
 

 

รหัสทัวร JWL1902155 
ทัวรรัสเซีย MOSCOW ZAGORSK BEAUTY OF SNOWFLAKES 
5 วัน 3 คืน (WY) 
ชมเมืองมอสโคว ถายรูปที่โบสถเซนตบาซิล ชมพระราชวังเครมลิน ชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอส
โค ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองท่ี IZMAILOVO ชมบอน้ําศักด์ิสิทธ์ิที่เมืองซารกอรส  
ฟารมสุนัขพันธุไซบีเรียน ฮัสก้ี  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว ประเทศรัสเซีย 

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ
เคานเตอรสายการบิน โอมานแอร พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

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 
  นําทานเขาสูที่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่2 เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย – เมืองซารกอรส – โบสถโฮลีทรินิต้ี - ฟารมสุนัขพันธุไซบี
เรียน ฮัสก้ี - สแปรโรฮิลล – มหาวิทยาลัยมอสโคว - ชมการแสดงรัสเซ่ียนเซอรคัส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา 
และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู ใกลแมนํ ้ามัสกวา ซึ ่งในตัวเมืองมี
ประชากรอยู อาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที ่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมือง
มอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 
นําทานเดินทางสู เมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ 
เพราะเมืองซากอรสไดเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ใน
คริสตศตวรรษที ่14-17  เปนท่ีแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆ 
ชม โบสถโฮลีทรินิต้ี  (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของเมืองมียอด



 

 

โดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ช้ัน มีโลงศพ
สีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะ
เดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชม บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over 
the Well) ที่ซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินทางสู ฟารมสุนัขพันธุไซบีเรียน ฮัสก้ี (Siberian Husky Farm) ให
ทานได ชมความนารักของสุนัขแสนรูเปนพันธุที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู
ในเขต  เมืองหนาว ซึ่งชาวแลปป�ไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ี เพื่อใชในการลากเลื่อนบนนํ้าแข็งหรือ
หิมะ ให  ท านได สัมผัสประสบการณ นั ่งรถเท ียมสุนัขฮัสกี ้ลากเลื ่อน Husky 
Sledding โดยท่ี  ฟารมนี ้จะบริการต อนรับทานดวยชารอน ขนมพื ้นเมือง กับ
บรรยากาศตอนรับที่แสนอบอุน 
 **กิจกรรมน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ กรณีหิมะไมตกขอสงวนสิทธิ์นําทานลองเรือ 
 ชม แมน้ํา Moskva** 
 
 นําทานเดินทางกลับสู กรุงมอสโคว นําทานสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow 

Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดทั้งหมด ถายรูป
เปนที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 
ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรงเดียวกัน แวะถายรูป หนา มหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึง
เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย ที่น่ี จะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 7 ตึกที่สรางในสมัยของสตาลิน  

เย็น   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
  จากนั้นชมการแสดงละครสัตวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอรคัส เปนการแสดง

ของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอัน
นาต่ืนตาต่ืนใจ 

  ***กรณีโชวงดการแสดงซึ่งบางกรณีไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงิน 20 USD*** 

  นําทานเขาสูที่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่3 เมืองมอสโคว – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต บาซิล – 
หางสรรพสินคากุม - ถนนอารบัต 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของ
พระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่
เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ตั้งของ มหาวิหาร
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปน
สถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานท่ี ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรม
ราชาภิเษก  
** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **  
ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศ
ใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจาซาร
กอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of 
Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสราง
ระฆังใบใหญที ่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก 
ปจจุบันตั้งอยู ภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระเจาซาร 
(Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญที่สุดในโลก 
ท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูก
ละ 1 ตัน นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร (State Armoury 
Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บ
สะสมทรัพยสมบัติลํ ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอรเปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที ่เก็บรวบรวมทรัพย
สมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศอังกฤษ 
และ ประเทศอิหราน 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทาง



 

 

ศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบัน
สถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน 
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้งของ
กลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's 
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ัง
ตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคน
จํานวนไมนอยที่เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนที่ระลึกคูกับมหาวิหาร
แหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานท่ีสําคัญน้ีควบคูกันไป 
มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือ
เปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) 
ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี ่มานานหลายรอยป ออกแบบโดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแหงนี ้มาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก 
ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูนั้นสามารถสรางสิ่งที่
สวยงามกวานี้ไดอีก การกระทําในครั้งนั้นของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของ
สมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด ชม หอนาฬิกาซาวิเออร 
(Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมี
ดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามา
ประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995 ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สราง
เพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทาน
สิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบ
เพ่ือชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซ่ึงเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 
90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบน
แทนหินมีโลงแกวครอบอยู นําทานสู หางสรรพสินคากุม (Gum Department 
Store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบัน
เปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม 
แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection) นําทานเดินทางสู ถนน
อารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เปนทั้งยานการคา 



