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VKO06 RUSSIA AURORA HUNTING 



 

 
 

 

บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   23.35 – 03.50 

W5 084 IKA(เตหะราน) – VKO(มอสโคว์)  07.30 – 10.30 

W5 085 VKO(มอสโคว์)  – IKA(เตหะราน) 11.45 – 16.00 
W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  21.45 – 07.45 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                           (-/-/-) 

20.30น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S ประตู 8 

สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั นตอน

การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบิน

ที ่W5 050  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

วันที่ 2 
     สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานี 

     รถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต                                                                                        (-/-/D)                                                
03.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

  ** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส้าหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื อแขนยาว 



 

 
 

 

07.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Mahan Air 

เที่ยวบินที่ W5 084  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

09.35น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย(ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย

ประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขั นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 

850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั งอยู่ใกล้แม่น ้ามัส

กวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท้าให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดใน

ยุโรป และเมื่อสมัยครั งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีก

ด้วย 

น้าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง

มอสโคว์ได้ทั งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 

7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Seven Sister  

 

น้าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหา

วิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี 

ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่ส้าคัญของนิกายรัสเซีย 



 

 
 

 

นออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่ส้าคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะ

ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  

น้าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 

ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้น

มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ นมาเป็นผู้น้าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น้ามาตกแต่งภายใน

สถานีนั นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุ รุษ (Monumental Art) ซึ่งจะ

สื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่้า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 



 

 
 

 

น้าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั งย่านการค้า 

แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่น

ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ถือว่าเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมอสโคว์เลยทีเดียว 

 

ค่่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

พักที ่ INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   

 วันที่ 3 
      สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือท่าลายน้่าแข็งพลังนิวเคลียร์ –  

      Aurora Hunting                                                                                             (B/-/D)                                                
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) (เนื่องจากไฟลท์ภายในประเทศรัสเซีย มีการเข้มงวดก้าหนด

ส้าภาระ จ้ากัดให้ท่านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่งบางครั งอาจให้น้าน ้าหนักส้าภาระท่ีขึ นเครื่องมา

ชั่งรวมด้วยท้าให้อาจมีค่าใช้จ่าเพ่ิมในกรณีที่ส้าภาระน ้าหนักเกิน จึงขอความร่วมมือในการค้านวนน ้าหนัก

สัมภาระก่อนเดินทางทุกครั ง) 

09.30น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SU1320 

 



 

 
 

 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมอร์มานสค์ เมืองเมอร์มานสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและศูนย์กลางการบริหาร

แคว้นปกครองตนเองของรัสเซีย และตั งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกล้กับพรมแดนของ

นอร์เวย์และฟินแลนด์ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  

น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของชาว 

ซามี่หรือแลปส์ ชนพื นเมืองที่เข้ามาตั งถ่ินฐานตั งแต่ปีค.ศ.1574  

น้าท่านเข้าชม เรือท่าลายน่้าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือ

ท้าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์

สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซเวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้

นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมานสก์ นี  ขณะที่รุ่นอื่น ๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอ่ืนๆ 

ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพ่ือเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการ ขนส่งสินค้า และบางล้าก็ใช้การน้า

นักท่องเที่ยวไปส้ารวจขั วโลกเหนือ North Pole (ขึ นอยู่กับเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ไม่ได้เข้าชมจะท้าการคืนเงิน

ให้กับสมาชิกแทน) 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   

กลางคืน เชิญสัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืด

มิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (Pola Light) หรือแสงเหนือ  ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทุและ

ปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรือที่เรียกว่าลมสุริยะ (Solar wind) เมื่อลมสุริยะ

ผ่านเข้ามาใกล้โลก ขั วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเข้าหาชั นบรรยากาศโลก และจะกระทบ

กับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชั นบรรยากาศ จึงท้าให้เกิดการเรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ มักพบได้ในช่วง

เดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี  ซึ่งสามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขั วโลกเท่านั น (ทั งนี การพบ

ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั นด้วย)  

ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 



 

 
 

 

 

พักที ่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 4         หมู่บ้านซาม่ี – Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ – Aurora Hunting                     (B/L/D)                                                                                                                                                             
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซาม่ี (Sami village) ชนเผ่าพื นเมืองดั งเดิมของรัสเซีย ที่ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่ง

ภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น ให้อาหารให้อาหารสัตว์ 

และทดลองข่ีกวางเรนเดียร์ หรือขับข่ีสโนว์โมบิล เป็นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านซาม่ี เมนูอาหารพื้นเมือง  

น้าท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ (รวมค่าสุนัขลากเลื่อนแล้ว) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของ

สุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี ยงสุนัขพันธุ์นี 

เพ่ือใช้ในการลากเลื่อนบนน ้าแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี ลากเลื่อน 

(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสน

จะอบอุ่น  

ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่โรงแรม 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

กลางคืน เชิญสัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืน 

 



 

 
 

 

ที่มืดมิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (Pola Light) หรือแสงเหนือ  (ทั งนี การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่า

