
 

 

รหัสทัวร GS25 1904018 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว เมอรมานสค RUSSIA AURORA BOREALIS 7 วัน 5 คืน (WY) 
เมืองมอสโคว - มหาวหิารเซนตซาเวียร – สถานีรถไฟใตดิน – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว  
–  เมืองเมอรมานสค – ชมปรากฎการณแสงออโรรา - อนุสาวรียอโลชา – หมูบานซามี่ –  Husky 
Park – พิพิธภัณฑเร่ืองราวทองถิ่น  –  ชมเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร – พระราชวงัเครมลิน – 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร – จตรุัสแดง – วิหารเซนตบาซิล – หางกุม - จุดชมวิวสแปรโรฮิลล – 
VDNKh Expo park – ตลาดอิสไมโลโว  

 



 

 

บินดวยสายการบินโอมานแอร (WY): ขึน้เครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
 

WY818 BKK(กรุงเทพ) – MCT (มัสกัต) 09.15 – 12.35 
WY181 MCT (มัสกัต) – DME(โดโมเดโดโว) 14.50 – 19.55 
WY182 DME(โดโมเดโดโว) – MCT (มัสกัต) 00.20 – 07.05 
WY 815 MCT (มัสกัต) – BKK(กรุงเทพ) 09.00 – 17.45 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (ไมเกิน 1 ใบ) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได
น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 
 
DAY 1       กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินมัสกัต(โอมาน) – สนามบนิโดโมเดโดโว(มอสโคว)  
                -เมืองมอสโคว    (-/-/-) 
06.00น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร

เช็คอิน Row T ประต ู8 สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

09.15น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN 
AIRเท่ียวบินท่ี WY818** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

12.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
14.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดย

สายการบิน OMAN AIRเท่ียวบินที ่WY181 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 



 

 

 
 
19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย (ตาม

เวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวติัศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ 
การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมปีระชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเมื่อ
สมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเปนเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียตอีกดวย 

  เขาสูท่ีพัก 
พักที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 2      มหาวิหารเซนตซาเวียร – สถานีรถไฟใตดิน – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว 

–  เมืองเมอรมานสค – ชมปรากฎการณแสงออโรรา  (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือ
ท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณ
แหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใช



 

 

เวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบ
พิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไม
อนุญาตใหเขาชมดานใน ** 

 
 
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี 
ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจดุเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้นมาเปน
ผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปน
ลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental 
Art) ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รปูหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลาย
แบบโมเสก 
 
นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. 
เปนท้ังยานการคา แหลงรวมวยัรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ัง



 

 

วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ถอืวาเปนถนนคนเดิน
ท่ีใหญที่สุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว 
 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
........ น. นําทานเดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) (เน่ืองจากไฟลทภายในประเทศรัสเซีย 

มีการเขมงวดกําหนดสําภาระ จํากัดใหทานละ 1 ใบน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม ซึ่ง
บางครัง้อาจใหนําน้ําหนักสําภาระที่ข้ึนเครื่องมาช่ังรวมดวยทําใหอาจมีคาใชจาเพ่ิมใน
กรณีท่ีสําภาระน้ําหนักเกิน จึงขอความรวมมอืในการคํานวนน้ําหนักสัมภาระกอน
เดินทางทุกคร้ัง) 

.........น.  ออกเดินทางสู เมืองเมอรมานสค (Murmansk) โดย สายการบินแอรโรฟลอตแอรไลน 
เท่ียวบินที ่ SU.... 

.......... น. เดินทางถึง สนามบินเมอรมานสค เมืองเมอรมานสค ประเทศรัสเซีย เมืองทาเรือและ
ศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของรัสเซีย และต้ังอยูบนชายฝم�งทางตอนเหนือ
ของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของนอรเวยและฟนแลนด 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
.........น. เชิญสัมผัสประสบการณ Aurora Hunting ชมความมหศัจรรยทางธรรมชาติ 

ทามกลางทุงหิมะในคืนท่ีมืดมดิ ทานจะพบกบั “แสงออโรรา” (Pola Light) หรือแสง
เหนือ  ปรากฏการณผิวดวงอาทิตยปะทุและปลดปลอยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทาง
ในหวงอวกาศ หรือท่ีเรียกวาลมสุริยะ (Solar wind) เมื่อลมสุริยะผานเขามาใกลโลก 
ขั้วแมเหล็กโลกจะดึงดดูอนุภาคอิเล็กตรอนบางสวนเขาหาช้ันบรรยากาศโลก และจะ
กระทบกบัโมเลกุลของแกสท่ีลองลอยอยูในช้ันบรรยากาศ จงึทําใหเกิดการเรืองแสงเปน
สีสันตางๆ มักพบไดในชวงเดือนธันวาคม – มนีาคม ของทุกป  ซึ่งสามารถพบไดในรัศม ี
300 ก.ม.จากขั้วโลกเทาน้ัน (ท้ังน้ีการพบปรากฏการณแสงออโรราข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศในขณะน้ันดวย) ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก 

 

