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Code: IG13-RUS-RMZ-VKO01-63W5-APR-31-33-PE1211 

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK (6D3N) 

“VKO01 RUSSIA มอสโคว ์ซารก์อรส์”  

สายการบนิ FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)  

 

บนิดว้ยสายการบนิ มาฮาน แอร ์(W5) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

W5 050 BKK(กรงุเทพ) - IKA(เตหะราน)   22.35 – 03.30+1 

W5 084 IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว)์  07.15 – 09.45 

W5 085 VKO(มอสโคว)์  – IKA(เตหะราน) 10.45 – 15.45 

W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรงุเทพ)  22.10 – 07.25+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. (ไมเ่กนิ 2 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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DAY 1 

กรงุเทพ (สวุวรณภมู)ิ (-/-/-) 

19.30น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ Row S 

ประต ู8 สายการบนิ Mahan Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 22.35น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิ Mahan 

Air เทีย่วบนิที ่W5 050 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

DAY 2 

สนามบนิเตหะราน(อหิรา่น) – สนามบนิวนโูคโว(มอสโคว)์ – สแปรโ์รฮ่ลิล ์– ถนนอารบตั  – 

มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์                    (-/L/-)   

03.30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

  ** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรษีะ 

- สภุาพบรุษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

07.15น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิวนูโคโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ 

Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 084 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

09.45น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิวนูโคโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานถงึ 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดย

ตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามสักวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ี

ประชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยังไมล่่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็น

เมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนยีภาพของ

เมอืงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ 

ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกนั หรอืทีเ่รยีกวา่ Seven Sister  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่าน

การคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน 

และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ถอืวา่เป็นถนนคนเดนิทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงมอสโควเ์ลยทเีดยีว 
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น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทีเ่รยีกกันว่า 

มหาวหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโป

เลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที่

ส าคัญของนิกายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิีกรรมที่ส าคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิีกรรมทาง

ศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 

Cathedral of Christ the Saviour 

Arbat Street 
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ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

DAY 3 

เมอืงซากอรส์ – โบสถอ์สัสมัชญั – โบสถท์รนิติ ี ้–VDNK Expo park - ตลาดอสิไมโลโว ่   (B/L/-)                                                

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมอืงโบราณ 

เป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในครสิต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่

ศักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน 

เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ 

น าท่านเดนิทางสู ่โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์กา่แกท่ีม่คีวามสวยงามมากของ

เมอืง สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอ์สัสมัชญัภายพระราชวังเค

รมลนิ ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มแีท่นส าหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราช

และทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง ผา่นชม บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิ ์(Chapel Over the Well) ทีซ่มึ

ขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์ัสสัมชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน 

** 

 

น าท่านเดนิทางสู่ โบสถท์รนิติ ี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง 

ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุ

กระดกูของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

Assumption Church 
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น าท่านสูอ่าณาจักร VDNK Expo park หรอื Exhibition of Achievements of National Economy 

หรอืในชือ่ภาษารัสเซยีว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานทีจ่ัด

งานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัสเซยีภายในพืน้ทีเ่กอืบ1,500ไร่ทีน่ี้มทีัง้พพิธิภัณฑอ์าคารจัดงานแสดงสวนหย่อม

สวนสตัวข์นาดยอ่ม สวนสาธารณะและพืน้ทีพั่กผอ่นหยอ่นใจในชว่งฤดรูอ้นทีน่ีจ่ะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีม่นี ้าพุ

สวยงามมสีวนOstankinoทีร่ม่รืน่เหมาะแกก่ารเดนิเลน่เมือ่เขา้ถงึฤดหูนาวพืน้ทีน่ ้าพแุละสวนดอกไมจ้ะถกู

เปลี่ยนใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นที่ตัง้ของพพิธิภัณฑ์อวกาศ (The 

Memorial Museum of Cosmonautics)(ไม่รวมค่าเขา้ชม)การจัดแสดงเกีย่วกับอวกาศ ยานอวกาศ 

กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตา่งๆซึง่พพิธิภณัฑแ์หง่นีจ้ะจัดแสดงเกีย่วกับอวกาศ จักรวาล ระบบสรยิะ

เทคโนโลยแีละสิง่ประดษิฐท์ีเ่กีย่วขอ้ งกบัอวกาศของรัสเซยีพรอ้มดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละการพัฒนาของ

การเดนิทางขึน้สูอ่วกาศและดวงจันทรต์ัง้ แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัสิง่จัดแสดงตา่งๆไมว่า่จะเป็นกอ้นหนิจาก

ดวงจันทรช์ดุอวกาศชิน้สว่นยานอวกาศรวมทัง้สนัุขทีเ่คยขึน้ไปในอวกาศ และ อกีมากมาย 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เดนิทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo 

