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Code: IG09-RUS-Grand-85W5-Nov-77-A220902 

 

แกรนดร์สัเซยี 8 วนั 5 คนื 

มอสโก–เซนตปี์เตอรส์เบริก์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทวัรโ์ดย: 
คณุปำลม์ 

จากรายการ “แฟนพนัธุแ์ท ้สหภำพโซเวยีต”  
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัเดนิทำง 

วนัเดนิทำง   รำคำ 

2-9 พฤศจกิายน 2565 77,700.- 

23-30 พฤศจกิายน 2565 77,700.- 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลำ 

วันที ่1 กรงุเทพฯ - เตหะราน BKK - IKA W5 050 21.30 – 02.30 

วันที ่2 เตหะราน – มอสโก IKA - VKO W5 084 05.30 – 08.15 

วันที ่6 เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ - มอสโก LED – SVO   

วันที ่7 มอสโก – เตหะราน VKO - IKA W5 085 10.45 – 16.15 

วันที ่7 เตหะราน - กรงุเทพฯ IKA - BKK W5 051 22.10 – 07.25+1 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เตหะรำน                                                                            (พธุ) 

18.30 น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 

แถว S เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ มำฮำนแอร ์(W5) ประตทูำงเขำ้ที ่9 โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง 

 

21.30 น. ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ สู ่กรงุเตหะรำน ประเทศอหิรา่น โดยเทีย่วบนิที ่

W5 050   

 

วนัที ่2 เตหะรำน – มอสโก                                                                                (พฤหสั) 

02.30 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิ กรงุเตหะรำน (เพือ่เปลีย่นเครือ่งบนิ) แวะเปลีย่นเครือ่ง 

05.30 น. ออกเดนิทางจาก กรงุเตหะรำน สู ่กรงุมอสโก ประเทศรัสเซยี โดยเทีย่วบนิที ่  

ดนิแดนแหง่พระเจำ้ซำร ์ มอสโก เซนตปี์เตอรเ์บริก์  

           รสัเซยี ในอดตีทีเ่คยเป็นประเทศมหำอ ำนำจแหง่คำ่ยสงัคมนยิมทีย่ ิง่ใหญ ่ไดม้กีำรเปลีย่น 

แปลงและปฏริปูระบบเศรษฐกจิเพือ่ใหท้นักบัโลกปจัจบุนั  เปิดประเทศตอ้นรบัดว้ยควำมเป็นเสรภีำพ 

เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดเ้ขำ้ไปเทีย่วชมควำมสวยงำมของสถำนทีต่ำ่งๆแหง่ประวตัศิำสตร ์ศลิปะวฒันธรรม 

และอำรยธรรม พรอ้มดว้ยสมบตัอินัล ำ้คำ่ รวมท ัง้ธรรมชำตอินัสวยงำมทีย่งัคงเหลอือยู ่นอกจำกนีท้ำ่นจะ

ไดเ้รยีนรูถ้งึวถิชีวติของชำวรสัเซยี จำกหวัหนำ้ทวัรผ์ูท้ ีรู่เ้ร ือ่งประเทศรสัเซยีอยำ่งลกึซึง้ และใชช้วีติเป็น

นกัศกึษำอยูใ่นรสัเซยีอยูร่ะยะหนึง่  
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W5 084 

08.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตวินโูคโว กรงุมอสโก น าทา่นผา่นขัน้ตอนตรวจ

คนเขา้เมอืง และรับกระเป๋าสมัภาระ  
 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เลนนิฮลิล ์หรอื เนนิเขำนกกระจอก Sparrow Hill 

ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขาและเป็นทีต่ัง้บา้นพักของเลนนิผูน้ าในอดตี ซึง่เป็นจุดชมววิที่

สวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโก ทีอ่ยูเ่บือ้งล่างไดโ้ดยทั่ว

ตลอด และสามารถมองเห็นตกึสูงเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ ซึง่ท่านสามารถ

ถ่ายรูปกับหนึ่งในเ จ็ดตึกที่ใกลท้ี่สุด  คือ  มหำวิทยำลยัมอสโก  ที่ เ ป็น

มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในรัสเซยี 

 

