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• หมูบ่า้นโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมูบ่า้นแหง่นีAเคยเป็นทีFอยูอ่าศยัของเชืAอพระวงศข์อง

รสัเซยีมาต ัAงแตศ่ตวรรษทีF 15 
• เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีFประทบัของพระเจา้ซาร ์ 
• ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีFสุดในโลก  
• ชอ้ปปิA งสนิคา้พืAนเมอืงทีF IZMAILOVO MARKET ตลาดทีFใหญแ่ละถกูทีFสุดของประเทศ  
• ชมบอ่นํ Aาศกัดิpสทิธิp (Chapel over the Well) ท ีFเมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) 
• ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักีA (Siberian Husky Farm) สุนขัแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ ีFฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก 
• พเิศษ!!! ทุกทา่นจะสามารถไดล้ ิAมรสคาเวยีรข์องรสัเซยี 
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วนัทีF1 กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ - มอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ โอมานแอร ์พบเจา้หนา้ที4ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั เมอืงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสาย
บนิ โอมานแอร ์เที4ยวบนิที4 WY818 

14.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายบนิ โอมานแอร ์ เที4ยวบินที4 
WY181 

19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซยี 
  นําท่านเขา้สูท่ี4พัก Izmailovo Delta 4 Star****หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีF2 เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี – เมอืงซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ีA - ฟารม์สุนขั
พนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักีA – หมูบ่า้นโคโลเมนสโคว - สแปรโ์รฮ่ลิล ์– มหาวทิยาลยั
มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การ
เดนิทางของประเทศ โดยตั Sงอยู่ใกลแ้ม่นํSามัสกวา ซึ4งในตัวเมืองมปีระชากรอยู่อาศัยกว่า 1 
ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงที4มีประชากรหนาแน่นที4สดุในยุโรป และเมื4อสมัยครัSงที4
สหภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีSเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะ
เมืองซากอร์สไดเ้ป็นที4ตั Sงของศาสนสถานที4ใหญ่ที4สุดและเก่าแก่ที4สุด ในครสิตศ์ตวรรษที4 
14-17  เป็นที4แสวงบุญที4ศักดิYสทิธิYของประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลง
ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชม โบสถโ์ฮลทีรนิติีA  (Holy 
Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั Sน มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที4ภายในบรรจุ
กระดูกของท่าน ประชาชนที4ศรัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชม บอ่นํ Aา
ศกัดิpสทิธิp (Chapel Over the Well) ที4ซมึขึSนมาเองตามธรรมชาต ิ

เทีFยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเดนิทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักีA (Siberian Husky Farm) ใหท้่านได ้
  ชมความน่ารักของสุนัขแสนรูเ้ป็นพันธุท์ี4ฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขต
  เมอืงหนาว ซึ4งชาวแลปป์ไดเ้ลีSยงสนัุขพันธุน์ีS เพื4อใชใ้นการลากเลื4อนบนนํSาแข็งหรอืหมิะ ให ้
  ท่านไดสั้มผัสประสบการณ์ น ัFงรถเทยีมสุนขัฮสักีAลากเลืFอน Husky Sledding โดยที4
  ฟารม์นีSจะบรกิารตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืSนเมอืง กับบรรยากาศตอ้นรับที4แสนอบอุน่ 
  **กจิกรรมนีAข ึAนอยู่กบัสภาพอากาศ กรณีหมิะไม่ตกขอสงวนสทิธิpนําท่านล่องเรอื
  ชม แมน่ํ Aา Moskva** 
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นําท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงมอสโคว ์นําท่านสู ่หมูบ่า้นโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye 
Estate) หมู่บา้นแห่งนีSเคยเป็นที4อยู่อาศัยของเชืSอพระวงศข์องรัสเซยีมาตั Sงแต่ศตวรรษที4 
15 เชืSอพระวงศรั์สเซยีที4เคยมาอาศัยอยู่ที4หมู่บา้นนีS เชน่ พระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the 
Great) ไดท้รงลีSภัยมาอยู่ที4นี4เมื4อช่วงเกดิการกบฏ Streltsy (Streltsy Insurrection) ในปี
ค.ศ.1682 (พ.ศ.2225) หรือจักรพรรดินีเอลิซาเบธ (Elizabeth of Russia) ก็ประสูติที4
หมู่บา้นนีS เช่นกันอีกสถานที4สําคัญที4ตั Sงอยู่ในสวนนี4ก็คือ The Ascension Church of 
Kolomenskoye ซึ4ง อ งค์ก า รยู เ นสโกได ย้กย่ อ ง ให เ้ ป็น  UNESCO World Heritage 
Monument ผูห้ญงิจะสวม Коко́шник (กาโกชนกิ) มลีักษณะเป็นหมวก หรอืที4คาดผม ซึ4ง
ตกเเต่งดว้ยมุก อัญมณี หรอืลูกปัด ใหเ้ขา้กับ Сарафа́н (ซาราฟัน) คอืชดุกระโปรงยาวยก
อก แบบมผีา้กันเปืSอนดา้นหนา้สสัีนสวยงาม นําท่านสู ่จุดชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow 
Hill) จุดชมวิวที4สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ไดท้ั Sงหมด ถ่ายรูปเป็นที4
ระลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี4สรา้งเป็นตกึสูงในสมัยสตาลนิ ซึ4งเป็น 1 ใน 7 ตกึ ที4
สรา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกัน แวะถ่ายรูป หนา้ มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซึ4งเป็นมหาวทิยาลัยที4
เก่าแก่ที4สุดของรัสเซยี ที4นี4 จะเป็นจุดชมววิที4สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก 
เชน่ ตกึสงู 7 ตกึที4สรา้งในสมัยของสตาลนิ  

 
   
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิFน ***(พเิศษ!!! ทุกทา่นจะสามารถ

ไดล้ิAมรสคาเวยีรข์องรสัเซยี)*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นําท่านเขา้สูท่ี4พัก Izmailovo Delta 4 Star****หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัทีF3 เมอืงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – จตัุรสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ – 
หา้งสรรพสนิคา้กุม - ถนนอารบตั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที4ประทับของพระ
เจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั4งพระเจา้ซาร์ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับที4เมอืงเซนต ์ ปี
เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที4ประชุมของรัฐบาลและที4รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ 
บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นที4ตั Sงของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption 
Cathedral) สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็น
สถานที4 ที4พระเจา้ซารใ์ชท้ําพธิบีรมราชาภเิษก  
** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **  
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ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที4สรา้งอุทิศ
ใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที4เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี 
ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที4ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ที4สุดในโลก แต่
เกดิความผิดพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตั Sงอยู่ภายในพระราชวังเครมลิ
นแห่งนีS ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 
ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที4สุดในโลก ที4ยังไม่เคยมีการใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์Sาหนัก 40 
ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีF แชมเบอร ์
(State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที4เก่าแก่ที4สุดของประเทศ
รัสเซยี เป็นที4เก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิํSาค่าของเจา้ชายมัสโควี4 ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที4 14-
15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี4 แชมเบอรเ์ป็นหนึ4งในสามพพิธิภัณฑท์ี4เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง
พระเจา้แผ่นดนิที4สมบูรณ์แบบที4สดุ ซึ4งอกี 2 ที4อยู่ที4 ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิร่าน 
 
 
 
 
 
 

เทีFยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่ จตุัรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที4เป็นเวทีของ
เหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรือ
การประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที4 17 ปัจจุบันสถานที4แห่งนีSใชจ้ัดงาน
ในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที4ระลกึสงครามโลกครัSงที4 
2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที4ตั Sงของกลุ่มสถาปัตยกรรมที4สวยงาม อันไดแ้ก่ มหา
วหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมอืงมอส
โคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที4มสีสัีนสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที4มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสัน
สดใส ตั Sงตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหค้น
จํานวนไม่นอ้ยที4เดินทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที4ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนีS 
พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานที4สําคัญนีSควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์
บาซลิ สรา้งขึSนโดยพระเจา้อวีานที4 4 (Ivan the Terrible) เพื4อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทัพของมองโกลที4เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขี4มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 
Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรื4องเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้
อวีานที4 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีSมาก จงึมคีําสั4งใหปู้นบําเหน็จ
แกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทั Sงสอง เพื4อไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้Sนสามารถสรา้งสิ4ง
ที4สวยงามกว่านีSไดอ้ีก การกระทําในครัSงนัSนของพระเจา้อีวานที4 4 จงึเป็นที4มาของสมญา
นาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock 
Tower) ตั Sงอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที4ทํามาจาก
ทับทมิ นํSาหนัก 20 ตัน ซึ4งพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มื4อปี ค.ศ. 1995 ชม อนุสรณ์
สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพื4อรําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินิสตค์นแรกของรัสเซีย 
ภายในคือสถานที4พักพิงเมื4อท่านสิSนใจในจัตุรัสสีแดงที4เคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ4งใหญ่ 
เยี4ยมชมที4นี4ดว้ยความสงบเพื4อชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซึ4งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแม ้
ท่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ที4เก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมีศพเล
นินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่  นําท่านสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum 
Department Store) สถาปัตยกรรมที4เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สรา้งในปี ค.ศ.1895 
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ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชั Sนนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสืSอผา้ เครื4องสําอาง นํSาหอม 
แบรนด์ดังที4มีชื4อเสียงที4เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นําท่านเดินทางสู่ ถนนอารบตั 
(Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั Sงย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น 
รา้นคา้ของที4ระลกึ รา้นนั4งเล่น และยังมีศลิปินมานั4งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศลิปิน
เล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น              รบัประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร 

พัก Izmailovo Delta 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัทีF4 มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– รถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- IZMAILOVO MARKET 
– สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอื
ที4เรียกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน) สรา้งขึSนเพื4อเป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมื4อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที4 1 ใช ้
เวลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที4สําคัญของนิกายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบ
พิธีกรรมที4สําคัญระดับชาติ นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ 
(Moscow Metro) ถือไดว่้ามีความสวยงามมากที4สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริ4มตน้
มาจากช่วงแรกสุดที4สตาลนิ ขึSนมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที4
นํามาตกแต่งภายในสถานีนัSนเป็นลักษณะของงานศลิปะที4สรา้งขึSนเพื4อระลกึถงึคุณความดี
ของวรีบุรุษ (Monumental Art) ซึ4งจะสื4อออกมาในรูปของงานปัSน รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ4า 
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

เทีFยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัSนนําท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดที4ใหญ่ที4สดุของประเทศ อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซืSอสนิคา้พืSนเมอืงนานาชนดิ ในราคาที4ถูกที4สดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตาแม่ลูก
ดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อําพัน, ของที4ระลึกต่างๆ และอื4นๆอีก
มากมาย นําท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลาท่านได ้
อสิระชอ้ปปิSงสนิคา้แบรนดเนมมากมาย อาทเิชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, 
LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 
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เย็น   รบัประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื4อตรวจเช็ค
เอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

 
วนัทีF5 กรุงเทพ(สุวรรณภูม)ิ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั เมอืงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสาย
บนิ โอมานแอร ์เที4ยวบนิที4 WY182 

09.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายบนิ โอมาน
แอร ์เที4ยวบนิที4 WY815 

17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

JJJJJJJJJ 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกไ์ทยและมคัคุเทศกท์อ้งถิFน 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีFยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 
พกัเดีFยว 

30 ธนัวาคม 2562 – 03 มกราคม 2562 วนัปีใหม ่ 39,900 39,900 38,900 7,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทําวซีา่รสัเซยี 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุตํ4ากว่า 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

อันเนื4องมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตุสดุวสิัยต่างๆ ทั SงนีSจะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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• เงืFอนไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัAนตํFาของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ีA กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัAนตํFา 20 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีFกําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิFมค่าทวัร ์หรอื 
เล ืFอนการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้ก่อนทางบรษิทัฯ จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ัAงส ิAน ดงัน ัAนกรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกคร ัAง 

