
 

 

รหัสทัวร GS25 2000199 
ทัวรรัสเซีย  มอสโคว เมืองเซนตปเตอร 7D 5N (WY) 
สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก – เมืองพุชกิน – พระราชวงัแคทเทอรีน – ป�อมป
เตอรและปอล – พระราชวังฤดูรอน – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ – โบสถหยดเลือด 
- มหาวิหารเซนตไอแซค – สถานีรถไฟความเร็วสูง – กรงุมอสโคว - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ
อารเมอร่ี แชมเบอร – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนตบาซิล – หางกมุ - จุดชมววิ สแปรโรฮิลล – สถานี
รถไฟใตดินเมืองมอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร 

 



 

 

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�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 23 ก.ก. (ไมเกิน 1 ใบ) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไม

เกิน 7 ก.ก. ** 
 
DAY 1       กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินมัสกัต(โอมาน) – สนามบนิโดโมเดโดโว(มอสโคว) 

– เมืองมอสโคว  (-/-/-) 
 
06.00น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร

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

09.15น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน 
OMAN AIRเท่ียวบินที ่WY818 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

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

โดยสายการบิน OMAN AIRเท่ียวบินที ่WY181 ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 



 

 

 
 
19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย 

(ตามเวลาทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 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      สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคท

เทอรีน –  ป�อมปเตอรและปอล (B/L/D) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapasan Fast Train) หรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีใหมลาสุดจากเยอรมัน หรือท่ีเรียกวา Velaro RUS EVS เปนรถไฟ



 

 

ความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเปนสวนหน่ึงของตระกลู Siemens 
Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 ก.ม. ตอชม. (155 ไมลตอช่ัวโมง) 
นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็ว
สูง (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ** 

 เดินทางถึง เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก (Saint Petersburg) เมืองที่สวยงามจนไดรบั
สมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เซนต ปเตอรสเบิรก สรางโดยพระเจาซาร ปเต
อรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตวัเมืองเร่ิมสรางดวยการถมทรายและหินเปนจํานวน
มากเพราะวาพ้ืนท่ีเดิมของเมืองน้ันเปนดินเลนของทะเล พระองคทรงเลือกที่จะสราง
เมืองที่บริเวณน้ีเพราะวาตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดตอไปทางยุโรป
และประเทศอ่ืนๆไดงาย เพ่ือการปฏิรูปรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปได
โดยงาย ตอมาเมืองเซนต ปเตอรเบิรกจึงไดรับสมญานามวาหนาตางแหงยุโรป และได
เปนเมืองหลวงของจักรวรรดรัิสเซียเปนเวลา 206 ป (หลังจากน้ันไดยายเมืองหลวงไปท่ี
เมืองมอสโคว เมื่อ พ.ศ. 2461) ช่ือเดิมของเมืองเซนต ปเตอรสเบิรก คือ เปโตรกราด 
(Petrograd ใชในชวง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชในชวง 
พ.ศ. 2467-2534) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
 นําทานเดินทางสู เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือท่ีรูจักกันในช่ือ ซาโก เซโล ซึ่งเปนที่พัก

ในฤดูรอนของราชวงศท่ีสวยงามและเปนบานท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัว
โรมานอฟทุกพระองค  
นําทานเดินทางสู พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแหง
หน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองที่ทุกทานตองไมพลาดชมกคื็อ หอง
อําพัน  หรือ หองแอมเบอรรูม (The Amber Room) ท่ีเปนสุดยอดงานศิลป�ยคุ
ศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ที่ชางจากเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริย
ฟรีดริชท่ี 1 แหงรัสเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาดใหญหกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร 
ประดับดวยอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีลํ้าคาจากอิตาลี หอง



 

 

อําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 
ลานดอลลาหสหรัฐ 
 

 
 
นําทานเดินทางสู ป�อมปเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงกอสราง
อันดับแรกสุดของเมือง เพ่ือเปนอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เปนศิลปะแบบ
บารอก ต้ังอยูบนเกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมดานในซึ่งเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ 
เร่ิมจากพระเจาปเตอรมหาราชจนกระทั่งกษตัริยพระองคสุดทายของราชวงศ พระเจานิ
โคลัสท่ี 2 และครอบครัว 