 จากนัน้ น าทา่นชม มหำวหิำรเซนตซ์ำเวยีร ์ ตัง้อยูต่ดิกบัแมน่ ้ามอสโคว ์ เป็น

วหิารโดมทองค าทีใ่หญท่ีส่ดุของรัสเซยีมอียูด่ว้ยกนั 5 โดม ตัวอาคารเป็นสขีาว 

ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ทีรั่สเซยีชนะกองทัพนโปเลยีน สามารถจคุนได ้

10,000 คน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บำ่ย น าท่านชม จตัรุสัแดง (Red Square) ซึง่เป็นจัตุรัสทีส่วยงามทีส่ดุในโลก ซึง่

ถูกสรา้งดว้ยหินแกรนิตและหินอ่อนนับเป็นลา้นชิ้นที่ตอกลงไปบนพื้น จน

กลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง ทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์

ของรัสเซยี ไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง 

สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 นอกจากนัน้ยังเป็นสถานทีเ่ก็บศพของเลนนิ ใน

ปัจจุบันใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และ

วันทีร่ะลกึถงึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นทีต่ัง้ของ

กลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

 

 น าท่านถ่ายภาพกับ วหิำรเซนตบ์ำซลิ (St.Basilika Church) ซึง่ถอืว่าเป็น

สถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ที่ส าคัญของกรุงมอสโก เป็นวหิารที่สวยงามที่มี

โบสถ์ 9 โบสถ์ รวมกันทีเ่ป็นหนึ่งเดียว โดม 9 ยอดทีม่สีสีันสวยงาม สดใส จน

ใครๆ ก็ตัง้ชือ่เลน่ใหว้หิารนีว้า่ “โบสถล์กูกวำด” สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซึง่

เชือ่วา่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่มไ่ดล้อกเลยีนแบบของศลิปะยคุใดมากอ่น วหิารแห่ง

นี้ถูกสรา้งโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  

Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทัง้สองขา้งโดยกษัตรยิอ์วีานที ่

4 นับเป็นความโหดรา้ยทีน่่าเศรา้ยิง่นัก เพราะวา่ไมต่อ้งการใหไ้ปสรา้งสิง่สวยงาม

เชน่นีใ้นทีแ่หง่ใดอกี 

 

 น าท่านไปสู ่ยำ่นถนนอำรำบทั (Arabat Road) ซึง่เป็นแหล่งช๊อปป้ิงส าหรับ

นักท่อง เทีย่ว เป็นถนนคนเดนิ เป็นทัง้ย่านการคา้ ทีม่คีวามยาวประมาณ 1 กม. 

ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย สนุกสนานกบัการชมสนิคา้พืน้เมอืง เลอืกซือ้ของ
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ฝากตามอธัยาศัยทีร่า้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ และมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน 

รปูลอ้เลยีน ศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวก 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร “ 
อาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก Holiday Inn Suschevsky หรอืเทยีบเทำ่ 
มอสโก 

วนัที ่3 มอสโก                                                                                                    (ศกุร)์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าทา่นไปชม สถำนรีถไฟใตด้นิ เป็นสถาปัตยกรรมทีถ่กูสรา้งขึน้อยา่งประณีตมี

ความงดงามและสวยทีส่ดุในโลก สถานรีถไฟใตด้นิเป็นสิง่กอ่สรา้งทีช่าวรัสเซยี

สามารถอวดชาวตา่งชาตใิหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ ่ประวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิยิม

และวัฒนธรรมประเพณีอนังดงาม การตกแตง่ของแตล่ะสถานแีตกตา่งกนัดว้ย

ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ หนิแกรนติ หนิออ่น สูส่ถานรีถไฟใตด้นิ 

Izmailovsky 

 

 น าท่านไปยัง ตลำดอสิเมลอฟสกี ้(Izmailovsky Market) ซึง่เป็นตลาดที่

จ าหน่ายของที่ระลกึและงานศลิปหัตถกรรมที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในมอสโก   

ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซือ้สนิคา้ที่สวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก 

เครือ่งหัตถกรรมลายครามทีส่วยงาม เครือ่งประดับตา่งๆ มากมาย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
อาหารพืน้เมอืง 

บำ่ย น าทา่นชม พระรำชวงัเครมลนิ (Kremlin) ทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังของแมน่ ้ามอสโก

