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RUSSIA MOSCOW ZAGORSK (6D3N) 
“VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส”  

สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)  
 

 
บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
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W5 050 BKK(กรุงเทพ) - 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(กรุงเทพ)  22.10 – 07.25+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ช้ิน) และ 

ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1            กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-) 
19.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S 

ประตู 8 สายการบิน Mahan Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง  

 22.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน  โดยสายการบิน Mahan 

Air เท่ียวบินท่ี W5 050  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

DAY 2           สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว)์ – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– ถนนอารบตั  – 
                     มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์  (-/L/-)   

03.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ ยนเคร่ือง) 

  ** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมร่ัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

07.15น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 

Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 084  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

09.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (ตามเวลาทอ้งถ่ินชา้

กว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี

ประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของ

ประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามสักวา ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้

เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเม่ือสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลาย เมือง
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มอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ยน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล ์

(Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมอสโควไ์ดท้ ัง้หมด ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก

กบัตึกมหาวิทยาลัยมอสโควท่ี์สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรา้งดว้ยรูปทรง

เดียวกนั หรือท่ีเรียกวา่ Seven Sister  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่าน

การคา้ แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเลน่ และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน 

และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือวา่เป็นถนนคนเดินท่ีใหญท่ี่สุดในเมืองมอสโควเ์ลยทีเดียว 

 
น าทา่นเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกนัว่า 

มหาวิหารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรูปดา้นใน) สรา้งขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโป

เลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ี

ส าคญัของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทาง

ศาสนา มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

Arbat Street 
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ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

พกัท่ี  PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

DAY 3          เมืองซากอรส์ – โบสถอ์สัสมัชญั – โบสถท์รินิต้ี –VDNK Expo park   
                    - ตลาดอิสไมโลโว่                (B/L/-)                                                
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองโบราณ เป็น
ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญท่ี่สุดและเกา่แกท่ี่สุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัย
สงฆ ์ 
น าทา่นเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเ์กา่แก่ท่ีมีความสวยงามมากของ
เมือง สร้างในสมัยพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559 -1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภาย
พระราชวงัเครมลิน ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีแทน่ส าหรับประกอบพิธีของ
พระสังฆราชและท่ีส าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน ้าศักด์ิสิทธ์ิ (Chapel Over the 
Well) ท่ีซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสัมชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้
ชมดา้นใน ** 

Cathedral of Christ the Saviour 
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น าทา่นเดินทางสู่ โบสถท์รินิต้ี (Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูก
ของทา่น ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่อาณาจักร VDNK Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy 

หรือในช่ือภาษารัสเซียวา่ Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานท่ี

จดังานท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียภายในพ้ืนท่ีเกือบ1,500ไร่ท่ีน้ีมีท ัง้พิพิธภณัฑอ์าคารจดังานแสดงสวนหยอ่ม

สวนสัตวข์นาดยอ่ม สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในชว่งฤดูรอ้นท่ีน่ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีน ้าพุ

สวยงามมีสวนOstankinoท่ีร่มร่ืนเหมาะแกก่ารเดินเล่นเม่ือเขา้ถึงฤดูหนาวพ้ืนท่ีน ้าพุและสวนดอกไมจ้ะ

ถูกเปลี่ ยนใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และยงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑอ์วกาศ (The 

Memorial Museum of Cosmonautics)(ไม่รวมค่าเขา้ชม)การจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ ยานอวกาศ 

กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตา่งๆซ่ึงพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจะจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบสริยะ

เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐท่ี์เก่ียวขอ้ งกบัอวกาศของรัสเซียพรอ้มดว้ยประวติัศาสตร์และการพฒันาของ

การเดินทางขึ้นสูอ่วกาศและดวงจนัทร์ตัง้ แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัส่ิงจดัแสดงตา่งๆไมว่า่จะเป็นกอ้นหินจาก

ดวงจนัทร์ชุดอวกาศช้ินสว่นยานอวกาศรวมทัง้สุนัขท่ีเคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