Market) ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อสิระท่านเลอืกซือ้

สนิคา้ตามอธัยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แมล่กูดก) ผา้พันคอ กลอ่งดนตรรีปูแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวง

กญุแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ PRINCE PARK HOTEL or Similar , MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

DAY 4 

สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์– จตัรุสัแดง – มหา

วหิารเซนต ์บา ซลิ – หา้งกมุ            (B/L/D)                                                        

Izmailovo Market 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมาก

ทีสุ่ดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานนัีน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความ

ดขีองวรีบรุุษ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาด

ประดับลวดลายแบบโมเสก 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุก

พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็น

ทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมุขของประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็น

ทีต่ัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชท้ าพธิีบรมราชาภเิษก ** หากมี

พธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอัสสัมชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนด์

เกลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ทีส่รา้งอทุศิใหก้บันักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุนั

เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์

(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบ

ใหญ่ทีส่ดุในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยูภ่ายในพระราชวังเค

รมลนิแหง่นี ้ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็น

ปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ทีย่งัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 

1 ตัน   

 

Grand Kremlin Palace 
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น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็น

พพิธิภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซยี เป็นที่เก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าค่าของเจา้ชายมัสโควี่ 

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวม

ทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึง่อกี 2 ที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศ

อหิรา่น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์ส าคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งใน

สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิ

วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั ้งของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่ง

ความงามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยี

โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ลีักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีัน

สดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไมน่อ้ยที่

เดนิทางสูจั่ตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี้ พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมา

อนัยาวนานของสถานทีส่ าคัญนีค้วบคูก่นัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan 

the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนอืกองทัพของมองโกลทีเ่มอืงคาซาน (Kazan) ใน

ปี พ.ศ. 2095 หลังจากถกูปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อี

วานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้มาก จงึมคี าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกวา่นีไ้ดอ้กี การ

กระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที่ 4 จงึเป็นทีม่าของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหา

โหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะ

โกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไว ้

เมือ่ปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายใน

คอืสถานทีพั่กพงิเมือ่ท่านสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงทีเ่คร่งขรมึแต่ยังคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความ

สงบเพือ่ชมรา่งของบรุษุผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็

ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่
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หา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งใน

ปี ค.ศ.1895 ปัจจบุนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม 

แบรนด์ดังที่มชี ือ่เสยีงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนัน้สามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พิม่อกีที่

หา้งสรรพสนิคา้ใตด้นิบรเิวณของ หลักกโิลเมตรที ่0 หนา้จัตรัสแดง 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

พกัที ่ PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

DAY 5 

สนามบนิวนโูคโว (มอสโคว)์ – สนามบนิเตหะราน(อหิรา่น)                                       (B/-/-)                                                     

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                         

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตวินโูคโว  กรงุมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

Red Square 

Gum Department Store 
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10.45น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิ Mahan 

Air เทีย่วบนิที ่W5 085 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

15.45น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

  ** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรษีะ 

- สภุาพบรุษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

22.10น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air 

เทีย่วบนิที ่W5 051 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

DAY 6 

     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                                 (-/-/-) 

07.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

  

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้

ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดอืน เมษายน 63 

15 – 20 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 4,500 14,900 

22 – 27 เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 4,500 13,900 

29 เม.ย. – 4 พ.ค. 63  33,999 33,999 33,999 4,500 14,900 
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** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 54 ดอลลา่ร์

สหรฐั (USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพื่อการท่องเทีย่ว ประเทศรสัเซีย ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 30 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา 

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  
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อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50 USD  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 16,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีที่ท่านเดนิทาง 3 ท่าน จะไม่ไดน้อนหอ้งพักแบบ Tripple เนื่องจากโรงแรมที่รัสเซยีบางโรงแรมไม่มี

หอ้งพักแบบ Tripple  รองรับ จงึขอใหท้่านไดพ้ักเป็นหอ้ง Twin 2 ท่าน และพักเดีย่ว 1 ท่าน (สว่นท่านทีพ่ัก

เดีย่วบรษัิทตอ้งขอเก็บคา่พักเดีย่วเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมทัวร)์ 

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 30 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ

ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง หักค่าใชจ้า่ย 1,000บาท/ท่าน ของค่าบรกิารทีช่ าระ

แลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
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 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมด

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่น

ออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ

ของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อ

จัดเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  
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 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิ

กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

 หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวัง

สนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความ

เหมาะสม 

 ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุาร

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทาง

บรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี
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กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้

สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) 

จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้* 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา)รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตูซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ ( 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ  สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้

ก   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/และรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/และ (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่ง

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