 
พักที ่ MERIDIAN HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 3      โบสถเซนตซารเวียรของเมืองเมอรมานสค – อนุสาวรียอโลชา – หมูบานซาม่ี –  

Husky Park – ชมปรากฎการณแสงออโรรา (B/L/D) 



 

 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม โบสถเซนตซารเวียร The Orthodox Church of Saint Saviour on 
the Waters ของเมืองมูรมันสก จากน้ันนําทานชม อนุสาวรียอโลชา (Alyosha 
Memorial) ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซเวียตทีส่ามารถตรึงกอง
กําลังเพ่ือหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูง
เปนอันดับสองของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน  
 

 



 

 

 
 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานซามิ(Sami Village) ณ หมูบานชาวพ้ืนเมืองซามิ
น้ี ทานจะไดสัมผัสถึง วถิีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาว
พ้ืนเมืองซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูต้ังแต บรรพบุรษุในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลา
และคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวถิึชวีิต ด้ังเดิมชมสตัวเมืองหนาวเชน กวางเรน
เดียร (Reindeer) หมาป�า(Foxes) เพ่ือใชประโยชนใน การเดินทาง รวมท้ังเปนเปน
สัตวเศรษฐกิจ แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ  

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  
นําทานเดินทางสู Husky Park ฟารมสุนัขพันธฮัสกี้ (รวมคาสุนัขลากเลื่อนแลว) ให
ทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัย
อยูในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป�ไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรื
อหิมะ ใหทานไดสัมผัสประสบการณ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน (Husky 

Alyosha Memorial 



 

 

Sledding) โดยที่ฟารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมือง กับ
บรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับสูโรงแรม 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
กลางคืนเชิญสัมผัสประสบการณ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ 
ทามกลางทุงหิมะในคืนท่ีมืดมดิ ทานจะพบกบั “แสงออโรรา” (Pola Light) หรือแสง
เหนือ  (ท้ังน้ีการพบปรากฏการณแสงออโรราข้ึนอยูกับสภาพอากาศในขณะน้ันดวย)  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก 

พักที ่ MERIDIAN HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 4      เมืองเมอรมานสค – พิพิธภัณฑเรื่องราวทองถ่ิน  –  ชมเรือทําลายน้ําแข็งพลัง

นิวเคลียร – สนามบินเมอรมานสค – เมืองมอสโคว (B/L/-) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม พิพิธภัณฑเร่ืองราวทองถิ่น (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑท่ีจัด
แสดงเร่ืองราวของชาวซามี่หรือแลปส ชนพ้ืนเมืองท่ีเขามาต้ังถิ่นฐานต้ังแตปค.ศ.1574  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
นําทานเขาชม เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered Ice breakers) 
รุน Lenin ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรกสรางในปค.ศ.1958 ท่ีเมืองเลนิ
นกราด Leningrad หรือ นครเซนตปเตอรสเบิรก ท่ีกลับมาใชช่ือเดิมหลังจากการลม
สลายของสภาพโซเวียต ซึ่งไดปลดระวางและจอดเทียบทา ใหนักทองเท่ียวไดเขาชมอยูท่ี
เมืองมูรมานสก น้ี ขณะท่ีรุนอ่ืน ๆ ถดัมา เชนรุน Arctika, Sevmorput และรุนอ่ืนๆ 
ยังปฏิบัติการอยูในทะเลอารคติก เพ่ือเปดทางใหกับเรือเดินสมุทรในการ ขนสงสินคา 
และบางลําก็ใชการนํานักทองเท่ียวไปสํารวจขั้วโลกเหนือ North Pole (ขึ้นอยูกับ
เจาหนาท่ี ในกรณีท่ีไมไดเขาชมจะทําการคืนเงินใหกับสมาชิกแทน) 



 

 

 
 
....... น. นําทานเดินทางสู สนามบินเมอรมานสค เพ่ือทําการเช็คอินต๋ัวและเดินทางกลับสูมอสโคว  
...... น.  ออกเดินทางกลับสู กรงุมอสโคว โดย สายการบินแอรโรฟลอตแอรไลน  
                เท่ียวบินท่ี  SU...... 
....... น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
พักที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 5       เมืองมอสโคว– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร – จตุรัสแดง              

– วิหารเซนตบาซิล – หางกุม (B/L/D) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวติัศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ 
การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมปีระชากรอยูอาศัย



 

 

กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเมื่อ
สมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียตอีกดวย 
นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระ
เจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมืองเซนต 
ปเตอรสเบิรก ปจจบัุนเปนท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนท่ีต้ังของ มหาวิหารอัสสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรมแบบ
ยอดโดม 9 ยอด เปนสถานท่ี ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรม
ทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** ชม มหาวิหารอารค
แอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบญุอารคแอนด
เกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช 
ผานชม ระฆังยกัษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 
สมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก แตเกิดความ
ผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันต้ังอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี 
ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการให
เปนปนใหญที่สุดในโลก ท่ียังไมเคยมีการใชยงิเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และ
ลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร (State Armoury Chamber 
Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติ
ลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร
เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ
ท่ีสุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูท่ี ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือ
การประทวงทางการเมอืง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วนัชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลกึ
สงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเปนที่ต้ังของกลุมสถาปตยกรรมท่ี
สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแหง
ความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สราง