และแมน่ ้าเนกลนินายา สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารผ์ูค้รองเมอืงทุก

พระองค ์กระทัง้ยคุของซารปี์เตอรม์หาราช ไดท้รงยา้ยไปอยูท่ีเ่ซนตปี์เตอรเ์บริก์ 

ปัจจบุนัเป็นทีท่ าการของประธานาธบิดแีละทีรั่บรองแขกระดับประมขุของประเทศ 

 

 น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ำรม์เมอรร์ี ่พพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี เริม่

สรา้งตามพระบัญชาของพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บของสะสม

ของเจา้ชายมัสโควี ่ ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14 – 15 กอ่นทีจ่ะสรา้งอาคารแห่ง

ใหมน่ี้ เพือ่เป็นสถานทีร่วบรวมทรัพยส์มบัตทิีล่ ้าค่าซึง่ใชใ้นงานพระราชพธิตี่างๆ 

เหรยีญกลา้หาญ คลังแสง งานโลหะตดิทอง และงานลวดลายประดับเสน้สายใน

ชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ทัง้ทีจั่ดซือ้หรอืไดรั้บเป็นเครือ่งบรรณาการจากมติร

ประเทศ ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑห์ลวง ในปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสม

ของมคี่าทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่

20  พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง

พระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 แหง่อยูท่ีอ่งักฤษ และอหิรา่น 
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ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก Holiday Inn Suschevsky หรอืเทยีบเทำ่ มอสโก 

วนัที ่4 มอสโก – เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์                                                                      (เสำร)์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 ออกเดนิทางไปยงันครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์โดยรถไฟความเร็วสงู Sapsan ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บำ่ย น าทา่นชม มหำวหิำรเซนตไ์อแซค ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีส่ดุ 

ใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของโลก เป็นตน้แบของทีท่ าการรัฐบาลกรงุวอชงิตัน ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ถา่ยรปูทีล่านดา้นหลังของมหาวหิารเซนตไ์อแซค จะมรีปูปัน้ของ

พระเจา้นโิคลัสที ่1ทรงมา้กบัฐานทีม่รีปูปัน้พระมเหสแีละพระธดิาลอ้มรอบ 

 

 จากนัน้ น าทา่นแวะถา่ยภาพ (ดา้นนอก) เป็นทีร่ะลกึที ่โบสถห์ยดเลอืด 

(Church of the Savior on Spilled Blood) สรา้งใหเ้ป็นเกยีรตแิดพ่ระเจา้

ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่2 รปูรา่งและลกัษณะภายนอกของโบสถนั์น้ จ าลองมาจาก

มหาวหิารบาซลิ ในกรงุ มอสโก 

 

 อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชม ถนน Nevsky Prospect เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะถนน

ประวัตศิาสตร ์ศนูยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ความยาวของถนน 4.5 

กโิลเมตร เริม่ตน้ทีห่นา้พระราชวังฤดหูนาว สิน้สดุทีส่ถานรีถไฟมอสโคว ์บนถนนมี

สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ในชว่งศตวรรษที ่18 – 20 เป็นทัง้สถานทีย่า่นการคา้ ที่

อยูอ่าศัย พระราชวัง โรงละคร รา้นคา้ โรงแรม และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญั 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร “ อาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel หรอื

เทยีบเทำ่ 
เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ 

วนัที ่5 เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์                                                                                    (อำทติย)์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ หรอื พระรำชวงัฤดหูนำว แรกเริม่มใีนปี 

ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรนีไดท้รงซือ้ภาพเขยีนจากยโุรปกวา่ 250 ช ิน้ จงึ

ตอ้งสรา้งหอ้งส าหรับเกบ็ และแสดงภาพสว่นพระองคข์ึน้ โดยทีพ่ระนางเรยีกหอ้ง

แสดงภาพนีว้า่ “เฮอรม์เิทจ” มภีาพเขยีนทีท่รงโปรดปรานกวา่ 3,000 ภาพ 

เหรยีญโบราณ และอญัมณีมคีา่ งานทีม่คีุณคา่ถกูเก็บสะสมในพระราชวังฤดหูนาว 

สะสมตอ่เนือ่งกนัมาเรือ่ยๆ จนกระทั่งรัชสมยัของพระเจา้นโิคลัสที ่1 มกีารจดั

หมวดหมูข่องสะสมทัง้หมด และไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑแ์หง่แรกทีใ่หค้นทั่วไปเขา้

