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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก   กรุงเทพ - มอสโคว ์(-/-/-/) 

วนัทสีอง   เตหะราน–มอสโคว-์ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั (-/L/D) 

วนัทีสาม   จตัรุสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล – กุม  (B/L/D) 

วนัทีส ี          ซารก์อส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร-์ ชมเซอรค์สั  (B/L/D)  

วนัทีหา้         มอสโคว ์– สนามบิน (B/-/-)           

วนัทีหก     กรุงเทพ ฯ 

 

 

19.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั4 

สายการบิน Mahan Air เคานเ์ตอร ์Sประตู 8 ซึงมีเจา้หนา้ทีของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเรือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เทยีวบินท ีW5-050 

(บริการอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

วนัทสีอง      เตหะราน–มอสโคว-์ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั                (-/L/D) 

03.45 น. เดินทางถงึสนามบนิกรุงเตหะรานเพือแวะเปลยีนเครอืง 

08.15 น.  เหิรฟ้าสู่  มอสโคว ์โดยสายการบิน Mahan Air เทียวบินที W5-084 

10.45 น. เดินทางถึง เดินทางถงึสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึนในปี ค.ศ.

1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสงัใหส้รา้งเพือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีต

เป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเป็นเหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือของชาวรสัเซียเครมลิ

นคือทีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และทีตงัสถานทีสาํคญัหลายแห่ง เช่น 

สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและสิงก่อสรา้งอืนๆอีกมากมาย  

จากนันเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ทีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑนี์เป็นสถานทีเก็บสมบติัลาํค่ากว่า 4,000 ชิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครือง

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว ์
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วนัทีสาม    จตัรุสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล – กุม                                              (B/L/D)                  
 

ป้องกนัตัว หมวก เสือเกราะทีใชร้บในสมรภูมิ เครือง เงิน ทอง เพชรพลอยเครืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้

ซารแ์ละซารีน่าซึงหาดูไดย้ากยิง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนันชม โบสถอ์ัสสมัชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงทีเก่าแก่สาํคญัและใหญ่ทีสุดในเครมลิน โดย

สรา้งทับลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆัง

พระเจา้อีวานและ ชมระฆังยกัษท์ีใหญ่ทีสุดในโลก (หมายเหตุ: จาํกัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียง

วนัละ 4 รอบเท่านันคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันนักรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง

เคร่งครดั) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

นําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทงันีขึนอยูก่บัความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวันนันๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น 

สรา้งขึนในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้ับการยกย่องจากทัวโลก

ว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นทีสวยทีสุดในโลก ซึงในแต่ละ

สถานีจะมีการตกแต่งทีแตกต่างกัน ในสมยัสงครามโลก

ครังที 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยทีดี

ทีสุดเพราะมีโครงสรา้งทีแข็งแรงรวมทังการก่อสรา้งทีขุด

ลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นที

บญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นที

กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาว

ทงัหมด 260 ก.ม. จากนนั ชม โบสถI์VAN THE GREAT BELL-TOWER  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซึงเป็นสถานทีสาํคญัตงัอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็น

จตุัรสัทีสวยงามทีสุดในโลก เป็นสถานทีเก็บศพเล

นินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วย

หินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นชินตอกลงบนพืน

จนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพืนทีลานกวา้ง 

ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงนัน เป็นทีตังของกิโลเมตร

ทีศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากทีพืนถนนจะมี

สญัลกัษณเ์ป็นวงกลม และภายในวงกลมนีเองก็จะ

มีนักท่องเทียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนันและโยน

เศษเห รียญข้ามไห ล่ตัว เองไปด้านหลัง เพื อ

อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาทีมอสโควอีกครงั ลานกวา้ง

ของจตุัรสัแดงนีมีพืนทีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าทีเป็นสถานทีจดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของ

รัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดว้ยสถานทีท่องเทียวอืนๆ รายรอบอีก

มากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   
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นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL  หนึงสถาปัตยกรรมที

กลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงที

มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตัง ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงเครมลิน สรา้งขึนโดยพระ

เจา้อีวานที 4 (Ivan the Terrible) เพือเป็นอนุสรณส์ถาน

ในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลทีเมืองคาซาน ใน

ปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขีมานานหลาย

ร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจึงทาํใหม้ีเรืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานที 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหา

วิหารแห่งนีมากจึงมีคําสังใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทังสอง เพือไม่ให้

สถาปนิกผูนั้นสามารถสรา้งสิงทีสวยงามกว่านีไดอี้ก การกระทําในครงันันของพระเจา้อีวานที 4 จึงเป็น

ทีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ทีเก่าแก่ทีสุด

ในกรุงมอสโก แต่มีชือเสียงในเรืองของสินคา้อันมีใหเ้ลือกซือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้

กุม หรืออีกสถนทีหนึงทีมีสถาปัตยกรรมทีเก่าแก่ของเมืองนี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึนในปีค.ศ. 