 

 

Peter and Paul 

Catherine Palace 



 

 

คํ่า  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   
พักที ่ PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรม

ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเทา   
 
DAY 3      พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ

เฮอรมิเทจ – โบสถหยดเลือด (B/L/D) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ (Peterhof 
Palace) หรือ เปโตรควาเรสต ต้ังอยูริมฝم�งทะเลบอลติค สรางในป ค.ศ. 1705 ใน
สมัยพระเจาปเตอรมหาราชซึ่งพระองคใชเปนท่ีประทับพักผอนสําหรับลาสัตวในชวงฤดู
รอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังแหงน้ีมีความงดงามยิง่กวาพระราชวังแวร
ซายส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือแสดงถึงอํานาจ ความเจริญรุงเรืองของประเทศรัสเซีย จึงได
รวบรวมสถาปนิกและชางฝมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพ่ือเนรมิตส่ิงกอสรางและ
สถาปตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาหอง
ตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง เปนตน สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาต่ืนใจกับ
ประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการสีทองเหลืองอราม และ รมร่ืนลงตัวกบัอุทยาน
พฤกษานานาพันธุดานหนาพระราชวังริมฝم�งทะเลบอลติค ** น้ําพุในสวนจะไมสามารถ
เปดใหชมความสวยงามไดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถงึ เดือน
พฤษภาคม และ พระราชวังฤดรูอนฯ อาจปดทําการทุกวันจันทรสิน้เดือน หรือ วันจันทร
และวันอังคารสิ้นเดือน (2 วัน ตดิตอกัน) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งเปนธรรมเนียม
วันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ท่ีจะเพ่ิมวันหยุดในชวงฤดูใบไมรวง และ ฤดูหนาว 
ประมาณชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีที่พระราชวังฤดูรอนฯ ปดทําการ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม และ สถานการณ 
โดยนําทานชมความสวยงามของ พระราชวังยสูซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส 



 

 

พระราชวังใด พระราชวังหน่ึงเปนการทดแทน ทั้งน้ี การปดทําการของแตละพระราชวัง 
จะไมตรงกันทุกพระราชวัง ** 
 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบด ดวยหองตางๆ 
มากกวา 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ
พระมหากษัตริยไทย รชักาลท่ี 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศรัสเซีย พรอมท้ังทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสท่ี 2 
ของประเทศรัสเซียเพ่ือเปนที่ระลึกอีกดวย 
 

 

Peterhof Palace 

Winter Palace 



 

 

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (The State Hermitage Museum) 
บริเวณเดียวกันกบัพระราชวังฤดูหนาว เปนสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะอันลํ้าคาของ
โลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, 
ปกัสโซ , แรมบรันด , แวนโกะ ฯลฯ จัดเปนพพิพิธภัณฑศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและยิ่งใหญ
ท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 
นําทานถายรูปดสนหนา โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled 
Blood) ซึ่ง พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอร
ท่ี 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบ
สถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษท่ี 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะ
รูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลท่ีเมืองมอสโคว 

คํ่า  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  
พักที ่ PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรม

ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเทา   
 
DAY 4      มหาวิหารเซนตไอแซค – สถานีรถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว (B/L/D) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เปนมหา
วิหารซึ่งสรางข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1818-1858 รวมแลวใชเวลากอสรางท้ังสิ้น 40 ป มหา
วิหารแหงน้ีสรางขึ้นโดยดําริของพระเจาซาร อเล็กซานเดอรที่ 1 (Tsar Alexander I) 
เพ่ือถวายใหกับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ่ึงเปนนักบุญอุปถัมภของพระเจาปเต
อรมหาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแหงน้ีถือวาเปนมหาวิหารที่ใหญ
ท่ีสุดในรัสเซีย แตปจจบัุนตําแหนงมหาวิหารท่ีใหญที่สุดในรัสเซียตกเปนของมหาวิหาร
เซนตซาเวียร (Church of Christ the Savior) ซึ่งสรางเสร็จเมื่อปค.ศ.2000 
ภายในมีรูปภาพท่ีสรางดวยโมเสควิจติรสวยงาม รปูเขียนไอคอนตางๆ และหินแกรนิต
ขนาดใหญพิเศษ มหาวิหารแหงน้ีเปนท่ีนับถอืของชาวเมืองเปนอยางมาก เน่ืองจากครั้ง



