
 

 

รหัสทัวร  GS2000585   
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส 6 วัน 3 คืน (W5) 
สแปรโรฮิลล – ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนตซาเวียร  
เมืองซากอรส – โบสถอัสสัมชัญ – โบสถทรินิต้ี  
VDNK Expo park  - ตลาดอิสไมโลโว  
สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว - พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนตบาซิล 
หางกุม 

เช  
บินดวยสายการบิน มาฮาน แอร (W5) : ข้ึนเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูม ิ(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 



 

 

**โหลดกระเป�าสัมภาระน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (ไมเกิน 2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
7 ก.ก. ** 

 

DAY 1 

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-) 

19.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร
เช็คอิน Row S ประตู 8 สายการบิน Mahan Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

 22.35น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน โดยสายการ
บิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 050  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

DAY 2 

สนามบินเตหะราน(อิหราน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว) – สแปรโรฮิลล – ถนนอารบัต  – 
มหาวิหารเซนตซาเวียร    (-/L/-)   
03.30น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะ
เปล่ียนเคร่ือง) 
  ** โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับ
คลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 
07.15น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดย

สายการบิน Mahan Air เท่ียวบินที่ W5 084  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 



 

 

09.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย(ตามเวลา
ทองถ่ินชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ 
การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเม่ือ
สมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียตอีกดวย 

นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดท้ังหมด ถายรูปเปนท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควท่ี
สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเปน 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรางดวยรูปทรงเดียวกัน หรือท่ี
เรียกวา Seven Sister  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. 
เปนท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ัง
วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ถือวาเปนถนนคนเดิน
ท่ีใหญท่ีสุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว 



 

 

 
นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) 
หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ 
ใชประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซา
เวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 

Arbat Street 



 

 

 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว  
พักที่  PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา   
 
DAY 3 

เมืองซากอรส – โบสถอัสสัมชัญ – โบสถทรินิต้ี –VDNK Expo park  - ตลาดอิสไมโลโว                      
(B/L/-)                                                
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซากอรส (Zagorsk) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปน
เมืองโบราณ เปนท่ีต้ังของศาสนสถานท่ีใหญท่ีสุดและเกาแกท่ีสุด ในคริสตศตวรรษท่ี 14-
17 เปนท่ีแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลง
ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ  

นําทานเดินทางสู โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเกาแกท่ีมีความ
สวยงามมากของเมือง สรางในสมัยพระเจาอีวานเม่ือป ค.ศ. 1559-1585 สราง

Cathedral of Christ the Saviour 



 

 

เลียนแบบโบสถอัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ช้ัน มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรองนําสวด 
หอระฆัง ผานชม บอน้ําศักด์ิสิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ท่ีซึมข้ึนมาเองตาม
ธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน 
** 

 
นําทานเดินทางสู โบสถทรินิต้ี (Holy Trinity) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว
หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของ
นักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะ
ดวยการจูบฝาโลงศพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานสูอาณาจักร VDNK Expo park หรือ Exhibition of Achievements of 
National Economy หรือในช่ือภาษารัสเซียวา Vystavka Dostizheniy 
Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เปนสถานท่ีจัดงานท่ีใหญท่ีสุดในรัสเซียภายใน
พื้นท่ีเกือบ1,500ไรท่ีน้ีมีทั้งพิพิธภัณฑอาคารจัดงานแสดงสวนหยอมสวนสัตวขนาดยอม 

Assumption Church 



 

 

สวนสาธารณะและพื้นท่ีพักผอนหยอนใจในชวงฤดูรอนท่ีน่ีจะเปนพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีน้ําพุ
สวยงามมีสวนOstankinoท่ีรมร่ืนเหมาะแกการเดินเลนเม่ือเขาถึงฤดูหนาวพื้นท่ีน้ําพุ
และสวนดอกไมจะถูกเปล่ียนใหกลายเปนลานเสก็ตขนาดใหญท่ีสุดในยุโรป และยังเปน
ท่ีต้ังของพิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics)(ไมรวม
คาเขาชม)การจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมท้ังดวงดาวตางๆ
ซ่ึงพิพิธภัณฑแหงน้ีจะจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสริยะเทคโนโลยีและ
ส่ิงประดิษฐท่ีเก่ียวขอ งกับอวกาศของรัสเซียพรอมดวยประวัติศาสตรและการพัฒนาของ
การเดินทางข้ึนสูอวกาศและดวงจันทรต้ัง แตอดีตจนถึงปจจุบันส่ิงจัดแสดงตางๆไมวาจะ
เปนกอนหินจากดวงจันทรชุดอวกาศช้ินสวนยานอวกาศรวมท้ังสุนัขท่ีเคยขึ้นไปในอวกาศ 
และ อีกมากมาย 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองมอสโคว (Moscow) เดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว 
(Izmailovo Market) ตลาดขายสินคาพื้นเมือง ซ่ึงทานจะไดพบกับสินคาของท่ีระลึก
มากมาย อิสระทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) 
ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของท่ี
ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