1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชนั มีรา้นคา้เปิดให ้บริการ

มากมายสาํหรบัใหผู้ที้เดินทางหรือผูที้ชอบการชอ้ปปิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ทีนีอาจจะมีทัง

รูปลักษณ์ ภายในและภายนอกทีดูหรูหราโอ่อ่า และทีสําคัญตังอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดง

หา้งสรรพสินคา้กูมมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ที

มีชือมียีหอ้ เครืองสาํอางค ์นําหอม และสินคา้ทีเป็นประเภทของทีระลึก ซึงมีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลาย

ทีเดียว 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์สู่เมืองซากอรส์ ซึงห่างจากตวัมอสโคว์

ไปประมาณ 70 กิโลเมตร  ใชเ้วลา  1.30 ชวัโมง    ซึงเป็นทีตงัของศาสนสถานทีใหญ่ทีสุดและเก่าแก่

ทีสุดในคริสตศ์ตวรรษที 14-17 เป็นทีแสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะการรอ้งเพลงทาง

ศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆที์มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน 

"เซอรก์าเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรอื "ซารก์อส" (Zagorsk) อีกหนึงเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียง

แห่งหนึงของแควน้มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรสัเซีย โดยตวัเมืองนันตงัอยูห่่างจากกรุง

มอสโควไ์ปทางทิศตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเทียวทีมีความโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึงมีมาตงัแต่สมยั ศตวรรษที 15-18 เมืองเซอรก์าเยฟโปสาด ยงัมีชือเสียงใน

เรืองของอารามออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) ซึงเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอรกิ์อุส ลาวรา (Trinity 

Sergius Lavra) ทีไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 1993 อีกดว้ย  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัทสี ี       ซารก์อส - MATRESHAKA FACTORY – วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร-์ชมเซอรค์สั    (B/L/D)         
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จากนนั นาํท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF 

CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึนเมือปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์ 1 เพือเป็น

อนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญั ุตาแด่พระเป็นเจา้ทีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโป

เลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสตใ์น

ขณะนันไดส้งัใหทุ้บโบสถทิ์งเพือดดัแปลงเป็นสระวา่ยนําทีใหญ่ทีสุดในโลกจนเมือปีค.ศ.1994

ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหมี้การก่อสรา้งวิหารขนึมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทงัประเทศ 

ซึงจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารนีจึงกลบัมายืนหยดัทีเดิมอีกครงัโดยสรา้งเสร็จสมบรูณแ์ละ

ทาํพิธีเมือวนัที 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารนีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมสาํคญัระดบัชาติของ

รสัเซีย  

ไปชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก

นกัแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ ถ่ายรูปกบั

สัตวต์่างๆ จากนนั นาํท่านกลบัสู่ทีพกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษทัฯ จะนาํท่านชมบลัเล่ต ์

หรือ ชมการแสดงที YAR RESTAURANT ) 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอาํลากรุงมอสโคว ์  จากนนันาํท่าน สนามบินวนูโคโว 

12.15 น. เหิรฟ้าสู่ เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเทยีวบินท ีW5-085 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินเตหะราน เพือแวะเปลียนเครือง 

22.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเทยีวบินท ีW5-051 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทผีูเ้ดินทางตาํกว่า 20 ท่าน ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เลอืนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ในกรณีทีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทเีกียวขอ้งกบัวันเดินทางที

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตวั

ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

วนัทหีา้ มอสโคว ์- สนามบิน                                           (B/-/-)        

วนัทหีก     กรุงเทพ ฯ                           (-/-/-) 
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** ในกรณีทีคณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลยีน 

แปลงขนาดของพาหนะทใีชใ้นการนาํเทยีว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ในกรณีทีคณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ท่าน หรอืตาํกว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรียกเก็บค่าทวัรเ์พมิเตม็ ตามความเหมาะสม 

 

เงือนไขในการจองทวัร ์ 

งวดท ี1 : สาํรองทีนงัจา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

 ทีนงัจะยนืยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั 

งวดท ี2 :ชาํระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

 หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต  

 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึนจริง ณ วันนัน ทีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่าตวั

เครอืงบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรืองยนืเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพือใหพิ้จารณาอีกครงั ทงันี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึงไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้งัหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึนอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอืนๆเป็นสาํคญั  

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพอืทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน

เปิดหอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลยีนวนัเดินทางได ้

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพมิ 

19-24 ธ.ค. 61 

02-07 ม.ค. 62 

13-18 ก.พ. 62 

06-11 มี.ค. 62 

30,999.- 30,999.- 30,999.- 6,000.- 
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กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือง สายการบิน ใหท้่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึน

เครือง (Hand carry) นําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัรานีรวม               

ค่าตวัเครืองระหวา่งประเทศชนัประหยดั ECONOMY CLASS ทีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ฟ//รวมภาษีสนามบิน และ

ธรรมเนียมเชือเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ทีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานทีต่างๆตามทีระบุไวใ้นรายการ 

แจกนําดืมวนัละ 1 ขวด      

ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านัน” เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กทีมีอายุตาํกวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ  

จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึงของสญัญาฯ) 

อตัรานีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอืนๆ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปไกดทอ้งถิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 4 วนั =12 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 4 วนั= 8 USD 

ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 5 วนั =15 USD 

รวมทิป  35 USD /ท่าน/ทริป / ส่วนของหวัหนา้ทวัรขึ์นอยูก่บัความประทบัใจของท่าน  

 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรืองตวัเครืองบินและทนีงับนเครอืงบิน 

ทางบริษัทไดส้าํรองทีนังพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ตามทีเกิดขนึจริง ณ สายการบินนันๆ 

หากตวัเครืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้จะนังตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามทีสายการบิน 

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูที้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอาํนาจในการใหที้นัง Long leg ขนึอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน 
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หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนตามจริง 

ในกรณีทีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตวัเครืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าทีของบริษัทฯทราบทุกครงัก่อนทาํการออกตวัทุกประเภทมิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที

เกิดขนึในกรณีทีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลียนแปลงเทียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมทีพกัในต่างประเทศ 

หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานทีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึนอยู ่ณ หนา้งาน 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรือสิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 

คนต่างดา้วทีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลียนเครืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมวา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพทีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พือความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่องเทียว ภาพใชเ้พือการโฆษณาเท่านัน 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทเีหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพมิเตมิ ** 