 

 

หน่ึงตัวเมืองถกูถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นต
ไอแซคแหงน้ี ไดรับความเสียหายเพียงเลกนอยเทาน้ัน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร เมนูอาหารจีน 
........น. นําทานเดินทางกลับสู เมืองมอสโคว (Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan ใช

เวลาเพียง 4 ช่ัวโมงจากเซนตปเตอรสเบิรกไปกรุงมอสโคว ระยะทางประมาณ 800 
กม. 

.........น. เดินทางถึง เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวติัศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ 
การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมปีระชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเมื่อ
สมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซ
เวียตอีกดวย 

คํ่า  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 
พักที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 5      พระราชวังเครมลิน – พิพิธภณัฑอารเมอร่ี แชมเบอร – จัตุรัสแดง – มหาวิหาร

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

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) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญอารค
แอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหา
ราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-
1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก แตเกดิความ
ผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันต้ังอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี 
ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการให
เปนปนใหญท่ีสุดในโลก ท่ียังไมเคยมีการใชยงิเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และ
ลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   
 

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

Grand Kremlin Palace 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
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) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง
มอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจบัุนเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จาํหนายสินคาแบรนด
เนม เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดงัท่ีมีชื่อเสียงท่ีเปนรุนลาสุด (New 
Collection) นอกจากน้ันสามารถชอปปم�งไดเพ่ิมอีกท่ีหางสรรพสินคาใตดินบริเวณของ 
หลักกิโลเมตรที ่0 หนาจัตรัสแดง 

Red Square 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. 
เปนท้ังยานการคา แหลงรวมวยัรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมาน่ัง
วาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ถอืวาเปนถนนคนเดิน
ท่ีใหญที่สุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว 
 

 
 

Arbat Street 

Gum Department Store 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง   
พักที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 6      จุดชมวิว สแปรโรฮลิล – สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร 

– สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว) (B/L/-) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

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

 
 
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามี
ความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายใน

Sparrow Hill 



 

 

สถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุดที่สตาลิน 
ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้น
เปนลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวรีบุรุษ (Monumental 
Art) ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รปูหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลาย
แบบโมเสก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   
ทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) 
หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเปน
อนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวหิารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ 
ใชประกอบพิธีกรรมทีสํ่าคัญระดบัชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซา
เวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 
 

 

Cathedral of Christ the Saviour 



 

 

20.20  น. นําทานเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว เพ่ือทําการเช็คอินเอกสารและ มีเวลาใหทาน
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 
DAY 7        สนามบินโดโมเดโดโว – สนามบินมัสกัต – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)        
 
00.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน 

OMAN AIRเท่ียวบินที ่WY182** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
09.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

OMAN AIRเท่ียวบินที ่WY815** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
17.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 
 

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



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัวเครื่องบิน
อัตรา  

ทานละ 

เดือน เมษายน 63 

3 – 9 เมษายน 63 44,900 44,900 44,900 9,500 24,900 
10 – 16 เมษายน 

63 48,999 48,999 48,999 9,500 24,900 

11 – 17 เมษายน 
63 48,999 48,999 48,999 9,500 24,900 

12 – 18 เมษายน 
63 47,999 47,999 47,999 9,500 24,900 

เดือน พฤษภาคม 63 
1 – 7 พฤษภาคม 

63 42,999 42,999 42,999 9,500 24,900 

 
** 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 **  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 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
เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนช้ิน 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 รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

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



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 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 กรณีเดินทางเปน
ผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน 1TWN + 1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 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 กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
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 

 กรณีท่ีทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง 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 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


