
 

   

 

 

  

  

 

 

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK (6D3N) 

“VKO01 RUSSIA มอสโคว ์ซารก์อรส์”  
สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)  

 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึ1นเครื4องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

W5 050 BKK(กรงุเทพ) - IKA(เตหะราน)   

.� – ��.�� 

W5 084 IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว์)  ��.�� – ��.� 

W5 085 VKO(มอสโคว์)  – IKA(เตหะราน) �1.�� – �6.0� 

W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรงุเทพ)  

.�� – ��.
 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ�าหนักไม่เกนิ �� ก.ก. (ไม่เกนิ 2 ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื*องบนิไดนํ้�าหนักไม่เกนิ - ก.ก. 

** 
 

วนัที4 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

19.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชั �น / เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row S ประตู 

8 สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าที*ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื*อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 22.35น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบนิ Mahan Air 

เที*ยวบนิที* W5 050  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

        
 

วนัที4 2 
     สนามบินเตหะราน(อิหรา่น) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว)์ – สแปรโ์รฮิ่ลล ์– มหาวิหาร 

     เซนตซ์าเวียร ์– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบตั                                                      (-/L/-)     
 

XY.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสื�อแขนยาวไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรษีะ 

- สภุาพบุรษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื�อแขนยาว 



 

   

 

 

  

  

 

 

07.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 

Mahan Air เที*ยวบนิที* W[ X\]  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

09.35น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย(ตามเวลาทอ้งถิ*นชา้กว่า

เมอืงไทยประมาณ 4 ชั *วโมง) หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรสัเซยี มปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 

FG� ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงนิ การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั �งอยู่ใกล้

แม่นํ�ามสักวา ซึ*งในตวัเมอืงมปีระชากรอยู่อาศยักว่า I ใน I� ของประเทศ ทําให้เป็นเมอืงที*มปีระชากร

หนาแน่นที*สดุในยโุรป และเมื*อสมยัครั �งที*สหภาพโซเวยีตยงัไมล่่มสลาย เมอืงมอสโกกย็งัเป็นเมอืงหลวงของ

สหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู ่จดุชมวิว สแปรโ์ร่ฮิลล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิที*สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืง

มอสโควไ์ดท้ั �งหมด ถ่ายรปูเป็นที*ระลกึกบัตกึมหาวทิยาลยัมอสโควท์ี*สรา้งเป็นตกึสงูในสมยัสตาลนิ ซึ*งเป็น I 

ใน - ตกึ ที*สรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกนั หรอืที*เรยีกวา่ Seven Sister  

นําท่านเดนิทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืที*เรยีกกนัว่า มหา

วหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ่้ายรปูดา้นใน) สรา้งขึ�นเพื*อเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื*อ

ปี ค.ศ.IFIR โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี* I ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ /G ปี เป็นวหิารที*สาํคญัของนิกาย

รสัเซยีนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพธิกีรรมที*สาํคญัระดบัชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนต์

ซาเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

เที4ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 
นําท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากที*สุดใน

โลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมี

จุดเริ*มต้นมาจากช่วงแรกสุดที*สตาลนิ ขึ�นมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที*นํามา

ตกแต่งภายในสถานีนั �นเป็นลักษณะของงานศิลปะที*สร้างขึ�นเพื*อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ 

(Monumental Art) ซึ*งจะสื*อออกมาในรปูของงานปั�น รปูหล่อ ภาพสลกันูนตํ*า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบ

โมเสก 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ I ก.ม. เป็นทั �งย่านการค้า 

แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของที*ระลกึ รา้นนั *งเล่น และยงัมศีลิปินมานั *งวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปิน

เล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ถอืวา่เป็นถนนคนเดนิที*ใหญ่ที*สดุในเมอืงมอสโควเ์ลยทเีดยีว 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
คํ4า  อิสระอาหารคํ4าเพื4อความสะดวกในการท่องเที4ยว  

พกัที4  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

   

 วนัที4 3       เมืองซากอรส์ – โบสถอ์สัสมัชญั – โบสถท์รินิตี1 – ตลาดอิสไมโลโว่                         (B/L/D)     
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองซากอรส์ (Zagorsk) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ I ชั *วโมง) เป็นเมอืงโบราณ เป็น

ที*ตั �งของศาสนสถานที*ใหญ่ที*สุดและเก่าแก่ที*สุด ในครสิต์ศตวรรษที* I/-I- เป็นที*แสวงบุญที*ศกัดิ [สทิธิ [ของ

ประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์ 

นําท่านเดนิทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที*มคีวามสวยงามมากของเมอืง 

สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานเมื*อปี ค.ศ. IGG]-IGFG สรา้งเลยีนแบบโบสถ์อสัสมัชญัภายพระราชวงัเครมลนิ 

ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน G ชั �น มแีท่นสําหรบัประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและที*

สําหรบันักร้องนําสวด หอระฆงั ผ่านชม บ่อนํ�าศักดิ [สิทธิ [ (Chapel Over the Well) ที*ซึมขึ�นมาเองตาม

ธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
เที4ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื1นเมือง 

นําท่านเดนิทางสู่ โบสถท์รินิตี1 (Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมอืงมยีอดโดมหวัหอมสทีอง ภายใน

ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน G ชั �น มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จยีสที*ภายในบรรจุกระดูก

ของทา่น ประชาชนที*ศรทัธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ 

 นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองมอสโคว ์(Moscow)  

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิค้าพื�นเมอืง ซึ*งท่านจะได้พบกบั

สินค้าของที*ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื�อสินค้าตามอธัยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) 

ผา้พนัคอ กล่องดนตรรีปูแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสนิคา้ของที*ระลกึอื*นๆ อกีมากมาย 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
คํ4า  บริการอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน   

พกัที4  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

    

วนัที4 4 
        พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี4 แชมเบอร ์– จตัรุสัแดง – มหาวิหารเซนต ์บา  

        ซิล – ห้างกมุ                                                                                                            (B/L/-)                                                    
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที*ประทบัของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทั *งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัที*เมอืงเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบนัเป็นที*ประชุม

ของรฐับาลและที*รบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็นจตุัรสัวหิาร เป็นที*ตั �งของ มหา

วหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 

] ยอด เป็นสถานที* ที*พระเจา้ซารใ์ชท้าํพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั 

จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที*สรา้ง

อุทศิใหก้บันกับุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบนัเป็นที*เกบ็พระศพของพระเจา้ซารก่์อนยคุพระเจา้ปีเตอรม์

หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษ์แหง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. I-��-I-�G สมยัพระนางแอน

นาที*ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ที*สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทําให้ระฆงัแตก 

ปัจจุบนัตั �งอยู่ภายในพระราชวงัเครมลนิแห่งนี� ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี 



 

   

 

 

  

  

 

 

ค.ศ. IGFl ต้องการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที*สุดในโลก ที*ยงัไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซ์นํ�าหนัก /� ตนั 

และลกูกระสนุหนกั ลกูละ I ตนั   

นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี4 แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์

ที*เก่าแก่ที*สดุของประเทศรสัเซยี เป็นที*เกบ็สะสมทรพัยส์มบตัลิํ�าคา่ของเจา้ชายมสัโควี* ในชว่งครสิตศ์ตวรรษ

ที* I/-IG พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี* แชมเบอรเ์ป็นหนึ*งในสามพพิธิภณัฑท์ี*เกบ็รวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้

แผน่ดนิที*สมบรูณ์แบบที*สดุ ซึ*งอกี R ที*อยูท่ี* ประเทศองักฤษ และ ประเทศอหิรา่น 

 
เที4ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน  

นําท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที*เป็นเวทีของเหตุการณ์สําคญัใน

ประวตัศิาสตรข์องรสัเซยีไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมยั

ครสิต์ศตวรรษที* I- ปัจจุบนัสถานที*แห่งนี�ใช้จดังานในช่วงเทศกาลสําคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนั

แรงงาน และวนัที*ระลกึสงครามโลกครั �งที* R บรเิวณโดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นที*ตั �งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที*

สวยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมอืง

มอสโคว์ ประกอบดว้ยยอดโดม ] ยอดที*มสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิก

ชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที*มลีกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สสีนัสดใส ตั �งตระหง่านสง่างาม 

ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวงัเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจํานวนไม่น้อยที*เดนิทางสู่จตุัรสัแดงแล้วจะต้อง

ถ่ายรูปเป็นที*ระลกึคู่กบัมหาวหิารแห่งนี� พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนานของสถานที*สําคญันี�

ควบคู่กนัไป มหาวหิารเซนต์ บาซลิ สรา้งขึ�นโดยพระเจ้าอวีานที* / (Ivan the Terrible) เพื*อเป็นอนุสรณ์



 

   

 

 

  

  

 

 

สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลที*เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. R�]G หลงัจากถูกปกครอง

กดขี*มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความ

งดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรื*องเล่าสบืต่อกนัว่า พระเจา้อวีานที* / ทรงพอพระทยัในความงดงาม

ของมหาวหิารแห่งนี�มาก จงึมคีําสั *งใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั �งสอง เพื*อ

ไมใ่หส้ถาปนิกผูน้ั �นสามารถสรา้งสิ*งที*สวยงามกวา่นี�ไดอ้กี การกระทาํในครั �งนั �นของพระเจา้อวีานที* / จงึเป็น

