
• ชมเมืองมอสโคว (Moscow) ถายรูปท่ีโบสถเซนตบาซลิ (Saint Basil's Cathedral)

• เขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซาร

• ชมสถานรีถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก

• ชอปปงสินคาพ้ืนเมืองท่ี IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญและถูกท่ีสุดของประเทศ

• ชมบอน้ําศักด์ิสิทธิ์ (Chapel over the Well) ท่ีเมืองซารกอรส (Zagorsk)

• ลองเรือแมน้ํามอสโคว สัมผัสบรรยากาศสองขางทางของสถานท่ีสําคัญอยางสวยงามเมืองหลวงมอสโคว
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วันท่ี1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว ประเทศรัสเซีย 

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน 

โอมานแอร พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายบิน โอมานแอร 

เที่ยวบินที่ WY818 

14.55 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่ WY181 

19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

  นําทานเขาสูที่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี2 เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - เมืองซารกอรส – โบสถโฮลีทรินิต้ี - ถนนอารบัต - สแปรโรฮลิล – มหาวิทยาลัย

มอสโคว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตรยาวนาน

ถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกล

แมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากร

หนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวง

ของสหภาพโซเวียตอีกดวย 

เดินทางสู เมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรสไดเปนที่ต้ัง

ของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ในคริสตศตวรรษที่ 14-17  เปนที่แสวงบุญที่ศักด์ิสิทธ์ิของ

ประเทศ เปนวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัย

สงฆ ชม โบสถโฮลีทรินิต้ี  (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสี

ทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายใน

บรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะดวยการจบูฝาโลงศพ ชม บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ 

(Chapel Over the Well) ที่ซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย  นําทานเดินทางกลับสู กรุงมอสโคว นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาว

ประมาณ 1 ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ัง

วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโร

ฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดทั้งหมด ถายรูปเปนที่

ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรง

เดียวกัน แวะถายรูป หนา มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย ที่น่ี จะ

เปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 7 ตึกที่สรางในสมัยของสตาลิน  

 

 

   

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี3 เมืองมอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซลิ - 

หางสรรพสินคากุม 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวา 

มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางข้ึนเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโป

เลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่

สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ นําทานเดินทางสู 

พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระ

เจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาล

และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ต้ังของ มหาวิหาร

อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรมแบบยอด

โดม 9 ยอด เปนสถานที ่ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก  

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **  



 

 

ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนักบุญอารค

แอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม 

ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรง

ประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบัน

ต้ังอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป 

ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน 

และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร (State Armoury 

Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บสะสมทรัพยสมบัติล้ํา

คาของเจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอรเปนหน่ึงในสาม

พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศ

อังกฤษ และ ประเทศอิหราน 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญใน

ประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางใน

สมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วัน

แรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริ เวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ ต้ังของกลุม

สถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแหง

ความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส 

ต้ังตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยที่เดินทางสู

จัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหาวิหารแหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอัน

ยาวนานของสถานที่สําคัญน้ีควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางข้ึนโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the 

Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในป 

พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอี

วานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก 



 

 

ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การ

กระทําในครั้งน้ันของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหา

โหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ต้ังอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะ

โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไว

เมื่อป ค.ศ. 1995 

ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย 

ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความย่ิงใหญ เย่ียมชมที่น่ีดวย

ความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาป

แลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู นํา

ทานสู หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว 

สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสนิคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง 

นํ้าหอม แบรนดดังที่มีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection) 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 

พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี4 รถไฟใตดินเมืองมอสโคว - IZMAILOVO MARKET – ลองเรือแมน้ํามอสโคว - สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

  นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความ 

 สวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี  ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดที่สตาลิน ข้ึนมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามา

ตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) 

  ซึ่งจะสื่อออกมาในรปูของงานปน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ โมเสก 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ันนําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคา

พื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา 

(Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําคณะ ลองเรือชมความงามสองฝงแมน้ํา Moskva ซึ่งเปนแมนํ้า สายหลักสําคัญของกรุงมอส

โคว ใหทานไดสัมผัสพรอมด่ืมดํ่ากับบรรยากาศริมสองฝงแมนํ้า ที่สวยงาม นําทานเดินทางสู OUTLET 

VILLAGE BELAYA DACHA ใหเวลาทานไดอิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน BOSS, 

CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, 

LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง

และสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

วันท่ี5 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

00.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายบิน โอมานแอร 

เที่ยวบินที่ WY182 

09.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่ 

WY815 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

 



 

 

 

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกไทยและมัคคุเทศกทองถ่ิน 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

อัตราคาบริการ 

 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร (บาท / ทาน) พักหองละ 2 ทาน 

ผูใหญ 

เด็กไมเกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 

 (มีเตียง) 

เด็กไมเกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ  

(ไมมีเตียง) 

พักเด่ียว 

เดือน กันยายน 

20 – 24 กันยายน 2562  33,900 33,900 32,900 5,900 

เดือน ตุลาคม 

11 – 15 ตุลาคม 2562 วันสวรรคต ร.9 35,900 35,900 34,900 5,900 

19 – 23 ตุลาคม 2562 วันปยมหาราช 35,900 35,900 34,900 5,900 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมเีตียงเสริม ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 45 USD/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 

 

 

 

 

• เง่ือนไขการออกเดินทาง 

ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 

20 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิก

การเดินทาง หากทานมีไฟลทบินภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 

ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบนิภายในประเทศทุกคร้ัง 

• การออกต๋ัวโดยสายภายในประเทศ 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เท่ียวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซื้อต๋ัวเคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถเลื่อนวัน

และเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน การ

ลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณา

สถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดาน

ความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบและไม

คืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 20 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจกรุณา

สอบถามพนักงานขายโดยตรง  

• หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  

หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวน้ัน ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็

ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก 

ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ

อนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคาใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 

• การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระ

เงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะ

ยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงิน

มัดจํา ท้ังนี้ท้ังนั้นใหเปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ้ามัน (ยกเวนหากมี 

การประกาศปรับข้ึนจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง)และเน่ืองจาก 

เปนต๋ัวกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 

 นํ้าหนักกระเปาโหลดใตทองเครื่อง 2 ใบรวมกันไมเกินทานละ 30 กิโลกรัม และกระเปาถือข้ึน เครื่อง 1 ใบ ไม

เกิน 7 กิโลกรัม 

 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักน้ัน อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่จะทราบกรุณา      

ติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่ง

ทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการ

เดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกน้ันขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับ

เดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทายโปรแกรม 

 

  

  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา 

   ซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

  คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาสําหรับชาวตางชาติ  

  คานํ้าหนักกระเปาที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน  

  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

  คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวร ทานละ 45 USD/ทาน/ทริป 

  ทั้งน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

 

 

 

  เง่ือนไขการสาํรองท่ีนั่ง 

- การชําระมัดจําและชําระสวนทีเ่หลือ 

 กรุณาสํารองที่น่ังและชําระมัดจํา จํานวน 15,000บาทตอทานเพื่อสํารองสิทธ์ิในการเดินทาง และชําระ

สวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30วัน มิเชนน้ัน บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทาน

จะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจาย

คาใชจายในสวนของที่พักและต๋ัวเครื่องบินไปกอนหนาน้ันแลว หากทานสํารองที่น่ังนอยกวา 30วัน ทางบริษัทฯ 

เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน 

หนาพาสปอรตเพื่อออกต๋ัวหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวา

จะบางสวนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 

- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมผีูเดินทางนอยกวา 

20 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 20 วันกอนออก

เดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทาน

หากทานตองการ 

 

- การรบัการดูแลเปนพเิศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 

7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินน้ัน 

ตองมีข้ันตอนในการขอลวงหนา และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและใน

ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการ

ดูแลพิเศษ เชนผูที่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 

 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือ

ตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองน้ัน

เปนสิทธ์ิของเจาหนาที่ของรัฐของประเทศน้ันๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือ

หัวหนาทัวร ไมมีสิทธ์ิที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกองการตรวจคน

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 

เขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน

ทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา6 เดือนและมีหนา

แสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ 

- การงดเวนการรวมทรปิบางรายการ 

 หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอื่น ทานจะไมสามารถเรียกรอง

คาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละสทิธ์ิและไมรวมเดินทางพรอมคณะ 

 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง) 

 

 เง่ือนไขพิเศษเพ่ิมเติม  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง

โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่

ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพักสําหรับผูสูบ

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอม

ใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 



 

 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีทีผู่

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรอืการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรอืเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักทองเที่ยวที่

มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ันแตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายาม

จัดหาใหเหมาะสมที่สุด 

 

 

 

  