• การออกต ั¡วโดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซืAอต ั¡วเครืFองบนิภายในประเทศ เพืFอบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีFยวบนิเพืFอยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีFกอ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้่านซืAอต ั¡วเครืFองบนิประเภท
ทีFสามารถเลืFอนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนืFองมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่า
จะเป็นการยกเลกิเทีFยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีFยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมีการ
เปลีFยนแปลง ซึFง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบิน 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัAนเหตุผลเหล่านีA อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpทีFจะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัAงส ิAน อนึFง บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 20 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัFนใจกรุณาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลืFอนการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัAน ทา่นจะไมส่ามารถเลืFอนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนืFองมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัAนประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน 
หากท่านถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคี่าใช้จ่ายเพิFมเตมิขึAน หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัAน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpมอินุญาตใหเ้ลืFอนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัAงส ิAนและเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัAงหมดตาม
จํานวนเงนิของราคาทวัร ์

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีFยนได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัAน หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีFทา่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีFยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีFยนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิค่าใชจ้่ายทีFทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีFสุดเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัAงนีAท ัAงน ัAนใหเ้ป็นไปตามเงืFอนไขของบรษิทัฯ  

 
 

 
 

 
 

 ค่าตั¨วเครื4องบนิไป-กลับตามที4ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบนิ ค่าภาษีนํSามัน (ยกเวน้หากม ี
การประกาศปรับขึSนจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิ4มเตมิจากท่านภายหลัง)และเนื4องจาก 
เป็นตั¨วกรุ๊ปไม่สามารถเลื4อนวันเดนิทางไป-กลับได ้ทั SงนีSเป็นไปตามเงื4อนของสายการบนิ 

 นํSาหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื4อง 2 ใบรวมกันไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรัม และกระเป๋าถอืขึSน เครื4อง 
1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ ตามวันที4ระบุ 
 โรงแรมที4พักตามที4ระบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

อนึ4ง เรื4องของการยนืยันโรงแรมที4พักนัSน อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ี4จะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพื4อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี4ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดียวกัน ซึ4งทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึ4งจะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัSนขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที4ต่างๆ ตามรายการที4ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที4ระบุ   
 ค่ามัคคุเทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์ูแลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
 ค่าเบีSยประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเที4ยว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงื4อนไขตามกรรมธรรม)์หากสนใจซืSอประกันเพิ4มเตมิสามารถดูรายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

อัตราคา่บรกิารรวม 
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  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื4องดื4ม ค่า 
   ซักรดีค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที4มไิดร้ะบุในรายการ 

  ค่าธรรมเนียมการยื4นขอวซีา่สําหรับชาวต่างชาต ิ 
  ค่านํSาหนักกระเป๋าที4เกนิกว่าที4สายการบนิกําหนดใหห้รอืสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  
  ค่าภาษีนํSามัน ที4สายการบนิเรยีกเก็บเพิ4ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั¨วเครื4องบนิไปแลว้ 
  ค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิ4น และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 45 USD/ทา่น/ทรปิ 
  ทั SงนีSท่าสามารถใหม้ากกว่านีSไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
  คา่ภาษมีูลคา่เพิFม 7% และภาษหีกั ณ ทีFจา่ย 3% 

 
 
 
 

