซนต์ซาเวีย ร์ – จัต รุ สั แดง – สวน Zaryadye Park
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
เข้าชม มหาวิ ห ารเซนต์ซ าเวีย ร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้าซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดําเนิ นการสร้างกันนานถึง 45 ปี
สวยงามอลังการตัง้ แต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วย
ยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็ นเจ้า
หลังจากที่รสั เซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรังเศสมาได้
่
เดิน ทางสู่ จัต ุร สั แดง (Red Square) จัตุ ร สั ที่ส วยงามที่สุด ในโลก
เพราะสร้างด้วยการนําหินแกรนิตและหินอ่อนจํานวนนับล้านชิน้ ตอก
ฝั งลงบนพื้นทัวจั
่ ตุรสั ที่มคี วามกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทําให้กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกที่ยงิ่ ใหญ่
อลังการมาก เป็ นที่ตงั ้ ของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่สําคัญ
หลายแห่ ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เ ออร์ (Savior Tower) ที่ต ัง้ อยู่ บ น
ป้ อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่า
ออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็ น
ทั บ ทิ ม นํ้ าหนั ก ถึ ง 20 ตั น มี วิ หาร เซน ต์ บ าซิ ล (St. Basil's
Cathedral) ก็ถอื ว่ายังไปไม่ถงึ นี่คอื สิง่ ก่อสร้างทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่า
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึน้
อย่างสวยงามและมีสสี นั แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดทีส่ งู ลดหลันกั
่ นไป อิสระช้อปปิ้ งที่
ห้า งสรรพสิ น ค้า กุม ที่อยู่ไม่ใกลจากจัตุรสั แดง เป็ นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีช่อื เสียงมากที่สุดของ
รัสเซียซึง่ เปิ ดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจํานวน
กว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมายโดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
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เย็น
23.50 น.
วัน ที่หก
06.15 น.
09.30 น.
18.40 น.

อิ ส ระเดิ น เล่น บริ เ วณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติดกับ
จัตุรสั แดง สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็ นสวนสาธารณะแห่งใหม่ทเ่ี พิง่ เปิ ดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่
ผ่านมานี้เอง แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าไฮไลท์อ่นื ๆ เลย ด้วยพืน้ ทีก่ ว้างถึง 78,000 ตารางเมตรที่
ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีดว้ ยการจัดธีมเป็ นสภาพภูมอิ ากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ แล้วยังมี
โรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็คือ “สะพานลอยฟ้ า” (Floating
Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่สร้างยื่นขึน้ ไปเหนือแม่น้ํ า สร้างขึน้ จากคอนกรีตและไม้แต่สามารถ
รองรับนํ้าหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็ นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่น้ําอีกแห่งหนึ่งเลย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
ได้เวลาอัน สมควร นําท่านเดิ น ทางสู่ สนามบิน มอสโก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK132 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัต ราค่า บริ ก าร
วันเดินทาง

มกราคม

15-20, 22-27 ม.ค. 63

กุม ภาพัน ธ์

7-12, 13-18 ก.พ. 63

มีน าคม

5-10, 11-16 มี.ค. 63

ราคา

34,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 6,000 บาท
อัต รานี้ ร วม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
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✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัต รานี้ ไม่ร วม
✗ ค่าภาษี ม ูล ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ ่าย 3% กรณี ต ้อ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี ก รุป๊ เหมาหรือ ตัด กรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนัก ของกระเป๋ าในกรณี เกิ น กว่า สายการบิน กําหนดให้ 25 กิ โลกรัม ต่อ หนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ ่า ยส่ว นตัว ต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซัก รีด และค่าเครื่อ งดื่ม ในห้อ งพัก
✗ ค่าทิ ป ไกด์ท้อ งถิ่ น และคนขับ รถท้อ งถิ่ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ / ท่าน)
✗ ค่าทิ ป หัว หน้ าทัว ร์ไทย 100 บาท / วัน / คน (600 บาท / ท่าน)
เงื่อ นไขในการจองทัว ร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ ก และคืน ค่าทัว ร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 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 เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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