 

 

ดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงทีม่ี
ลักษณะเปนโดมรปูหัวหอม สีสันสดใส ต้ังตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของ
พระราชวังเครมลิน ดงึดูดใหคนจํานวนไมนอยท่ีเดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูป
เปนท่ีระลึกคูกบัมหาวหิารแหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของ
สถานท่ีสําคัญน้ีควบคูกนัไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานท่ี 4 (Ivan 
the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคา
ซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถกูปกครองกดขี่มานานหลายรอยป ออกแบบ
โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความ
งดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก จงึมคํีาส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการ
ควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางส่ิงที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การ
กระทําในครัง้น้ันของพระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible 
หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวเิออร (Saviour Clock Tower) ต้ังอยู
บนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม 
น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995  
ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรก
ของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเมื่อทานส้ินใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความ
ยิ่งใหญ เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซ่ึงเปดใหประชาชน
เขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง
ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 



 

 

 
หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง
มอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจบัุนเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จาํหนายสินคาแบรนด
เนม เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดงัท่ีมีชื่อเสียงท่ีเปนรุนลาสุด (New 
Collection) นอกจากน้ันสามารถชอปปم�งไดเพ่ิมอีกท่ีหางสรรพสินคาใตดินบริเวณของ 
หลักกิโลเมตรที ่0 หนาจัตรัสแดง 

  
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 
พักที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   



 

 

DAY 6      จุดชมวิวสแปรโรฮิลล – VDNKh Expo park – ตลาดอิสไมโลโว – สนามบินโดโม
เดโดโว (B/L/-) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมววิท่ีสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดท้ังหมด ถายรูปเปนท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควท่ี
สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรงเดียวกัน หรือท่ี
เรียกวา Seven Sister  

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารอาหาพ้ืนเมือง 

นําทานสูอาณาจักร VDNKh Expo park หรือ Exhibition of Achievements of 
National Economy หรือในช่ือภาษารัสเซียวา Vystavka Dostizheniy 
Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เปนสถานท่ีจัดงานท่ีใหญทีสุ่ดในรัสเซีย
ภายในพ้ืนท่ีเกอืบ1,500ไรท่ีน้ีมีทั้งพิพิธภัณฑอาคารจัดงานแสดงสวนหยอมสวนสัตว
ขนาดยอม สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจในชวงฤดูรอนท่ีน่ีจะเปนพืน้ท่ีสีเขียว
ท่ีมีน้ําพุสวยงามมีสวนOstankinoท่ีรมรืน่เหมาะแกการเดินเลนเมื่อเขาถึงฤดูหนาวพ้ืนท่ี



 

 

น้ําพุและสวนดอกไมจะถูกเปลี่ยนใหกลายเปนลานเสก็ตขนาดใหญที่สุดในยุโรป และยัง
เปนท่ีต้ังของพิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics)(ไม
รวมคาเขาชม)การจดัแสดงเกี่ยวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมท้ังดวงดาว
ตางๆซ่ึงพิพิธภัณฑแหงน้ีจะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสริยะเทคโนโลยีและ
ส่ิงประดิษฐท่ีเกี่ยวขอ งกับอวกาศของรัสเซยีพรอมดวยประวติัศาสตรและการพัฒนาของ
การเดินทางข้ึนสูอวกาศและดวงจันทรตัง้ แตอดีตจนถงึปจจุบันสิง่จดัแสดงตางๆไมวาจะ
เปนกอนหินจากดวงจันทรชดุอวกาศช้ินสวนยานอวกาศรวมทั้งสุนัขท่ีเคยข้ึนไปในอวกาศ 
และ อีกมากมาย 
นําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคาพ้ืนเมือง ซึ่ง
ทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย อาทิ 
ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ 
ไมแกะสลัก และสินคาของที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
20.20 น. จากน้ันนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศ

รัสเซีย 
DAY 7       สนามบนิโดโมเดโดโว – สนามบินมัสกัต – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)     
    



 

 

00.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN 
AIRเท่ียวบินที ่WY182** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
09.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN 

AIRเท่ียวบินที ่WY815** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
17.45 น.เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ  
 

***************************** 
 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 



 

 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน มีนาคม 63 
13 – 19 มีนาคม 

63 55,900 55,900 55,900 9,500 39,999 

20 – 26 มีนาคม 
63 55,900 55,900 55,900 9,500 39,999 

27 มี.ค. –2 เม.ย. 
63 55,900 55,900 55,900 9,500 39,999 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
65 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุ
ไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศ
รัสเซีย ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอครั้ง **  
อัตราคาบริการน้ีรวม 



 

 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม
วาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน 
ตามที่ตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน OMAN AIR อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ใบ) และ ถือขึ้น
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจาํนวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 65 USD  ตอ ทริป 

ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไมไดรบัยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 
3 ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน 1TWN + 1SGLจะสะดวกกบัทานมากกวา 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 



 

 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระ
แลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก 
ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
ครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครัง้หากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 



 

 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  



 

 

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 
 


