
 

 

 

ตารางการเดนิทาง 

วนัแรก   กรงุเทพ - มอสโคว (-/-/-/) 

วนัที่สอง   เตหะราน–มอสโคว- พิพธิภณัฑอารเมอรรีแ่ชมเบอร – โบสถอสัสมัชญั (-/L/D) 

วนัที่สาม   จตัรุัสแดง–มหาวิหารเซนตบาซลิ – กมุ  (B/L/D) 

วนัที่สี ่          ซารกอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-วหิารเซน็ต เดอซารเวยีร    (B/L/D)  

วนัทีห่า         มอสโคว – สนามบนิ (B/-/-)           

วนัทีห่ก     กรงุเทพ ฯ 

 

 

19.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้4 

สายการบนิ Mahan Air เคานเตอร Sประต ู8 ซึง่มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวก

เรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแกทาน 

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.35 น. เหิรฟาสู กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-050 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันที่สอง      เตหะราน–มอสโคว- พิพิธภัณฑอารเมอรรีแ่ชมเบอร – โบสถอัสสัมชัญ                (-/L/D) 
03.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเตหะรานเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.15 น. เหิรฟาสู  มอสโคว โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที ่W5-084 

10.45 น. เดินทางถึง เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิวนโูคโว กรงุมอสโคว ประเทศรสัเซยี  

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเขาชม พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin) สรางขึ้นในป 

ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกมุารแหงนครเคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งใหสรางเพ่ือใชปองกัน

ศัตรู ในอดีตเปนเพียงปอมปราการไมธรรมดา ที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือ

ของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลินเปนพิพิธภัณฑ และที่ตั้ง

สถานที่สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งกอสราง

อื่นๆอกีมากมาย  

จากนั้นเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยูใน

บริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เปนสถานที่เก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตรา

วุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่อง

ทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นชม โบสถอสัสัมชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน 

โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมปอมปนใหญ, 

หอระฆงัพระเจาอวีานและ ชมระฆงัยกัษทีใ่หญที่สุดในโลก (หมายเหต:ุ จํากัดรอบเวลาในการเขา

ชมเพียงวันละ 4 รอบเทานั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงตอเวลานัด

หมายอยางเครงครัด) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) 

 

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) 

ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู กั บความเหมาะสมในการรับชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิน 

สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลก

วาเปนสถานีรถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละ

สถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลก



 

วันท่ีสาม    จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนตบาซิล – กุม                                              

ครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรงรวมทั้ง

การกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนที่บัญชาการระหวาง

สงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวยความยาว

ทั้งหมด 260 ก.ม. จากนั้น ชม โบสถIVAN THE GREAT BELL-TOWER  

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดนิทาง สู  จัตุรสัแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานที่สําคัญตั้งอยูกลางใจเมืองของมอส

โควเปนจัตุรัสที่ สวยงามที่ สุดในโลก เปน

สถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคม

นิยม สรางดวยหินแกรนิต และหินออน นับลาน

ชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหินโมเสก

เปนพื้นที่ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงนั้น 

เปนที่ตั้งของกโิลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย สังเกตุ

ไดจากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม 

และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักทองเที่ยวเขา

ไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญขาม

ไหลตัวเองไปดานหลังเพื่ออธิษฐานใหได

กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกวางของจัตุรัส

แดงนี้มีพื้นที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร 

ทําหนาที่เปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยัง

ประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตรรัสเซีย   

นําทานถายรูปดานหนาคูกับ มหาวิหารเซนตบาซิล 

(ST. BASIL’S CATHEDRAL  หนึ่งสถาปตยกรรม

ที่กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว ดวย

รูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง 

ตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน 

สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) 

เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพ

ของมองโกลที่เมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 หลังจาก

ถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป ออกแบบโดย

สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) 

และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอ

พระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงนี้มากจึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบ

ดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูนั้นสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวานี้ไดอีก การ

กระทําในครั้งนั้นของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทาน ชอปปงตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) หางสรรพสินคาที่เกาแก

ที่สุดในกรุงมอสโก แตมีชื่อเสียงในเรื่องของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด 



 

หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ หางสรรพสินคากุม 

กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 

ชั้น มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปงถึง 200 รานคา

ดวยกัน แตสินคาที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโออา และที่สําคัญตั้งอยู

บริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูมมีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและ

บริโภคเชน เสื้อผา ของใชในครัวเรือน สินคาที่มีชื่อมียี่หอ เครื่องสําอางค น้ําหอม และสินคาที่เปน

ประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 
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เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นาํทานเดนิทางมุงหนาไปทางตะวันตกเฉยีงเหนอืของมอสโคว สูเมอืงซากอรส ซึง่หางจากตวัมอส

โควไปประมาณ 70 กโิลเมตร  ใชเวลา  1.30 ชัว่โมง    ซึ่งเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและ

เกาแกที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะการ

รองเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับ

รอยคน 

"เซอรกาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรอื "ซารกอส" (Zagorsk) อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงแหงหน่ึงของแควนมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตัวเมืองนั้น

ตั้งอยูหางจากกรุงมอสโควไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เปนเมืองทองเที่ยวที่มีความ

โดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแตสมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอรกาเยฟ

โปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออรโธดอกซ (Orthodox) ซึ่งเปนกลุมสถาปตยกรรมของท

