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•  ชมเมอืงมอสโคว ์ (Moscow) ถ่ายรูปท ีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral)  

•  เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ท ีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์  

•  ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากท ีสุ่ดในโลก  

•  ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงท ี ่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท ีใ่หญ่และถูกท ีสุ่ดของประเทศ  

•  ชมบ่อน า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์ (Chapel over the Well) ท ีเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) 

•  ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสัก ี ้(Siberian Husky Farm) สุนขัแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก  
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วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ - มอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ โอมานแอร ์ พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั เมอืงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสาย
บนิ โอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY818 

14.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรสัเซีย โดยสายบนิ โอมานแอร์ เที่ยวบนิที่ 
WY181 

19.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซยี 
  น าทา่นเขา้ส ูท่ีพั่ก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเ้คยีง 

 
 
 
 

 

 
 
 

วนัที2่ เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี – เมอืงซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้- ฟารม์สนุขั
พนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสัก ี ้- สแปรโ์รฮ่ลิล ์– มหาวทิยาลยัมอสโคว ์- ชมการ
แสดงรสัเซีย่นเซอรค์สั 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เม ืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซยี มี

ประวัตศิาสตร์ยาวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงิน การศกึษา และ การ

เดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมืองมีประชากรอยูอ่าศัยกว่า 1 

ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ีประชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมื่อสมัยครั้งที่

สหภาพโซเวียตยังไม่ลม่สลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะ
เมืองซากอร์สไดเ้ป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ทีส่ดุและเกา่แก่ทีส่ดุ ในคริสตศ์ตวรรษที่ 

14-17  เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลง

ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ ์ชม  โบสถ์โฮลีทรินติ ี้  (Holy 

Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั ้น มีโลงศพสเีงินของนักบุญเซอร์เจยีสที่ภายในบรรจุ
กระดกูของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชม บอ่น า้

ศกัดิส์ทิธิ์ (Chapel Over the Well) ทีซ่มึข ึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สุนขัพนัธุ์ไซบเีรยีน ฮสักี ้(Siberian Husky Farm) ใหท้า่นได ้

  ชมความน่ารักของสนัุขแสนรูเ้ป็นพันธุ์ทีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขต
  เมืองหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนัุขพันธุ์นี้ เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรือหมิะ ให ้
  ท่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น ั่งรถเทียมสุนขัฮสักีล้ากเลื่อน Husky Sledding โดยที่

  ฟาร์มนี้จะบริการตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมือง กับบรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนอบอุ่น 

  **กจิกรรมนีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ กรณีหมิะไมต่กขอสงวนสทิธิ์น าท่านล่องเรือ
  ชม แมน่ า้ Moskva** 
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 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ กรุงมอสโคว์ น าทา่นสู ่จุดชมวิว สแปรโ์รฮ่ลิล ์ (Sparrow Hill) 

จดุชมวิวทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ไดทั้ง้หมด ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลึกกับ

ตกึมหาวิทยาลัยมอสโคว์ทีส่รา้งเป็นตกึส ูงในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ย

รูปทรงเดยีวกัน แวะถา่ยรูป หนา้ มหาวิทยาลยัมอสโคว์ ซึง่เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของรัสเซยี ทีน่ี่ จะเป็นจดุชมวิวทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตกึสงู 7 

ตกึทีส่รา้งในสมัยของสตาลนิ  

 

   
 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 
  จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ทีข่ ึ้นชือ่ของรัสเซีย รสัเซีย่นเซอร์คสั เป็นการแสดงของ

สัตว์แสนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตืน่ตาตืน่ใจ 
  ***กรณีโชว์งดการแสดงซึง่บางกรณีไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์ในการคนืเงนิ 20 USD*** 
  น าทา่นเขา้ส ูท่ีพั่ก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที3่ เมอืงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ – 
หา้งสรรพสนิคา้กมุ - ถนนอารบตั 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระ

เจา้ซาร์ทกุพระองค ์จนกระท่ังพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทับที่เมืองเซนต ์ ปี
เตอร์สเบริ์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชมุของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ 
บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตรัุสวิหาร เป็นที่ตั ้งของ มหาวิหารอสัสมัชัญ (Assumption 

Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็น
สถานที ่ทีพ่ระเจา้ซาร์ใชท้ าพธิีบรมราชาภเิษก  
** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **  

ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกลิ ม ิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สรา้งอุทศิ
ใหกั้บนักบญุอาร์คแอนดเ์กลิ มิคาเอล ปัจจบัุนเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซาร์กอ่นยคุพระ

เจา้ปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี 
ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก แต่
เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตั ้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลิ
นแห่งนี้  ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 

ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีส่ดุในโลก ทียั่งไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 
ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน น าทา่นเดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่ แชมเบอร์ 
(State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่ส ุดของประเทศ

รัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าคา่ของเจา้ชายมัสโควี่ ในชว่งคริสตศ์ตวรรษที ่ 14-
15 พพิธิภัณฑอ์าร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง
พระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อีก 2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน 
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เที่ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทขีอง
เหตกุารณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรือ
การประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมัยคริสตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบัุนสถานทีแ่หง่นี้ใชจ้ัดงาน
ในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครั้งที่ 

2 บริเวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหา
วิหารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แหง่ความงามของเมืองมอส
โคว์ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่ีสสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดย

สถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีัน
สดใส ตั ้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดึงดูดใหค้น
จ านวนไม่นอ้ยที่เดนิทางสูจ่ัตรัุสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึคู่กับมหาวิหารแหง่นี้ 

พรอ้มกับการเรียนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญนี้ควบคูกั่นไป มหาวิหารเซนต ์
บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อีวานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน  (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 
Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้ีเรื่องเลา่สบืตอ่กันว่า พระเจา้
อีวานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหง่นี้มาก จงึมีค าสั่งใหป้นูบ าเหน็จ

แกส่ถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้้นสามารถสรา้งส ิง่
ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้ีก การกระท าในครั้งนั้นของพระเจา้อีวานที ่ 4 จงึเป็นทีม่าของสมญา
นาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด ชม หอนาฬกิาซาวิเออร ์ (Saviour Clock 
Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม อนุสรณ์
สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรัส เซีย 
ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อท่านสิน้ใจในจัต ุรัสสแีดงที่เคร่งขรึมแตยั่งคงความยิง่ใหญ่ 

เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมร่างของบรุุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแม ้
ทา่นจะเสยีชวีิตไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมีศพเล
นินนอนอยู่บนแท่นหินมี โลงแกว้ครอบอยู่ น าท่านสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum 

Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สรา้งในปี ค.ศ.1895 
ปัจจบัุนเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เส ือ้ผา้ เครื่องส าอาง น ้าหอม 
แบรนดด์ังทีม่ีช ือ่ เสยีงที่เป็นรุ่นล่าสดุ (New Collection) น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนอารบตั 

(Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น 
รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศลิปิน
เลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

เย็น              รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 
พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที4่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– รถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- IZMAILOVO MARKET 
– สนามบนิ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือ

ทีเ่รียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้า่ยรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์
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แหง่ชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที ่ 1 ใช ้

เวลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวิหารทีส่ าคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ์ ใชป้ระกอบ
พธิีกรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิ

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว์ (Moscow Metro) ถอืไดว้่ามีความ

สวยงามมากที่ส ุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี 
ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ ินมีจดุเริ่มตน้มาจากชว่งแรกสุดทีส่ตาลนิ ข ึน้มาเป็น
ผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็น

ลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึ้นเพือ่ระลึกถงึคณุความดขีองวีรบรุุษ (Monumental Art) 
ซึง่จะส ือ่ออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ
โมเสก จากนั้นน าทา่นสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อิสระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองนานาชนิด ในราคาทีถ่กูทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา
แม่ลกูดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อ าพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอื่นๆ
อีกมากมาย น าทา่นเดนิทางสู ่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลาทา่นได ้

อิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเนมมากมาย อาทเิชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, 
LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
เย็น   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพือ่ตรวจเช็ค

เอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
 

วนัที5่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
00.20 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั เมอืงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสาย

บนิ โอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY182 
09.05 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายบนิ โอมาน

แอร ์เทีย่วบนิที ่WY815 
17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

เดอืน พฤศจกิายน 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562  33,900 33,900 32,900 5,900 

