
 
 

 
 
 

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

สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5)  
 

 
บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

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 ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-) 

19.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S ประตู 8 สายการ

บิน Mahan Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 

และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 22.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี 

W5 050  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

DAY 2 
สนามบินเตหะราน(อหิร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – ถนนอารบัต  – 

มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์                     (-/L/-)   
03.30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

07.15น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air 

เท่ียวบินท่ี W5 084  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

09.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าเมืองไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 



 
 

 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 
850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ ามสักวา 

ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป 

และเม่ือสมยัคร้ังท่ีสหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ
เมืองมอสโควไ์ดท้ั้งหมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท่ี์สร้างเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 

1 ใน 7 ตึก ท่ีสร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั หรือท่ีเรียกวา่ Seven Sister  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการคา้ 
แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนั่งเล่น และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่น

ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือวา่เป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองมอสโควเ์ลยทีเดียว 

 
น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกนัว่า 
มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือ

Arbat Street 



 
 

 
 
 

ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซีย

นออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ จะ

ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
ค ่า  อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

พกัที ่  PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

 

Cathedral of Christ the Saviour 



 
 

 
 
 

DAY 3 
เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ –VDNK Expo park  - ตลาดอิสไมโลโว่                             

(B/L/-)                                                
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้ง
ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ 

เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง 
สร้างในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถอ์สัสัมชญัภายพระราชวงัเครมลิน ภายใน

ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนกัร้อง

น าสวด หอระฆงั ผ่านชม บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ท่ีซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** 
หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสัมชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 



 
 

 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะ

เดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านสู่อาณาจกัร VDNK Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือในช่ือ

ภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานท่ีจัดงานท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

รัสเซียภายในพื้นท่ีเกือบ1,500ไร่ท่ีน้ีมีทั้ งพิพิธภัณฑ์อาคารจัดงานแสดงสวนหย่อมสวนสัตว์ขนาดย่อม 

สวนสาธารณะและพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในช่วงฤดูร้อนท่ีน่ีจะเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีน ้าพุสวยงามมีสวนOstankinoท่ี

ร่มร่ืนเหมาะแก่การเดินเล่นเม่ือเขา้ถึงฤดูหนาวพื้นท่ีน ้ าพุและสวนดอกไมจ้ะถูกเปล่ียนให้กลายเป็นลานเสก็ต

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และยงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics)(ไม่

รวมค่าเขา้ชม)การจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวต่างๆซ่ึงพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี

จะจดัแสดงเก่ียวกับอวกาศ จกัรวาล ระบบสริยะเทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้ งกบัอวกาศของรัสเซีย

พร้อมดว้ยประวติัศาสตร์และการพฒันาของการเดินทางขึ้นสู่อวกาศและดวงจนัทร์ตั้ง แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัส่ิงจดั

Assumption Church 



 
 

 
 
 

แสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร์ชุดอวกาศช้ินส่วนยานอวกาศรวมทั้งสุนัขท่ีเคยขึ้นไปในอวกาศ 

และ อีกมากมาย 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาด
ขายสินคา้พื้นเมือง ซ่ึงท่านจะไดพ้บกับสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ 

ตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของ

ท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ค ่า  อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  

พกัที ่ PRINCE PARK HOTEL or Similar , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

 

Izmailovo Market 



 
 

 
 
 

DAY 4 
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ – จัตุรัส

แดง – มหาวหิารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม            (B/L/D)                                                        
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมาก
ท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามา

ตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental 

Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุก
พระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัท่ีเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ี

ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรัสวิหาร เป็นท่ีตั้งของ 

มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 

9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอสัสัมชญั จะไม่

อนุญาตให้เขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกลิ มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสร้างอุทิศให้กบั

นกับุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผ่านชม 

ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะ

สร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้ งอยู่ภายใน

พระราชวงัเครมลินแห่งน้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการให้เป็น

ปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ียงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 1 ตนั   



 
 

 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพย์สมบัติล ้ าค่าของเจ้าชายมัสโคว่ี ในช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภณัฑอ์าร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของ

พระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยั

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน 

และวนัท่ีระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนั

ไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ย

ยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev 

ด้วยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยก าแพงของ

พระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยท่ีเดินทางสู่จตัุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกคู่กบัมหาวิหาร

Grand Kremlin Palace 



 
 

 
 
 

แห่งน้ี พร้อมกบัการเรียนรู้ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานท่ีส าคญัน้ีควบคู่กนัไป มหาวิหารเซนต ์บาซิล สร้าง

ขึ้นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ี

เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอ

สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหมี้เร่ืองเล่าสืบต่อกนัวา่ พระ

เจ้าอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสร้างส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท า

ในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอ

นาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ี

ท ามาจากทบัทิม น ้าหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวเ้ม่ือปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานท่ีพกัพิงเม่ือท่านส้ินใจในจตุัรัสสีแดงท่ีเคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิ่งใหญ่ เยีย่มชมท่ีน่ีดว้ยความสงบเพื่อชมร่าง

ของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดให้ประชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสร้างดว้ย

หินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

 

Red Square 



 
 

 
 
 

ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี 
ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัท่ี

มีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พิ่มอีกท่ีห้างสรรพสินคา้ใตดิ้นบริเวณ

ของ หลกักิโลเมตรท่ี 0 หนา้จตัรัสแดง 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

พกัที ่ PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 5 
สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อหิร่าน)                                       (B/-/-)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว  กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

10.45น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี 

W5 085  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

15.45น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 

Gum Department Store 



 
 

 
 
 

- 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  

 

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

 

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

บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกนิ 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกนิ 

12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดือน เมษายน 63 

15 – 20 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 5,500 15,900 

22 – 27 เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 5,500 14,900 

29 เม.ย. – 4 พ.ค. 63  33,999 33,999 33,999 5,500 15,900 

 

** อตัรานีย้ังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 54 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนี้

ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 11,000 บาท ** 

(ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศรัสเซีย ไม่จ าเป็นต้องย่ืน

ขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 30 วัน ต่อคร้ัง **  

 



 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั 

  จ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป  

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตัวอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดิม 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีท่ีท่านเดินทาง 3 ท่าน จะไม่ได้นอนห้องพกัแบบ Tripple เน่ืองจากโรงแรมท่ีรัสเซียบางโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 

Tripple  รองรับ จึงขอให้ท่านไดพ้กัเป็นห้อง Twin 2 ท่าน และพกัเด่ียว 1 ท่าน (ส่วนท่านท่ีพกัเด่ียวบริษทัตอ้งขอเก็บค่า

พกัเด่ียวเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์) 

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 30 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

 



 
 

 
 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์ นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

• ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง



 
 

 
 
 

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ่้ายในสว่นน้ีเพือ่มอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 



 
 

 
 
 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

• เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

• ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 



 
 

 
 
 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

• มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

• รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