รินิตี เซอรกิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

มรดกโลกใน 1993 อีกดวย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ นาํทานกลบัสู กรงุมอสโคว นําทานชม วหิารเซน็ต เดอซารเวยีร (THE CATHEDRAL 

OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 

เพ่ือเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพน

จากสงครามนโปเลียน โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป แตตอมาในป ค.ศ.1990 สตาลินผูนํา

พรรคคอมมิวนิสตในขณะนั้นไดสั่งใหทุบโบสถทิ้งเพ่ือดัดแปลงเปนสระวายน้ําที่ใหญที่สุดในโลก

จนเมื่อปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอนุมัติใหมีการกอสรางวิหารขึ้นมาใหมดวย

เงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัด

ที่เดิมอีกครั้งโดยสรางเสร็จสมบูรณและทําพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปจจุบันวิหารนี้ใช

ในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย  

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 
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วันที่สี ่       ซารกอส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY – วิหารเซ็นต เดอซารเวียร    (B/L/D)         

                                                             



 

 

เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอาํลากรงุมอสโคว   จากนัน้นาํทาน สนามบนิวนโูคโว 

12.15 น. เหิรฟาสู เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-085 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินเตหะราน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

22.10 น. เหิรฟาสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-051 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีผู่เดนิทางต่าํกวา 20 ทาน ถาหากผูเดนิทางไมครบ

จาํนวนดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคาไดตามความเหมาะสม 

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

ในกรณทีีผู่โดยสาร มไีฟลทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวางประเทศ ทีเ่กีย่วของกบัวนัเดนิทางทีท่านไดทาํ

การจองไวกบัทางบรษิทัฯ กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการชาํระเงนิคาตัว๋ดงักลาว  

ถาเกดิขอผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณ ี

 

 

 

 

** ในกรณทีีค่ณะออกเดนิทางต่าํกวา 15 ทาน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่น 

แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชในการนาํเทีย่ว ตลอดรายการทวัร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

** ในกรณทีีค่ณะออกเดนิทางต่าํกวา 15 ทาน หรอืต่าํกวามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจดั 

รายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเกบ็คาทวัรเพิม่เตม็ ตามความเหมาะสม 

 

อตัราคาบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พกัหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเดก็เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเดก็ไมเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

พกัเดยีวเพิม่ 

03-08 ต.ค. 61 

10-15 ต.ค. 61 

17-22 ต.ค. 61 

24-29 ต.ค. 61 

32,999.-  32,999.-  32,999.-  6,000.- 

วันที่หา มอสโคว - สนามบิน                                           (B/-/-)        

วันที่หก     กรุงเทพ ฯ                           (-/-/-) 



 
เงือ่นไขในการจองทวัร  

งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จาย 15, 000 บาท/ทาน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอมสงสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 

 ทีน่ัง่จะยนืยันเมือ่ไดรบัเงนิมดัจาํแลวเทานัน้ 

งวดที ่2 :ชาํระยอดสวนทีเ่หลอื กอนการเดนิทางไมนอยกวา 20 วนั  

 หากไมชาํระคาใชจายภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวาทานยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต  

 

 

กรณยีกเลกิ 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่ เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได 

(ตัวอยางเชนคาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใช

ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะ

ขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ  

 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนํา

ใหทานเปดหองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเครื่อง สายการบิน ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก.ตอใบ / กระเปา

ถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัรานีร้วม               

คาตั๋วเครื่องระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พรอมกรุฟ//รวมภาษี

สนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง  

คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภยัทางอากาศ 

คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 

คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ 

แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด      

คามัคคุเทศกอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น” เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 

 คาประกันอบุิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดอืน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัทประกนัฯ  

จะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

อตัรานีไ้มรวม     

คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณตีองการใบเสรจ็     

คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ทีไ่มไดระบุไวในรายการ 

คาอาหารและเครื่องดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

คาพนักงานขนกระเปา ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 



 

คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรีญ USD /ทาน X 4 วัน =12 USD 

คาทิปคนขับรถทองถิ่น 2 เหรียญ USD/ทาน X 4 วัน= 8 USD 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 5 วนั =15 USD 

รวมทปิ  35 USD /ทาน/ทรปิ / สวนของหวัหนาทวัรขึน้อยูกบัความประทบัใจของทาน  

 

ขอมลูเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและที่นัง่บนเครือ่งบนิ 

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ตามที่เกดิขึ้นจริง ณ สายการบินนัน้ๆ 

หากตั๋วเครื่องบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยางนอย 

นั่งที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน 

กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน

สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 

และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

 

หมายเหต ุ

บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถงึ 25 ทาน และทางบริษัทยินดีคืน

เงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบตัรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

กรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทกุครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม

รับผิดชอบความเสียหายทีเ่กิดขึ้นในกรณีที่ทวัรมีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน  

รายการอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบินโรงแรมที่พักใน

ตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทาง

เปนสําคัญ 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ขึ้นอยู ณ หนา

งาน 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ เอกสารเดนิทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่

กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกบั

ชาวตางชาติหรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสินของตนเอง 

เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสรจ็ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถกูปฏิเสธการเขา

ประเทศ ไมวากรณใีดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพื่อความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเที่ยว ภาพใชเพื่อการ

โฆษณาเทานั้น 

 

หนงัสอืเดนิทางตองมอีายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมีหนาทีเ่หลอืไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมลูเพิ่มเตมิ ** 