ที*มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหาโหด นั *นเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock 

Tower) ตั �งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง G แฉกที*ทาํมาจากทบัทมิ นํ�าหนกั R� 

ตนั ซึ*งพรรคคอมมวินิสตนํ์ามาประดบัไวเ้มื*อปี ค.ศ. I]]G  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพื*อราํลกึถงึผูนํ้าคอมมวินิสตค์นแรกของรสัเซยี ภายในคอื

สถานที*พกัพงิเมื*อท่านสิ�นใจในจตุัรสัสแีดงที*เคร่งขรมึแต่ยงัคงความยิ*งใหญ่ เยี*ยมชมที*นี*ดว้ยความสงบเพื*อ

ชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึ*งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ ]� กว่าปีแลว้กต็าม ที*เกบ็

ศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที*เก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.

IF]G ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสื�อผา้ เครื*องสําอาง นํ�าหอม แบรนด์

ดงัที*มชีื*อเสยีงที*เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนั �นสามารถชอ้ปปิ� งไดเ้พิ*มอกีที*หา้งสรรพสนิคา้ใต้

ดนิบรเิวณของ หลกักโิลเมตรที* � หน้าจตัรสัแดง 

 
คํ4า  อิสระอาหารคํ4าเพื4อความสะดวกในการท่องเที4ยว  

พกัที4  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

   



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที4 5    สนามบินวนูโคโว (มอสโคว)์ – สนามบินเตหะราน(อิหรา่น)                                       (B/-/-)                                                    
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว  กรงุมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

||.X0น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบนิ Mahan Air 

เที*ยวบนิที* W5 085  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

|6.00น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสื�อแขนยาวไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรษีะ 

- สภุาพบุรษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื�อแขนยาว 

22.10น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เที*ยวบนิที* 

W5 051  ** มบีรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ** 

 

วนัที4 6      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

07.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดที4จาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครื4องบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั 1งก่อนทาํการออกตั �วเนื4องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี4ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั 1งนี1 เพื4อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 



 

   

 

 

  

  

 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

�-Y ท่าน  

อตัราท่านละ 

| เดก็ � ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 

|� ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
|� ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเดี4ยว 
เพิ4ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั �ว
เครื4องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

08 – 13 มถินุายน 62 28,999 28,999 28,999 4,500 14,900 

15 – 20 มถินุายน 62 28,999 28,999 28,999 4,500 14,900 

29 ม.ิย. – 04 ก.ค. 62 27,999 27,999 27,999 4,500 13,900 

06 – 11 กรกฎาคม 62 29,999 29,999 29,999 4,500 14,900 

13 – 18 กรกฎาคม 62 30,999 30,999 30,999 4,500 14,900 

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 62 29,999 29,999 29,999 4,500 14,900 

10 – 15 สงิหาคม 62 30,999 30,999 30,999 4,500 14,900 

17 – 22 สงิหาคม 62 29,999 29,999 29,999 4,500 14,900 

07 – 12 กนัยายน 62 29,999 29,999 29,999 4,500 14,900 

12 – 17 กนัยายน 62 29,999 29,999 29,999 4,500 14,900 

21 – 26 กนัยายน 62 30,999 30,999 30,999 4,500 14,900 

05 – 10 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 4,500 14,900 

12 – 17 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 4,500 14,900 

19 – 24 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 4,500 14,900 

 
** อตัรานี1ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ4น ตามธรรมเนียม 50 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง | ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง � ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทั 1งนี1 ท่านสามารถให้มากกว่านี1ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี1  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ที4สนามบิน ในวนัเชค็อิน 

** 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง � ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที4นั 4งบนเครื4องบิน) 
 

** ท่านที4ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื4อการท่องเที4ยว ประเทศรสัเซีย ไม่

จาํเป็นต้องยื4นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน YX วนั ต่อครั 1ง **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี1เฉพาะนักท่องเที4ยว ที4ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั1น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ4มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี1  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื*องบนิ (ตั |ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี*ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที*ยวใด เที*ยวหนึ*ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที*เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั |วเครื*องบนิ ตามที*ตามที*ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื*องบนิ สายการบนิ Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื*องบนิ โดยมีนํ1าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (� ชิ1น) และ ถือขึ1นเครื4องบินได้นํ1าหนักไม่เกิน � ก.ก. (ไม่

จาํกดั 

  จาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที*จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื*อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

� ค่าโรงแรมที*พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที*ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื*นๆ ที*ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที*ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการปรบัเปลี*ยนโรงแรมที*พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที*ต่างๆ ตามรายการที*ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที*ในโปรแกรม 



 

   

 

 

  

  

 

 

� คา่อาหาร ตามรายการที*ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเปลี*ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่มคัคุเทศกท์ี*คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที*ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื*อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  