ขึ นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั นด้วย)  

ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

พักที ่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 5    สนามบินเมอร์มานสค์ – สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว – นิวเยรูซาเล็ม             (B/-/L)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

10.00 น. น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอร์มานสค ์เพ่ือท้าการเช็คอินตั๋วและเดินทางกลับสู่มอสโคว์ 

13.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SU1231 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์  

น้าท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery)  

โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพ่ือเป็นสถานที่ทางศาสนา

ออกห่างไปจากมอสโกโดยใช้ชื่อว่าเมืองเยรูซาเล็มใหม่โดยสถานที่นี น้าความเชื่อมาจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้

แม่น ้าอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเยรูซาเล็ม 

 



 

 
 

 

ค่่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

พักที ่ INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 6 
        พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม                                                                                                                       
                                                                                                                       (B/L/-)                                                     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของ

รัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นที่ตั งของ มหาวิหาร

อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด 

เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ท้าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่

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

ให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 

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

ประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท้าให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั งอยู่

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

ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท้าด้วยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุน

หนัก ลูกละ 1 ตัน   

น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์

ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล ้าค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 

14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน

ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

(การเข้าเขตพระราชวังเครมลิน และ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดซึ่งเป็น

เขตการรักษาความปลอดภัยพิเศษ บางกรณีอาจจะมีการแบ่งรอบการเข้า หรือปฏิเสธการเข้าได้ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงินในกรณีท่ีไม่ได้เข้า) 



 

 
 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  

น้าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส้าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัย

คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลส้าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน 

และวันที่ระลึกสงครามโลกครั งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อัน

ได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ 

ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย 

Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วย

ก้าแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจ้านวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่

กับมหาวิหารแห่งนี  พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานที่ส้าคัญนี ควบคู่กันไป มหาวิหาร

เซนต์ บาซิล สร้างขึ นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 ( Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือ

กองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี 

ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึง

ท้าให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี มาก จึงมี 



 

 
 

 

ค้าสั่งให้ปูนบ้าเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั งสอง เพ่ือไม่ให้สถาปนิกผู้นั นสามารถสร้างสิ่ง

ที่สวยงามกว่านี ได้อีก การกระท้าในครั งนั นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The 

Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั งอยู่บนป้อมสปาส

สกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท้ามาจากทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น้ามา

ประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพ่ือร้าลึกถึงผู้น้าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานที่พักพิงเมื่อท่านสิ นใจในจัตุรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพ่ือชม

ร่างของบุรุษผู้กล้าในอดีตซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้าง

ด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 

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

1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั นน้า จ้าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื อผ้า เครื่องส้าอาง น ้าหอม แบรนด์ดังที่

มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนั นสามารถช้อปปิ้งได้เพ่ิมอีกที่ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน

บริเวณของ หลักกิโลเมตรที่ 0 หน้าจัตรัสแดง 

 

ค่่า  อิสระอาหารค่่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  

พักที ่  INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ 



 

 
 

 

วันที่ 7    สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)                                       (B/-/-)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว  กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

11.15น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบิน

ที ่W5 085  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

16.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

  ** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส้าหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื อแขนยาว 

21.45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 

051  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

วันที่ 8      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                            (-/-/-) 

07.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ่าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท 

ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 



 

 
 

09 – 16 ธันวาคม 62 55,900 55,900 55,900 8,000 40,900 

16 – 23 ธันวาคม 62 55,900 55,900 55,900 8,000 40,900 

 
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 

ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน

สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

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

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศรัสเซีย ไม่จ่าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า 

โดยสามารถพ่านักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อครั้ง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 

บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อัตราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ   

  ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้่าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้่าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัด 

  จ้านวนชิ น แต่ทั งนี เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ 



 

 
 

  

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป  

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช่าระเงิน 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ่าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที  



 

 
 

 

หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจอง

เข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่ง

ราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

2. กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
2. ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 
3. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
4. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั งหมดทั งนี  ทางบริษัท

จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
ส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณา

สอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการ

ต่างๆ ที่เกิดขึ นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั งแรก ตามจ้านวนครั งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 

เงื่อนไขส่าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

1. คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต่้า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 

หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

 



 

 
 

 

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุก

ครั งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

3. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใดๆทั งสิ น   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

4. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงิน

กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

5. กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ

เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน 

ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

6. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพัก

เดี่ยวตามท่ีระบุ 

7. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

8. การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน ้าใจ

เล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 



 

 
 

 

9. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี ทางบริษัทจะค้านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั งหมดแล้ว 

12. กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

13. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของ

ท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุด

ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน

ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท้า

หนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั งนี 

ขึ นอยู่กับกระบวนการและขั นตอนของแต่ละคณะ 
 

 

 



 

 
 

 

14. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง

ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

15. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้า

ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

16. กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั งสิ น 

17. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

18. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั งสิ นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น 

19. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

20. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ท่านต้องการ  

21. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านช่าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