ชมได ้ปัจจบุนัมสี ิง่ของตา่งๆ ทีท่รงคณุคา่จัดแสดงอยูเ่กอืบ 3 ลา้นชิน้ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บำ่ย น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัฤดรูอ้นแคทเธอรนี ทีเ่ริม่สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์

หาราช ใหเ้ป็นทีพั่กผอ่นของมเหสอีงคโ์ปรด พระนางแคทเธอรนีที ่1 ตอ่มาก็ยก

ใหพ้ระธดิาอลซิาเบธ ในปี 1741 ไดต้กแตง่ท าใหพ้ระราชวังหรหูรามากขึน้ และ

สมยัพระนางแคทเธอรนีมหาราชกต็กแตง่เพิม่เตมิขึน้อกี ภายในเป็นอาคาร 2 ชัน้ 

มหีอ้งพกัผอ่น 50 หอ้ง อาท ิหอ้งโถงใหญ ่เป็นหอ้งทีส่วยงาม ผลงานชิน้เอกของ 

Bartolomo Carlo Rastrelli หนา้ตา่งประดับประดาดว้ยกระจกเทยีนปิดทองอรา่ม 

ตามรปูแบบศลิปะบารอค  

ชมหอ้งอ าพัน เป็นหอ้งทีส่วยงามทีส่ดุ ไมว่า่จะเป็นผนังหรอืรปูภาพประดับ ก็น า

อ าพันมาตกแตง่ทัง้หมด หอ้งอาหารค า่สเีขยีว ออกแบบโดย Charles Cameron 

เป็นหอ้งทีม่ลีักษณะเดน่ดว้ยศลิปะแบบคลาสสคิ 

 

 

 ตอ่เนือ่งดว้ยเขา้ชม พระรำชวงัอเล็กซำนเดอร ์พระราชวังทีเ่ป็นทีป่ระทับถาวร

ของพระจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของรัสเซยีพระเจา้ซารน์โิคลัสที ่2 ซึง่พระราชวัง

แหง่นีถ้กูปิดซอ่มไปกวา่ 10 ปีและเพิง่จะเริม่เปิดใหเ้ขา้ชมอกีครัง้เมือ่ไมน่านมานี ้

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร “ อาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  เขา้สู่ทีพั่ก Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel หรอื

เทยีบเทำ่ 
เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ 

วนัที ่6 เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ - มอสโก                                                                       (จนัทร)์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านมุดลงดนิชมระบบ รถไฟใตด้นิเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ที่มคีวามสวยงาม

อลังการไมแ่พก้ับของมอสโก ระบบรถไฟใตด้นิทีน่ี่สว่นมากสรา้งอยูใ่นระดับทีล่กึ

มากเนือ่งจากเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์เป็นเมอืงทีม่คีคูลองมาก 

 

 น าทา่นชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล  สิง่กอ่สรา้งแรกสดุของเมอืง เพือ่เป็นอนุสรณ์

ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศลิปะบารอค ตัง้อยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี ้บน

เกาะมวีหิารปีเตอรแ์อนดป์อล ซึง่เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริม่จาก

พระเจา้ปีเตอรม์หาราช จนกระทั่งกษัตรยิพ์ระองคส์ุดทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นิ

โคลัสที ่2 และครอบครัว 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บำ่ย น าทา่นสู ่พระรำชวงัฤดรูอ้นเปโตรวำเรส พระต าหนักชายฝ่ังของกษัตรยิรั์สเซยี 

เพือ่ใชพั้กผอ่นและลา่สตัวใ์นฤดรูอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก ประกอบดว้ย 

พระราชวัง น ้าพ ุสวนตอนลา่ง สวนตอนบน เป็นในบรรดาสดุยอดสถาปัตยกรรม

ของโลก โดยเฉพาะน ้าตกทีล่ดหลั่นกนัถงึ 27 ขัน้ น ้าพตุกแตง่ดว้ยรปูปัน้ถงึ 255 

ช ิน้ มนี ้าพใุหญท่ีส่ดุ และรปูปัน้แซมซนัก าลังงา้งปากสงิโต ทีม่ชี ือ่เสยีง สงู 21 