 

 

อตัราค่าบริการนี1  ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื*องดื*ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที*ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ*น ตามธรรมเนียม 50 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

I ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ R ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที*สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที*กระเป๋าสมัภาระที*มนํี�าหนักเกนิกว่าที*สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที*นั *งบนเครื*องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื*องบนิแต่ละไฟลท์ที*ใชบ้นิ ซึ*งอาจเปลี*ยนแปลงไดอ้ยูท่ี*สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที*สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ*ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั |วเครื*องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ*ม 7% และภาษหีกั ณ ที*จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื4อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย �� วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที*นั *งการจอง

ภายใน R วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในRวนัถดัไป ก่อนเวลา Il.�� น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที*กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี



 

   

 

 

  

  

 

 

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั *นหมายถงึว่า กรณีที*มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ [ไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื*องจากทุกพเีรยีด เรามทีี*นั *งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี*ยนชื*อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง - วนั ขอสงวนสทิธิ [ไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี*ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื4อนไขการยกเลิก และ เปลี4ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที*ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที4มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า ][ วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที*ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที*ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที*ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที*ชําระแล้วเนื*องในการเตรียมการจดัการนําเที*ยวให้แก่
นกัทอ่งเที*ยว เชน่ การสาํรองที*นั *งตั |วเครื*องบนิ การจองที*พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ*งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี*ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี*ยนชื*อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย - วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที*ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ*ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ใน

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที*เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที*เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี*ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื*อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที*เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที*เปลี*ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งสิ�น 

 

เงื4อนไขสาํคญัอื4นๆที4ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ*า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ*ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที*จะชําระค่าบริการเพิ*มเพื*อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที*จะ

ประสานงาน เพื*อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  



 

   

 

 

  

  

 

 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื*อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื*นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื*อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที*

เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี*ยนแปลงได ้

• กรณีที*ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั |วภายในประเทศ เช่น ตั |วเครื*องบนิ , ตั |วรถทวัร ์, ตั |วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื*อยนืยนักบัเจา้หน้าที*ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที*สามารถเลื*อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที*สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี*ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ*งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื*อเชค็อนิก่อนเครื*องบนิ อยา่งน้อย � ชั *วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ [

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี*ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย - 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที*ท่านเริ*มจองทวัร์ เพื*อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื*อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ*มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที*เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื*อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที*หลงัจากชาํระเงนิกรณีที*

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที*ใหท้ราบ 

• กรณีที*ออกบตัรโดยสาร (ตั |ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ*ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื*อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย � หรอื - วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื*องบนิแบบหมู่คณะ (ตั |วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื*อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี*ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที*เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที*ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี*ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี*ยวตามที*ระบุ 



 

   

 

 

  

  

 

 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ l เดอืน ณ วนักลบั  

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิาํหรบันกัท่องเที*ยวที*เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนินํ�าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื*องปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�เพื*อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี*โมงเยน็กจ็ะเริ*มมดืแลว้ สถานที*ท่องเที*ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ I-R ช.ม. การเดนิทางควรเผื*อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที*ท่องเที*ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื*นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที*สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื*อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [เปลี*ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื*องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื*อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที*จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ*ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

• เนื*องจากการเดนิทางท่องเที*ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ [ ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ*งที*ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที*ท่องเที*ยวใดที*ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ*งใหท้่าน เนื*องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที*ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที*จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี*ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ*ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที*สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ*ง มหีน้าใดหน้าหนึ*งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ*งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที*ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ [ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื*อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที*บรษิทัเรว็ที*สุด เพื*อยนืยนัการเปลี*ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที*

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที*ยงัไม่แ (ตั |วเครื*องบิน) ท่านสามารถเปลี*ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั |วเครื*องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที*เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ*งโดย



 

   

 

 

  

  

 

 

สว่นใหญ่ตั |วเครื*องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

• เกี*ยวกบัที*นั *งบนเครื*องบนิ เนื*องจากบตัรโดยสาร (ตั |ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ [ในการเลือกที*นั *งบนเครื*องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที*สดุใหท้า่นไดน้ั *งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที*สดุ  

• ขอ้มลูเพิ*มเตมิเกี*ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที*พกั เนื*องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี*ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ � ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที*ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ [ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ*งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ [การเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ*ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ [ ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ*งของผดิกฎหมาย ซึ*งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ [ ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ*งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ*งของไวท้ี*โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที*ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที*ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ*ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที*พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ*งอาจจะปรบัเปลี*ยนตามที*ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื4อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื4อนไขข้อตกลงทั 1งหมดนี1แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที4มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


