
 

 

รหัสทัวร JWL1902157 
ทัวรรัสเซยี MOSCOW ZAGORSK SUMMER RIVER CRUISE 
5 วัน 3 คืน (WY) 
โบสถเซนตบาซิล   พระราชวังเครมลนิ   ชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค 
ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองที ่IZMAILOVO MARKET 
ชมบอน้ําศักด์ิสิทธิ์   ลองเรือแมน้ํามอสโคว  

 



 

 

•  ชมเมืองมอสโคว (Moscow) ถายรูปที่โบสถเซนตบาซิล (Saint Basil's Cathedral)  
•  เขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซาร  
•  ชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก  
•  ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองที ่IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญและถูกที่สุดของประเทศ  
•  ชมบอนํ้าศักดิ์สิทธิ ์(Chapel over the Well) ที่เมืองซารกอรส (Zagorsk) 
•  ลองเรือแมนํ้ามอสโคว สัมผัสบรรยากาศสองขางทางของสถานที่สําคัญอยางสวยงาม
เมืองหลวงมอสโคว 
 

วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว ประเทศรัสเซีย 
06.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ

ภูมิเคานเตอรสายการบิน โอมานแอร พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดย
สายบิน โอมานแอร เท่ียวบินที ่WY818 

14.55 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่ 
WY181 

19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย 
  นําทานเขาสูท่ีพัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 

วันที่2 เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - เมืองซารกอรส – โบสถโฮลีทรินิตี ้- ถนนอารบัต - 
สแปรโรฮิลล – มหาวิทยาลัยมอสโคว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 
มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เป นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยู อาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที ่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมือง
มอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 
เดินทางสู เมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะ
เมืองซากอรสไดเป นที ่ตั ้งของศาสนสถานที ่ใหญที ่ส ุดและเกาแกที ่ส ุด ใน
คริสตศตวรรษที ่14-17  เปนที่แสวงบุญที่ศักดิส์ิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ 
ชม โบสถโฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมี
ยอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มี
โลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที ่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่
ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชม บอนํ้าศักดิ์สิทธิ ์(Chapel 
Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางกลับสู กรุงมอสโคว นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat 

Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน 
รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน 
และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล 
(Sparrow Hill) จุดชมวิวที ่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควได
ทั้งหมด ถายรูปเปนที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเปนตึกสูงในสมัยส
ตาลิน ซ ึ ่งเป น 1 ใน 7 ต ึก ที ่สร างด วยร ูปทรงเด ียวกัน แวะถ ายร ูป หนา 
มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย ที่น่ี จะเปนจุด
ชมวิวที่สามารถมองเหน็ทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 7 ตึกที่สรางในสมัย
ของสตาลิน  

 
 



 

 

   
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่3 เมืองมอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหา
วิหารเซนต บาซิล - หางสรรพสินคากุม 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
น ําท านเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเว ียร  (Cathedral of Christ the 
Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) 
สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดย
พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญ
ของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ นําทาน
เดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระ
เจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมือง
เซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมขุ
ของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ต้ังของ มหาวิหารอัสสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรม
แบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที ่ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก  
** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดาน
ใน **  
ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สราง
อุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจา
ซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big 
Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค



 

 

จะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆัง
แตก ปจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระเจาซาร 
(Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก 
ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูก
ละ 1 ตัน นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury 
Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บ
สะสมทรัพยสมบัติลํ ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอรเปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพย
สมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ 
และ ประเทศอิหราน 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวที
ของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบัน
สถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน 
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้งของ
กลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's 
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 
9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงที ่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสัน
สดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให
คนจํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหา



 

 

วิหารแหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานที่สําคัญน้ีควบคู
กันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที ่4 (Ivan the Terrible) 
เพื ่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน 
(Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป ออกแบบ
โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงาม
ของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื ่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอ
พระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงนี ้มาก จึงมีคําสั ่งใหปูนบําเหน็จแก
สถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูนั้นสามารถ
สรางสิ่งที่สวยงามกวานี้ไดอีก การกระทําในครั้งนั้นของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปน
ที ่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง ชม หอ
นาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปน
ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับไวเม่ือป ค.ศ. 1995 
ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสต
คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึม
แตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลาในอดีต
ซึ่งเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพ
สรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู นํา
ทานสู หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมที่
เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปนหางสรรพสินคาชั้นนํา 
จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่
เปนรุนลาสุด (New Collection) 
 
 
 
 
 

 



 

 

เย็น              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่4 รถไฟใตดินเมืองมอสโคว - IZMAILOVO MARKET – ลองเรือแมนํ้ามอสโคว - 
สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวา
มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวงแรก
สุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามา
ตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณ
ความดีของวีรบรุุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูป
หลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิกา
รัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของ
ที่ระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําคณะ ลองเรือชมความงามสองฝم�งแมนํ้า Moskva ซึ่งเปนแมนํ้า สาย
หลักสําคัญของกรุงมอสโคว ใหทานไดสัมผัสพรอมดื่มดํ่ากับบรรยากาศริมสองฝم�ง
แมนํ ้า ที่สวยงาม นําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 



 

 

ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน BOSS, CALVIN 
KLEIN, NIKE, ADIDAS, 
LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อ
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
วันที่5 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

00.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดย
สายบิน โอมานแอร เท่ียวบินที ่WY182 

09.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายบิน 
โอมานแอร เท่ียวบินที ่WY815 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกไทยและมัคคุเทศกทองถิ่น 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

วันเดินทาง หมาย
เหต ุ

ราคาทัวร (บาท / ทาน) พักหองละ 2 ทาน 

ผูใหญ 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ 
 (มีเตียง) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ  
(ไมมีเตียง) 

พัก
เดี่ยว 

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

เดือน ตุลาคม 

11 – 15 ตุลาคม 2562 
วัน

สวรรคต 
ร.9 

35,900 35,900 34,900 5,900 

19 – 23 ตุลาคม 2562 วันปย
มหาราช 35,900 35,900 34,900 5,900 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลท
บินภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 
 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 20 วันกอนเดินทาง หากไม
ม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวน้ัน ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจาก
ตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ขึ ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 45 USD/ทรปิ/ทา่น 
 

 



 

 

อนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของ
ราคาทัวร 
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานได

จองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได 
และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่
ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้
ทั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 
 

 
 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ้ามัน 
(ยกเวนหากมี 
การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง)และ
เน่ืองจาก 
เปนตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 
 นํ้าหนักกระเป�าโหลดใตทองเครื่อง 2 ใบรวมกันไมเกินทานละ 30 กิโลกรัม และกระเป�า
ถือขึ้น เครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบ ุ
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบหุรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมท่ีพักน้ัน อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่
จะทราบกรุณา      

ติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะใช
โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 วัน ซึ่ง
จะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื ่อนไขตามกรรมธรรม)หากสนใจซื ้อประกันเพิ ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 

 
 
  

  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คา 
   ซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
  คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาสําหรับชาวตางชาติ  
  คานํ ้าหนักกระเป�าที ่เกินกวาที ่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
  คาภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 45 USD/ทาน/ทริป 
  ทั้งน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

 
 
 

  เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
 กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 15,000บาทตอทานเพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ 
จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยทีท่านจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 20 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 20 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทาง
ได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ 

 
- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเร ียกเก็บคาใช จ ายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชนผูที่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มี

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะ
เปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรไมวาจะ
กรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของประเทศ
นั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมี
สิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกองการ
ตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือ
เดินทางจะตองมีอายุเหลือไมน อยกวา6 เด ือนและมีหนาแสตมป�ไมน อยกวา 5 
หนากระดาษ 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
 หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทาน
จะไมสามารถเรียกรองคาบรกิารใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละ
สิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง) 
 

เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได 
 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู มีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทางและอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด 

 
 
 
  


