
 

 

 
 

 



 

 

วันท่ี 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 

19.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S ประต ู8 

สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 22.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air 

เท่ียวบนิท่ี W5 050  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ** 

           
 

วันท่ี 2 
     สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮลิล์ – มหาวิหาร 

     เซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต (-/L/-)                                                
03.30น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

  ** โปรดแตง่กายด้วยชดุสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สภุาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรูป และเตรียมผ้าส าหรับคลมุศรีษะ 

- สภุาพบรุุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

07.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan 

Air เท่ียวบนิท่ี W5 084  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ** 

09.35น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาท้องถ่ินช้ากว่า

เมืองไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวตัศิาสตร์ยาวนานถึง 850 

ปี เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกล้แมน่ า้มสักวา ซึง่



 

 

ในตวัเมืองมีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป 

และเม่ือสมยัครัง้ท่ีสหภาพโซเวียตยงัไมล่ม่สลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย 

น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมอส

โคว์ได้ทัง้หมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบัตกึมหาวิทยาลยัมอสโคว์ท่ีสร้างเป็นตกึสงูในสมยัสตาลิน ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ 

ท่ีสร้างด้วยรูปทรงเดียวกนั หรือท่ีเรียกวา่ Seven Sister  

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันว่า มหาวิหาร

โดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.

1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออธ

อดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่

อนญุาตให้เข้าชมด้านใน ** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
น าทา่นเดนิทางสู ่สถานีรถไฟใต้ดนิเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้วา่มีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก 

ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมี

จดุเร่ิมต้นมาจากช่วงแรกสดุท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่

ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของงานศลิปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลึกถึงคณุความดีของวีรบรุุษ (Monumental Art) ซึง่

จะส่ือออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหลอ่ ภาพสลกันนูต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการค้า แหล่ง

รวมวยัรุ่น ร้านค้าของท่ีระลกึ ร้านนัง่เลน่ และยงัมีศลิปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศลิปินเลน่ดนตรี 

เปิดหมวกอีกด้วย ถือวา่เป็นถนนคนเดนิท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองมอสโคว์เลยทีเดียว 

 

 

 

 



 

 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  

พักที่  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า     

     
 

 วันท่ี 3       เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี ้– ตลาดอิสไมโลโว่ (B/L/D)                                                
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองโบราณ เป็นท่ีตัง้

ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของประเทศ 

เป็นวิทยาลยัสอนศลิปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์  

น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง สร้างใน

สมยัพระเจ้าอีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อสัสมัชญัภายพระราชวงัเครมลิน ภายในตกแตง่

ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราชและท่ีส าหรับนกัร้องน าสวด 

หอระฆงั ผ่านชม บอ่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ท่ีซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทาง

ศาสนา โบสถ์อสัสมัชญั จะไมอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน ** 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหวัหอมสีทอง ภายในตกแต่ง

ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน 

ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะด้วยการจบูฝาโลงศพ 

 น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองมอสโคว์ (Moscow)  



 

 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพืน้เมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้า

ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลกูดก) ผ้าพนัคอ กล่อง

ดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม้ พวงกญุแจ ไม้แกะสลกั และสินค้าของท่ีระลกึอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   

พักที่  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

     
 

วันท่ี 4 
        พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา  
        ซิล – ห้างกุม (B/L/-)                                                     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับท่ีเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของ

รัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจตัรัุสวิหาร เป็นท่ีตัง้ ของ มหาวิหาร

อสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด 

เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจ้าซาร์ใช้ท าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่

อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสร้างอุทิศ

ให้กบันกับญุอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจบุนัเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยคุพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 

ผ่านชม ระฆงัยกัษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรง

ประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆังแตก ปัจจุบนัตัง้อยู่

ภายในพระราชวงัเครมลินแหง่นี ้ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการ



 

 

ให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสดุในโลก ท่ียงัไมเ่คยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนกั 40 ตนั และลกูกระสนุหนกั ลกูละ 1 

ตนั   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพย์สมบตัลิ า้คา่ของเจ้าชายมสัโคว่ี ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 14-

15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบตัิของพระเจ้าแผ่นดินท่ี

สมบรูณ์แบบท่ีสดุ ซึง่อีก 2 ท่ีอยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวตัิศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัย

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน 

และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรัุสแดงเป็นท่ีตัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนั

ได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ 

ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย 

Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วย

ก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดงึดดูให้คนจ านวนไม่น้อยท่ีเดินทางสู่จตัรัุสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกคู่

กับมหาวิหารแห่งนี ้พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานท่ีส าคญันีค้วบคู่กันไป มหาวิหาร

เซนต์ บาซิล สร้างขึน้โดยพระเจ้าอีวานท่ี 4 ( Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือ

กองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายร้อยปี 

ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท า

ให้มีเร่ืองเลา่สืบตอ่กนัว่า พระเจ้าอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีม้าก จงึมีค าสัง่ให้

ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ ออกแบบด้วยการควักดวงตาทัง้สอง เพ่ือไม่ให้สถาปนิกผู้ นัน้สามารถสร้างสิ่งท่ี

สวยงามกว่านีไ้ด้อีก การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจ้าอีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible 

หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็น



 

 

ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดบัไว้

เม่ือปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพ่ือร าลึกถึงผู้น าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานท่ีพกัพิงเม่ือท่านสิน้ใจในจตัรัุสสีแดงท่ีเคร่งขรึมแตย่งัคงความยิ่งใหญ่ เย่ียมชมท่ีน่ีด้วยความสงบเพ่ือชม

ร่างของบรุุษผู้กล้าในอดีตซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมแม้ทา่นจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ท่ีเก็บศพสร้าง

ด้วยหินออ่นสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแทน่หินมีโลงแก้วครอบอยู่ 

ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.