16 – 20 พฤศจกิายน 2562  33,900 33,900 32,900 5,900 

เดอืน ธนัวาคม 

04 - 08 ธนัวาคม 2562 วนัพอ่ 35,900 35,900 34,900 5,900 

06 - 10 ธนัวาคม 2562 วนัรฐัธรรมนูญ 35,900 35,900 34,900 5,900 

29 ธนัวาคม 2562 – 02 มกราคม 2562 วนัปีใหม ่ 37,900 37,900 36,900 5,900 

30 ธนัวาคม 2562 – 03 มกราคม 2562 วนัปีใหม ่ 37,900 37,900 36,900 5,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซ่ีารสัเซยี 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เขา้พักแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเส้นทางจะมกีารก าหนดผู ้เดินทางข ัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ี ้ ก าหนดใหม้ีผู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเพิม่ค่าทวัร ์ หรอื 
เลื่อนการเดนิทาง หรอื ยกเลิกการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิด้แจง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกคร ัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลิกเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมีการ

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 45 USD/ทรปิ/ทา่น 
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เปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 20 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แล้วไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแล้วน ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้ 
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิม์อินุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้สิ้นและเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลี่ยนได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแล้วจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลี่ยนแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสียหาย รวมถงึคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 

 
 

 

 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากมี 

การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง)และเนื่องจาก 
เป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบนิ 
 น ้ าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง 2 ใบรวมกันไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม และกระเป๋าถอืขึน้

 เครื่อง 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรือเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึ่ง เรื่องของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนั้น อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณา      

ตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้ โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถ

ตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมีการแกไ้ขจากใบเดนิทางอีกนั้นขอใหท้่าน
ทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหกั้บผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศน์หรือหัวหนา้ทัวร์ดแูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงินประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)หากสนใจซือ้ประกันเพิม่เตมิสามารถดูรายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 
 

 
  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ 
   ซักรีดคา่มินิบาร์ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ิไดร้ะบใุนรายการ 
  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวีซา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 

  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รือสัมภาระใหญก่ว่ามาตรฐาน  
  คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้  

  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์ ท่านละ 45 USD/ท่าน/ทรปิ 

  ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น  

คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

อตัราค่าบรกิารรวม 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 
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  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จา่ย 3% 
 
 
 
 

  เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
 กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 15,000บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองสิทธิ์ในการ
เดินทาง และช าระสว่นทีเ่หลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าทา่น 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจ าโดยที่ทา่นจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คนืได ้

อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของที่พักและตั๋วเครื่องบินไป
กอ่นหนา้นั้นแลว้ หากทา่นส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจ านวน ทันที 
หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอร์ตเพือ่

ออกตั๋วหรือค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากทา่นช าระเงินเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรือทัง้หมด บริษัทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่เตมิ ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากมีผู ้
เด ินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึ่งท าใหก้รุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได ้โดยบริษัทฯ จะแจง้ทา่น
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 20 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ ทางบริษัทฯ ยนิดี

ทีจ่ะคนืเงินทัง้หมดใหท้า่นหรือจัดหาทัวร์อื่นใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิชน่ การใช้วีลแชร ์ กรุณาแจ้ง

บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 ว ันก่อนการเดินทาง  มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนื่องจากการขอใชว้ีลแชร์ในสนามบนินั้น ตอ้งมีขัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มีการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม

กับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและหากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ผูท้ีน่ั่งรถเขน็ 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่ีโรคประจ าตัวหรือไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 
4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรือออกประเทศ 

 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมิใหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรือตา่งประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืคา่ทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิ์ทีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที่ทางกองการตรวจคนเขา้เมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทาง

บริษัทฯ มีจดุประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การทอ่งเที่ยวเทา่นั้น ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า6 เดอืนและมีหนา้

แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทริปบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทริปบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอื่น ทา่นจะไม่

สามารถเรียกรอ้งคา่บริการใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บริษัทฯ จะถอืว่าทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิ์และไม่ร่วม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 
 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสาย

การบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได ้

ยอมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมีหอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก 
ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได  ้

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ  
ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามและมีประทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นั้น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผ่ ูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจาก

การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรือการถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 

ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังส ือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีม่ิไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัด
จ าหรือสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ิไดเ้กิดจากความผดิของทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสัยอื่น เป็นตน้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แตล่ะเมือง, ประเทศ นั้นแตกตา่งกัน ซึง่ทางบริษัท
ฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ 
 