 

 

แหลงรวมวัยรุน รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน 
รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 
 
 
 
 
 

เย็น              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 
วันที4่ มหาวิหารเซนตซาเวียร – รถไฟใตดินเมืองมอสโคว - IZMAILOVO MARKET – 

สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) 
หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอ
เล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซีย
นออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุด
ท่ีสตาลิน ข้ึนมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตง
ภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลัก
นูนตํ ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนั้นนําทานสู IZMAILOVO 
MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
นานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตร
ชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
นําท านเดินทางสู  OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ให  เวลาทานได



 

 

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

 
เย็น   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
วันที5่ 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 สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกไทยและมัคคุเทศกทองถ่ิน 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร (บาท / ทาน) พักหองละ 2 ทาน 

ผูใหญ 
เด็กไมเกิน 

12 ป พักกับ
ผูใหญ 

 (มีเตียง) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ  
(ไมมีเตียง) 

พัก
เด่ียว 

เดือน พฤศจิกายน 
01 – 05 พฤศจิกายน 2562  33,9

00 33,900 32,900 5,90
0 

16 – 20 พฤศจิกายน 2562  33,9
00 33,900 32,900 5,90

0 
เดือน ธันวาคม 

04 - 08 ธันวาคม 2562 วันพอ 35,9
00 35,900 34,900 5,90

0 
06 - 10 ธันวาคม 2562 วัน

รัฐธรรมนูญ 
35,9
00 35,900 34,900 5,90

0 
29 ธันวาคม 2562 – 02 

มกราคม 2562 วันปใหม 37,9
00 37,900 36,900 5,90

0 
30 ธันวาคม 2562 – 03 

มกราคม 2562 วันปใหม 37,9
00 37,900 36,900 5,90

0 
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 เง่ือนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผู เดินทางขั ้นตํ ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร  น้ี 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเพิ่มคาทัวร หรือ เลื ่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
ดังน้ันกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกคร้ัง 
 การออกต๋ัวโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื ้อตั ๋วเครื ่องบินภายในประเทศ เพื ่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอแนะนําให
ทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิด
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน 
การยุบเที ่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี ่ยนแปลง ซึ ่ง สายการบินพิจารณา
สถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย 
หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออก
เดินทางประมาณ 20 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเล่ือนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื ่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมาจาก การคอนเฟรมของกรุปน้ันประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจทําให
กรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทาง
ใดๆ ไดทั้งส้ินและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปล่ียนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจอง

เขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหาก
มีความจําเปนจะตองเปลี ่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที ่ทางบริษัท

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 45 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

 



 

 

เสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ทั้งนั้นใหเปนไป
ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  

 
 

 
 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ้ามัน 
(ยกเวนหากมี 
การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง)และ
เน่ืองจาก 
เปนต๋ัวกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งน้ีเปนไปตามเง่ือนของสายการบิน 
 นํ้าหนักกระเป�าโหลดใตทองเครื่อง 2 ใบรวมกันไมเกินทานละ 30 กิโลกรัม และกระเป�า
ถือข้ึน เคร่ือง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมท่ีพักน้ัน อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่
จะทราบกรุณา      

ติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะใช
โรงแรมระดับ เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 วัน ซ่ึง
จะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื ่อนไขตามกรรมธรรม)หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 
 
  
  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คา 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

   ซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 
  คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาสําหรับชาวตางชาติ  
  คานํ ้าหนักกระเป�าที ่เกินกวาที ่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
  คาภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวร ทานละ 45 USD/ทาน/ทริป 
  ทั้งน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
 
 
 

  เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง 
- การชําระมัดจําและชําระสวนท่ีเหลือ 
 กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 15,000บาทตอทานเพื่อสํารองสิทธิ์ใน
การเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ จะ
ถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

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

 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

- การรับการดูแลเปนพิเศษ 
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา

แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจ ายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชนผูที่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะ
เปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรไมวาจะ
กรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของประเทศ
นั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมี
สิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกองการ
ตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือ
เดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 
หนากระดาษ 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
 หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทาน
จะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งส้ิน บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละ
สิทธ์ิและไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปล่ียนช่ือผูเดินทางไดตามเง่ือนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง) 
 

 เง่ือนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม 



 

 

หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได 

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ม ีอ ํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทางและอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองต๋ัว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ี
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ันแตกตางกัน ซ่ึง
ทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด 
 