1895 ปัจจบุนัเป็นห้างสรรพสินค้าชัน้น า จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม แบรนด์ดงัท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสดุ (New Collection) นอกจากนัน้สามารถช้อปปิง้ได้เพิ่มอีกท่ีห้างสรรพสินค้าใต้ดินบริเวณ

ของ หลกักิโลเมตรท่ีหน้าจตัรัสแดง 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  

พักที่  COSMOS HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า   

     
   

วันท่ี 5    สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) (B/-/-)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว  กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

11.00น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน  โดยสายการบิน Mahan Air 

เท่ียวบนิท่ี W5 085  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ** 

16.00น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 



 

 

  ** โปรดแตง่กายด้วยชดุสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สภุาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรูป และเตรียมผ้าส าหรับคลมุศรีษะ 

- สภุาพบรุุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

22.10น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เท่ียวบนิท่ี W5 

051  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ** 

วันท่ี 6      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (-/-/-) 

07.25 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

     
 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษัท ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของ

ตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ท่านละ 

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

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

29 มิ.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 สิงหาคม 62 30,999 30,999 30,999 4,500 14,900 

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

** อัตรานีย้ังไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นี ้

ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดนิทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดนิทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศรัสเซีย ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอ

วีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อครัง้ **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิไทย

ประมาณ 3,200 บาท)  

อัตราค่าบริการนี ้รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน า้มันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง  

  อตัราคา่บริการระบ ุ

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบนิ สายการบนิ Mahan Air อนญุาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใต้ท้องเคร่ืองบนิ โดยมีน า้หนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ 



 

 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป 

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มคัคเุทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกนัอุบตัิเหตใุนการเดินทางท่องเท่ียวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในห้อง

และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

× คา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50 USD  ต่อ ทริป ตอ่ ลกูค้า ผู้ เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน 

ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบนิแตล่ะไฟล์ทท่ีใช้บนิ ซึง่อาจเปล่ียนแปลงได้อยูท่ี่สายการบนิเป็นผู้ก าหนด 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงินใน2วนัถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติ

ทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม ่นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีควิรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจาก

ทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลกูค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ใช้จา่ยใดๆในกรณีท่ี

ไมส่ามารถหาคนมาแทนได้ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลิกการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดนิทาง คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดนิทาง ** 

• ยกเลิกการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดนิทาง คืนคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทาง
บริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เชน่ 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์สว่นใดส่วนหนึง่ให้ท่านได้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธ

วีซา่ ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้ เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัด้วย 

กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 



 

 

เงื่อนไขส าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน 

เพ่ือให้ทกุทา่นเดนิทางตามความประสงค์ตอ่ไป  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ทา่นทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทกุครัง้หากทา่นลางานแล้วไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้ 

• กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

ฤดกูาล สภาพภมูิกาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิ่งส าคญั ทา่นจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินก่อนเคร่ืองบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบ

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบนิเพ่ือจดัเตรียมลว่งหน้า กรณีมี

คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจริงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เดนิทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผู้ เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทกุทา่นให้กบัเจ้าหน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีทา่น

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจ้งรายนามคูน่อนกบัเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดนิทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทางให้ท่าน

อยา่งน้อย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 

 

• อตัราทวัร์นี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

ห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ

• หนงัสือเดนิทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ี เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ ให้บริการจะต้องหวังสินน า้ใจ

เล็กๆน้อยๆ เป็นเร่ืองปกต ิจงึรบกวนให้ทา่นเตรียมคา่ใช้จา่ยในสว่นนีเ้พ่ือมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวกลางแจ้ง เวลา

เดินบนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสงู หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้  แว่นกัน

แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ เหตกุารทาง

การเมือง การลา่ช้าของสายการบนิ เง่ือนไขการให้บริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนีท้างบริษัทจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี ้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หาก

ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนคา่ใช้จา่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ให้ทา่น เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

ไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

• กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบร้อยแล้วไมว่า่ส่วนใดส่วนหนึง่ 

• หากวนัเดนิทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสือเดนิทาง  



 

 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหนึง่หลดุออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน 

หรือ เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการตา่งประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาท่ี

บริษัทเร็วท่ีสดุ เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงข้อมลูหนงัสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ี

ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไมมี่คา่ใช้จา่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

• เก่ียวกับท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด

ให้ทา่นได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากท่ีสดุ  

• ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน 

บางโรงแรม ห้องพกัแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคา่ใช้จา่ยให้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

• มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทผู้จดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้ มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้ 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  



 

 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีทา่นต้องการ  

• รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว* 

 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