  เงืFอนไขการสํารองทีFน ัFง 
- การชําระมัดจําและชําระส่วนที4เหลอื 
 กรุณาสํารองที4นั4งและชําระมดัจํา จํานวน 15,000บาทต่อท่านเพื4อสํารองสทิธิYในการ
เดินทาง และชําระส่วนที4เหลือทั Sงหมดก่อนออกเดนิทาง 30วัน มิเช่นนัSน บริษัทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยที4ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื4องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นที4จะตอ้งสํารองจ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนของที4พักและตั¨วเครื4องบนิไป
ก่อนหนา้นัSนแลว้ หากท่านสํารองที4นั4งนอ้ยกว่า 30วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที 
หลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพื4อ
ออกตั¨วหรือคําขอพเิศษเพิ4มเตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทั Sงหมด บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื4อนไขที4ระบุไวท้ั SงหมดนีSแลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYในการเรียกเก็บเงนิเพิ4มเตมิ ยกเลกิหรือเลื4อนการเดนิทางหากมผีู ้
เดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึ4งทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้โดยบริษัทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดี
ที4จะคนืเงนิทั Sงหมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ื4นใหท้่านหากท่านตอ้งการ 

 
- การรับการดูแลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้
บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มิฉะนัSนบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนื4องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัSน ตอ้งมขีั Sนตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทั Sงทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึ4งผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที4ไดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ผูท้ี4นั4งรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ี4มโีรคประจําตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที4ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 
4 - 5 ชั4วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื4องจากการ
เดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั Sงหมด 
 
- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
 ในกรณีที4กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYในการไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็
ตาม ซึ4งการตรวจคนเขา้เมืองนัSนเป็นสทิธิYของเจา้หนา้ที4ของรัฐของประเทศนัSนๆ และขอแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิYที4จะช่วยเหลือใดๆ ทั SงสิSน 

อัตราคา่บรกิารไม่รวม 

เงื4อนไขการใหบ้รกิาร 
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เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที4ทางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ4ง ทาง
บรษัิทฯ มีจุดประสงคท์ี4ทําธุรกจิเพื4อการท่องเที4ยวเท่านัSน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก
ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า6 เดือนและมีหนา้
แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 
 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานที4ในรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอื4น ท่านจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารใดๆ ไดท้ั SงสิSน บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านประสงคท์ี4จะสละสทิธิYและไม่ร่วม
เดนิทางพรอ้มคณะ 
 

 เงืFอนไขการยกเลกิการจอง 
ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นื4องจากเป็นราคาโปรโมชั4น (แต่ท่านสามารถเปลี4ยนชื4อผู ้

เดนิทางไดต้ามเงื4อนไขของแต่ละสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 
 

 เงืFอนไขพเิศษเพิFมเตมิ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYในการเรียกเก็บค่าภาษีนํSามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ4ม หากสาย

การบนิมกีารปรับขึSนกอ่นวันเดนิทาง 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYในการเปลี4ยนเที4ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื4องจาก

สาเหตุต่างๆ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั SงสิSน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ4งของผดิกฎหมาย 
ซึ4งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั SงสิSน หากเกดิสิ4งของสญูหาย อันเนื4องเกดิจากความประมาท
ของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที4ยวเอง  

 เมื4อชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั Sงหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงื4อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั Sงหมด  

 รายการท่องเที4ยวนีSเป็นเพยีงขอ้เสนอที4ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัSงหนึ4ง หลังจาก
ไดสํ้ารองโรงแรมที4พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ4ง
อาจจะปรับเปลี4ยนตามที4ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื4องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที4เขา้พักโดยมีหอ้งพัก
สําหรับผูสู้บบุหรี4 / ปลอดบุหรี4ได ้โดยอาจจะขอเปลี4ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี4พัก 
ทั SงนีSข ึSนอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ 
ทั SงสิSนแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
กํากับเท่านัSน 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื4องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณทีี4ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที4ยว อนัเนื4องมาจาก
การกระทําที4สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอื4นๆ  
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื4อ นามสกลุ 
คํานําหนา้ชื4อ เลขที4หนังสือเดินทางและอื4นๆ เพื4อใชใ้นการจองตั¨วเครื4องบิน ในกรณีที4
นักท่องเที4ยวหรอืเอเจนซี4มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที4เพิ4มขึSนของ
นักท่องเที4ยวที4มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความ
ล่าชา้ เปลี4ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื4น เป็นตน้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัSนแตกต่างกัน ซึ4งทางบรษัิท
ฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมที4สดุ 
 