Assumption Church 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองมอสโคว ์(Moscow) เดินทางสู ่ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) 
ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมือง ซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั อาทิ ตุ๊กตามาทรอชกา้ (แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไม ้
แกะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

พกัท่ี PRINCE PARK HOTEL or Similar , MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

DAY 4           สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี แชมเบอร ์–  
                    จตุัรสัแดง – มหาวิหารเซนต ์บา ซิล – หา้งกุม    (B/L/D)                                                        
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความสวยงามมาก

ท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้ นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความ

ดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาด

ประดบัลวดลายแบบโมเสกน าทา่นเดินทางสู่ พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบั

ของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัท่ีเมืองเซนต ์ปีเตอร์

Izmailovo Market 
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สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็น

จตัุรัสวิหาร เป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตา

เลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หาก

มีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอารค์แอนด์

เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรา้งอุทิศใหก้บันักบุญอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล ปัจจุบนั

เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์กอ่นยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผา่นชม ระฆังยกัษ์แห่งพระเจา้ซาร ์

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

ใหญท่ี่สุดในโลก แตเ่กิดความผิดพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตัง้อยูภ่ายในพระราชวงัเครมลิ

นแห่งน้ี ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืน

ใหญท่ี่สุดในโลก ท่ียงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 

ตนั   

 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น
พิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยส์มบติัล า้คา่ของเจา้ชายมสัโควี่  ในชว่ง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑอ์าร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ี์เก็บรวบรวมทรัพย์
สมบติัของพระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

Grand Kremlin Palace 
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น าทา่นเดินทางสู่ จตุัรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งใน

สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาติ 

วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุ ่ม

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก ่มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่ง

ความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสัน

สดใส ตั้งตระหงา่นสงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจ านวนไมน่้อยท่ี

เดินทางสู่จตัุรัสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกคูก่บัมหาวิหารแห่งน้ี พรอ้มกบัการเรียนรูค้วามเป็นมา

อนัยาวนานของสถานท่ีส าคญัน้ีควบคูก่นัไป มหาวิหารเซนต ์บาซิล สรา้งขึ้นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 ( Ivan 

the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในปี 

พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่ มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเลา่สืบตอ่กนัวา่ พระเจา้อี

วานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพ่ือไมใ่หส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การ

กระท าในครั้งนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหา

โหด นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะ

โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไว ้

เม่ือปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพ่ือร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรัสเซีย 

ภายในคือสถานท่ีพักพิงเม่ือท่านส้ินใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเคร่งขรึมแตย่งัคงความย่ิงใหญ่ เยี่ ยมชมท่ีน่ีดว้ย

ความสงบเพ่ือชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวา่ปี

แลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลงแกว้ครอบอยู ่
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หา้งสรรพสินคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่องเมืองมอสโคว ์สรา้งในปี 

ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชัน้น า จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม 

แบรนด์ดังท่ีมี ช่ือเสียงท่ีเป็น รุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พ่ิมอีกท่ี

หา้งสรรพสินคา้ใตดิ้นบริเวณของ หลกักิโลเมตรท่ี 0 หนา้จตัรัสแดง 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีน 

พกัท่ี PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

Red Square 

Gum Department Store 
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DAY 5           สนามบินวนูโคโว (มอสโคว)์ – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)              (B/-/-)                                                     
เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                         

น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว  กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

10.45น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน  โดยสายการบิน Mahan 

Air เท่ียวบินท่ี W5 085  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

15.45น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ ยนเคร่ือง) 

  ** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมร่ัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

22.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน Mahan Air 

เท่ียวบินท่ี W5 051  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

DAY 6           กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)      (-/-/-) 
07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

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

 

** หากลูกคา้ท่านใดท่ีจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้

ของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ หอ้งละ 
2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา หอ้งละ 

ไม่ใชต้ัว๋
เคร่ืองบินอตัรา  

ท่านละ 

เดือน 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 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 54 ดอลล่าร์

สหรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง

กลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศรสัเซีย ไม่จ าเป็นตอ้ง

ย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักไดไ้ม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

✓ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงคา่ภาษี

สนามบิน  และคา่ภาษีน ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี่ ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เท่ียวใด 

เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงคา่ใชจ้า่ยการจองทวัร์แบบ ไมใ่ชต่ัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ี

ตาราง 

  อตัราคา่บริการระบุ 
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✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ    ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนช้ิน แตท่ัง้น้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสาย

การบิน) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

✓ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ ยนโรงแรมท่ีพกั 

ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตาม กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 USD  ต่อ ทริป ตอ่ ลูกคา้ ผู ้

เดินทาง 1 ทา่น รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถึ่ง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีทา่นสามารถใหม้ากกวา่

น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอ่นเดินทาง

ทุกทา่น ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสายการ

บิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปลี่ ยนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
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เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั กอ่นออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนั่งการ

จองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นั้น โดยระบบ

จะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางใน

พีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมี คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตาม

ระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีท่ีทา่นเดินทาง 3 ทา่น จะไมไ่ดน้อนหอ้งพกัแบบ Tripple เน่ืองจากโรงแรมท่ีรัสเซียบางโรงแรมไมม่ีหอ้งพกั

แบบ Tripple  รองรับ จึงขอใหท้า่นไดพ้กัเป็นหอ้ง Twin 2 ทา่น และพกัเดี่ ยว 1 ทา่น (ส่วนทา่นท่ีพกัเดี่ ยวบริษัท

ตอ้งขอเก็บคา่พกัเดี่ ยวเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์) 

• กรณีลูกคา้เดินทางไมไ่ด ้สามารถเปลี่ ยนช่ือคนเดินทางได ้กอ่นเดินทาง 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆใน

กรณีท่ีไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 
** ยกเวน้ พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์ส่วนใดสว่นหน่ึงใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน เชน่ สถานทูต

ปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลี่ ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ ยนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 30 วนั กอ่นออ

นออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปลี่ ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่ใชจ้า่ยการ

ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ีเปลี่ ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้ส้ิน 
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้ นต ่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะ

ประสานงาน เพ่ือใหทุ้กทา่นเดินทางตามความประสงคต์อ่ไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอี่กครั้ง ทัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ี

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี่ ยนแปลงได ้

• กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่

สอบถามเพ่ือยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทาง

ได ้เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ี

ขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้ง

มาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นใดๆทัง้ส้ิน   

• กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 

7 วนักอ่นการเดินทาง หรือตั้งแตท่ี่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกบัสายการบิน เพ่ือจดัเตรียม

ลว่งหนา้ กรณีมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกทา่นใหก้บัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณี

ท่ีทา่นเดินทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมว่า่

สว่นใดสว่นหน่ึง หากทา่นไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางใหท้างบริษัทเพ่ือใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป 

หรือ กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นั้น หากตอ้งการเปลี่ ยนแปลงกรุณาติดตอ่

เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
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• ทางบริษัทไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพกัเดี่ ยวตามท่ีระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

• การใหทิ้ปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินน ้าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้า่นเตรียมคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ีเพ่ือมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในตา่งประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีทอ่งเท่ียว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเท่ียว

กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดิน

บนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทาง

บริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมส่ามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหน่ึงท่ีทา่นไมต่อ้งการไดร้ับบริการ 

หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่ส่วนใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ย

แบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีท่ีทา่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

ทางสายการบิน หรือ เจา้หน้าท่ีดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไมอ่นุญาตใหท้า่นเดินทางตอ่ไปได ้ดงันั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยู ่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด 

กรุณาติดตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งอิง และ 

ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปลี่ ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส้่ง

เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไมแ่ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ทา่นสามารถเปลี่ ยนแปลงไดไ้มม่ีคา่ใชจ้า่ย แตห่าก
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ออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง

ทัง้หมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึ้ นอยู ่ก ับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

• เก่ียวกบัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะ

พยายามท่ีสุดใหท้า่นไดน้ั่งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึง

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ ยว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

• กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทัง้ส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้ส้ินแทนบริษัทผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จุดหมายปลายทางตามท่ีทา่นตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึ ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ี

แลว้* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 
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