เมตร ฝีมอืของสถาปนกิ Bartolomeo Carlo Rastrelli เพือ่เป็นสญัลักษณ์
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*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะของเงนิบำททีไ่ม่

คงที ่/กำรเปลีย่นแปลงเวลำของสำยกำรบนิ / สภำวะทำงอำกำศซึง่กำรเปลีย่นแปลงนี ้ทำงบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั *** 

ครบรอบ 25 ปีแหง่ชยัชนะเหนอืสวเีดนทีทุ่ง่โปลตาวา (น ้าพเุปิดใหช้มเฉพาะ

ในชว่งฤดรูอ้น) 

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับสูเ่มอืงเซน็ตปี์เตอรเ์บริก์ 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร “ อาหารพืน้เมอืง 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เซน็ตปี์เตอรเ์บริก์  

21.20 น. ออกเดนิทางสูม่อสโก โดยเทีย่วบนิที ่S7  

23.00 น. เดนิทางถงึสนมบนิกรงุมอสโก  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก Holiday Inn Suschevsky หรอืเทยีบเทำ่ มอสโก 

วนัที ่7 มอสโก – เตหะรำน                                                                                         (องัคำร) 

เชำ้ ออกเดนิทางไปยัง ทำ่อำกำศยำนมอสโก วนูโคโว (VKO) (แจก Breakfast 

Box) 

 

10.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเตหะรำน โดยสายการบนิ มำฮำนแอร ์โดยเทีย่วบนิที ่W5 

085 

 

16.15 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิ กรงุเตหะรำน (เพือ่เปลีย่นเครือ่งบนิ) แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22.10 น. ออกเดนิทางจาก กรงุเตหะรำน สู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่W5 051  

วนัที ่8 กรงุเทพฯ                                                                                                       (พุธ) 

07.25 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิ/ กรงุเทพ ฯ โดยสวสัดภิำพ  

คำ่ทวัรต์อ่ทำ่น : ผูเ้ดนิทำงต ัง้แต ่- ทำ่น ข ึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นพัก หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  

ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ธรุกจิ เพิม่ทา่นละ 

77,700.- บำท        

8,000.- บำท       

- บำท        

รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้-ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจรงิทีส่ำยกำรบนิ 

ประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำลว่งหนำ้ 31,000.- บำท/

ทำ่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนำ้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไม่

ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คำ่ทวัรร์วม : 
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  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-เตหะราน-มอสโก-เตหะราน-กรงุเทพฯ (ชัน้ประหยดั) โดยสายการบนิ 

มาฮานแอร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์-มอสโก 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 รถไฟความเร็วสงู มอสโคว-เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ (ชัน้ 2) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ

วงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีำยตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คำ่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 40 USD 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ  คดิเป็น 25 USD หรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

 

กำรยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (รวมถงึคา่วี

ซา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกล่วงหนา้และกรุ๊ป

ทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาล (สงกรานต ์

วันแรงงาน ชว่งเดอืนตุลาคม และปีใหม)่ ทีต่อ้ง

การันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร 

การันตคี่ามัดจ าที่พัก โดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคนืเงนิได)้ 
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  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

 

 

กรณียกเลกิ 

(ยกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ 

คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงัสาย

การบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถ

แจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ 

โรงแรมและในทกุๆ บรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

*** เขำ้รสัเซยี ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทำงไทยไมต่อ้งท ำวซีำ่*** 

***ตอ้งมผีลตรวจ PCR-TEST ทีเ่ป็นลบ ไมเ่กนิ 48 ช.ม. กอ่นกำรเดนิทำง*** 

(ขอ้มลู ณ.เดอืนพฤษภำคม 2565 ซึง่อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลง) 

หมำยเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้
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หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทำงโดยลกูคำ้จดักำรต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้

หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่าย

ใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบนิมกีารปรับเปลี่ยนตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให ้

ทา่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีด

อกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใส

พรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกำรสญูหำย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิ

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะ

ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่
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โปรดทรำบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้ท่าน

ตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 

กำรเดนิทำงเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 
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อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