Izmailovo Market 



 

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว  
พักที่ PRINCE PARK HOTEL or Similar , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา   
 
DAY 4 

สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร – จัตุรสั
แดง – มหาวิหารเซนตบาซิล – หางกุม            (B/L/D)                  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความ
สวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี 
ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเปน
ผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปน
ลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental 
Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลาย
แบบโมเสก 
นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระ
เจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับท่ีเมืองเซนต 
ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ 
บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนท่ีต้ังของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption 
Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด 
เปนสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหา
วิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคา
เอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล 
ปจจุบันเปนท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆัง
ยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระ
นางแอนนาท่ีทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวาง
หลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันต้ังอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระ



 

 

เจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญท่ีสุดใน
โลก ท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 
1 ตัน   

 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร (State Armoury Chamber 
Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เปนท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติ
ล้ําคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร
เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ีสมบูรณแบบ
ท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือ
การประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนท่ีต้ังของกลุมสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม อัน

Grand Kremlin Palace 



 

 

ไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแหงความงาม
ของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเปน
โดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ังตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเค
รมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยท่ีเดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนท่ีระลึกคูกับ
มหาวิหารแหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานท่ีสําคัญน้ีควบคู
กันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางข้ึนโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อ
เปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในป 
พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก 
ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมี
เร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหง
น้ีมาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสอง เพื่อ
ไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงท่ีสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในคร้ังน้ันของพระ
เจาอีวานท่ี 4 จึงเปนท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด 
น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา 
เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับไวเม่ือป ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรก
ของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเม่ือทานส้ินใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเครงขรึมแตยังคงความ
ย่ิงใหญ เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปดใหประชาชน
เขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง
ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 



 

 

 
หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง
มอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคาแบรนด
เนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบรนดดังที่มีช่ือเสียงท่ีเปนรุนลาสุด (New 
Collection) นอกจากน้ันสามารถชอปปم�งไดเพิ่มอีกที่หางสรรพสินคาใตดินบริเวณของ 
หลักกิโลเมตรท่ี 0 หนาจัตรัสแดง 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
พักที่ PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา   

Red Square 

Gum Department Store 



 

 

DAY 5 

สนามบินวนูโคโว (มอสโคว) – สนามบินเตหะราน(อิหราน)    (B/-/-)                                         
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                         

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติวนูโคโว  กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย 
10.45น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน โดยสายการ

บิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 085  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
15.45น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน (เพื่อแวะ
เปล่ียนเคร่ือง) 
  ** โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ ณ ทาอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับ
คลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 
22.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 051  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน ** 
DAY 6 

     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)            (-/-/-) 
07.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ  

 
****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 
2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 
อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบินอัตรา 
ทานละ 

เดือน เมษายน 63 

15 – 20 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 4,500 14,900 

22 – 27 เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 4,500 13,900 

29 เม.ย. – 4 พ.ค. 63  33,999 33,999 33,999 4,500 14,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
54 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน 
ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศรัสเซีย 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 

รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   



 

 

  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน 
ตามที่ตามท่ีตาราง อัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให
โหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 
  จํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการ
บิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม กรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 



 

 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 54 USD  ตอ ทริป 
ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามา
ใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปน
ผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน 1TWN + 1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 50 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 



 

 

** ยกเวน ในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน **** 
•**ในกรณีที่ตัดกรุปหนาราน หามยกเลิกทุกกรณี ถาเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมดั
จําทั้งหมด* 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ยึดคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการท้ังหมด 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก 
ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 30 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
คร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอน



 

 

คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

  กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิ
กาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

  กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการ

จะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพื่อ
มอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของ
แตละคณะ 

  เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ
แบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

  กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  

  มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไว
ท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


