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• หมูบ่า้นโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) หมูบ่า้นแหง่นีเ้คยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของเชือ้พระวงศข์อง

รสัเซยีมาต ัง้แตศ่ตวรรษที ่15 

• เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์ 

• ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก  

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญแ่ละถูกทีส่ดุของประเทศ  

• ชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel over the Well) ทีเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) 

• ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้(Siberian Husky Farm) สุนขัแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก 

• พเิศษ!!! ทุกทา่นจะสามารถไดล้ ิม้รสคาเวยีรข์องรสัเซยี 
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วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ - มอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ โอมานแอร ์พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

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

14.55 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายบนิ โอมานแอร ์เที่ยวบนิที่ 
WY181 

19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ประเทศรัสเซยี 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Izmailovo Delta 4 Star****หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที2่ เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี – เมอืงซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้- ฟารม์สุนขั
พนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้– หมูบ่า้นโคโลเมนสโคว - สแปรโ์รฮ่ลิล ์– มหาวทิยาลยั
มอสโคว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การ

เดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 

ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมือ่สมัยครัง้ที่

สหภาพโซเวยีตยังไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี้เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะ
เมอืงซากอรส์ไดเ้ป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่

14-17  เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลง

ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ์ ชม โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy 

Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสเีงนิของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุ
กระดกูของท่าน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชม บอ่น า้

ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well) ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์สนุขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้(Siberian Husky Farm) ใหท้่านได ้
  ชมความน่ารักของสนัุขแสนรูเ้ป็นพันธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขต
  เมอืงหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนัุขพันธุน์ี ้เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหมิะ ให ้
  ท่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น ัง่รถเทยีมสุนขัฮสักีล้ากเลือ่น Husky Sledding โดยที่
  ฟารม์นีจ้ะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กับบรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนอบอุน่ 

  **กจิกรรมนีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ กรณีหมิะไมต่กขอสงวนสทิธิน์ าทา่นลอ่งเรอื
  ชม แมน่ า้ Moskva** 
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น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุมอสโคว ์น าทา่นสู ่หมูบ่า้นโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye 

Estate) หมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีอ่ยู่อาศัยของเชือ้พระวงศข์องรัสเซยีมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่

15 เชือ้พระวงศรั์สเซยีทีเ่คยมาอาศัยอยูท่ีห่มูบ่า้นนี ้เชน่ พระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the 

Great) ไดท้รงลีภั้ยมาอยู่ทีน่ี่เมือ่ชว่งเกดิการกบฏ Streltsy (Streltsy Insurrection) ในปี

ค.ศ.1682 (พ.ศ.2225) หรือจักรพรรดนิีเอลซิาเบธ (Elizabeth of Russia) ก็ประสูตทิี่

หมู่บา้นนี้ เช่นกันอีกสถานที่ส าคัญที่ตั ้งอยู่ในสวนนี่ ก็คือ The Ascension Church of 

Kolomenskoye ซึ่งอ งค์ก า รยู เ นสโกได ย้กย่อ ง ให เ้ ป็น  UNESCO World Heritage 

Monument ผูห้ญงิจะสวม Коко́шник (กาโกชนกิ) มลีักษณะเป็นหมวก หรอืทีค่าดผม ซึง่

ตกเเตง่ดว้ยมกุ อัญมณี หรอืลกูปัด ใหเ้ขา้กับ Сарафа́н (ซาราฟัน) คอืชดุกระโปรงยาวยก

อก แบบมผีา้กันเป้ือนดา้นหนา้สสีนัสวยงาม น าทา่นสู ่จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow 

Hill) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดทั้ง้หมด ถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี่สรา้งเป็นตกึสูงในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ที่

สรา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกัน แวะถ่ายรูป หนา้ มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซ ึง่เป็นมหาวทิยาลัยที่

เก่าแก่ทีส่ดุของรัสเซยี ทีน่ี่ จะเป็นจุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก 

เชน่ ตกึสงู 7 ตกึทีส่รา้งในสมัยของสตาลนิ  

 

   
 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ ***(พเิศษ!!! ทกุทา่นจะสามารถ
ไดล้ ิม้รสคาเวยีรข์องรสัเซยี)*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Izmailovo Delta 4 Star****หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

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

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระ
เจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระท่ังพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปี
เตอร์สเบริ์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ 
บรเิวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที่ตัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption 
Cathedral) สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็น
สถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ าพธิบีรมราชาภเิษก  
** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **  
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ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที่สรา้งอุทิศ
ใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี 
ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญท่ีส่ดุในโลก แต่
เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลิ
นแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร  ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 
ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 
ตัน และลูกกระสนุหนัก ลูกละ 1 ตัน น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์
(State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ
รัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าคา่ของเจา้ชายมัสโควี่ ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-
15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง
พระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิรา่น 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของ
เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรือ
การประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่หง่นีใ้ชจั้ดงาน
ในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่
2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหา
วหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สญัลักษณ์แหง่ความงามของเมอืงมอส
โคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มลีักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีัน
สดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้น
จ านวนไม่นอ้ยที่เดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี้ 
พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญนีค้วบคูก่ันไป มหาวหิารเซนต ์
บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 
Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเลา่สบืตอ่กันวา่ พระเจา้
อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นี้มาก จงึมคี าสั่งใหป้นูบ าเหน็จ
แกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่
ที่สวยงามกว่านี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นั้นของพระเจา้อวีานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญา
นาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหาโหด ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock 
Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก
ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 ชม อนสุรณ์
สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินิสตค์นแรกของรัสเซยี 
ภายในคือสถานที่พักพงิเมื่อท่านสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงที่เคร่งขรมึแต่ยังคงความยิง่ใหญ่ 
เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมร่างของบรุุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแม ้
ท่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเล
นินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่  น าท่านสู่ ห้างสรรพสนิค้ากุม (Gum 
Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 
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ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม 
แบรนดด์ังที่มชี ือ่เสยีงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) น าท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั 
(Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น 
รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปิน
เลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

 
 

 

 

 

 

 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พัก Izmailovo Delta 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที4่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– รถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- IZMAILOVO MARKET 
– สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอื
ทีเ่รยีกกันวา่ มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์
แหง่ชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใช ้

เวลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบ
พิธีกรรมที่ส าคัญระดับชาติ น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดนิเมืองมอสโคว์ 
(Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้
มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่
น ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดี
ของวรีบรุุษ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหลอ่ ภาพสลักนูนต า่ 
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถู่กทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตาแมล่กู
ดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อ าพัน, ของที่ระลกึต่างๆ และอื่นๆอีก
มากมาย น าท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลาท่านได ้
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเนมมากมาย อาทเิชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, 
LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 
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เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพือ่ตรวจเช็ค
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

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

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

แอร ์เทีย่วบนิที ่WY815 
17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

31 ธนัวาคม 2562 – 04 มกราคม 2562 วนัปีใหม ่ 39,900 39,900 38,900 7,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 45 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ ิไดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 20 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 

 

 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี
การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง)และเนือ่งจาก 
เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 2 ใบรวมกันไมเ่กนิทา่นละ 30 กโิลกรัม และกระเป๋าถอืขึน้ เครื่อง 
1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

อตัราคา่บรกิารรวม 
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  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
  คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 45 USD/ทา่น/ทรปิ 

  ทัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
 กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 15,000บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป
ก่อนหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที 
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 20 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดี
ทีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ผูท้ีน่ั่งรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 
4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิท
ฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ 
 


