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รหัสโปรแกรม : 17407 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

RUSSIA MOSCOW SAINT PETERSBURG (7D5N) 

“DME06 RUSSIA EXOTICA MOSCOW ST.PETER” 

สายการบนิ FULL SERVICE OMAN AIR (WY) 
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บินด้วยสายการบินโอมานแอร์ (WY): ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

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

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. (ไม่เกิน 1 ใบ) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินมัสกตั(โอมาน) – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์) – เมือง

มอสโคว์                    (-/-/-) 

06.00น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row T ประตู 8 สายการ

บิน OMAN AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 

และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.15น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIRเท่ียวบินท่ี WY818 

** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง)  

14.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน OMAN AIR

เท่ียวบินท่ี WY181 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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19.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (ตามเวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่เมืองไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้ามสักวา ซ่ึงในตวั

เมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเม่ือ

สมยัคร้ังท่ีสหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีตอีกดว้ย 

  เขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 2 
สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพชุกนิ – พระราชวังแคทเทอรีน –  

ป้อมปีเตอร์และปอล                (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (Sapasan Fast Train) หรือเทียบเท่า เทคโนโลยใีหม่ล่าสุด
จากเยอรมนั หรือท่ีเรียกวา่ Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นส่วน

หน่ึงของตระกูล Siemens Velaro มีความเร็วสูงสุด โดยประมาณ 250 ก.ม. ต่อชม. (155 ไมลต่์อชัว่โมง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลา

ประมาณ 4 ชัว่โมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคญั ** 

 เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) เมืองท่ีสวยงามจนไดรั้บสมญานามว่า 

“ราชินีแห่งยโุรปเหนือ” เซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจา้ซาร์ ปีเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ. 2246 โดยตวัเมืองเร่ิม

สร้างดว้ยการถมทรายและหินเป็นจ านวนมากเพราะวา่พื้นท่ีเดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรง

เลือกท่ีจะสร้างเมืองท่ีบริเวณน้ีเพราะว่าตวัเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและ
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ประเทศอ่ืนๆไดง่้าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียใหท้ดัเทียมกบัประเทศอ่ืนๆ ในยโุรปไดโ้ดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต ์ปีเตอร์

เบิร์กจึงได้รับสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรป และได้เป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิรัสเซียเป็นเวลา 206 ปี 

(หลงัจากนั้นได้ยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองมอสโคว ์เม่ือ พ.ศ. 2461) ช่ือเดิมของเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คือ เป

โตรกราด (Petrograd ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนินกราด (Leningrad ใชใ้นช่วง พ.ศ. 2467-2534) 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพกัในฤดูร้อนของ

ราชวงศท่ี์สวยงามและเป็นบา้นท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค ์  

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแคทเทอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงในรัสเซีย มีห้อง
ต่างๆให้ชมนบัร้อยห้อง แต่ห้องท่ีทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คือ ห้องอ าพนั  หรือ ห้องแอมเบอร์รูม (The Amber 
Room) ท่ีเป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณค่ามิได ้ท่ีช่างจากเยอรมนัสร้างให้แก่ปราสาทของ
กษตัริยฟ์รีดริชท่ี 1 แห่งรัสเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอ าพนั 6 
ตน้ พร้อมกระจกผนงัและโมเสก อญัมณีล ้าคา้จากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนั
ราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าห์สหรัฐ 

 

น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress) ส่ิงก่อสร้างอนัดบัแรกสุดของ

เมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสก้ี ชมดา้น

ในซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทา้ย

ของราชวงศ ์พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 และครอบครัว 

 Catherine Palace
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ค ่า  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   

พกัที ่ PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว 
หรือเทยีบเท่า   

DAY 3 
พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัฤดูหนาว – พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์

หยดเลือด                    (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อน หรือ พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) หรือ เป

โตรควาเรสต์ ตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลบอลติค สร้างในปี ค.ศ. 1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชซ่ึงพระองคใ์ชเ้ป็น

ท่ีประทบัพกัผอ่นส าหรับล่าสัตวใ์นช่วงฤดูร้อน โดยมีความประสงคจ์ะให้พระราชวงัแห่งน้ีมีความงดงามยิ่งกว่า

Peter and Paul 

 Fortress
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พระราชวงัแวร์ซายส์ ประเทศฝร่ังเศส เพื่อแสดงถึงอ านาจ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศรัสเซีย จึงไดร้วบรวม

สถาปนิกและช่างฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย เพื่อเนรมิตส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมท่ีตกแต่งด้วย

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ประดาห้องต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องทอ้งพระโรง เป็นตน้ สัมผสั

ความสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมน ้ าพุอนัโดดเด่นอลงัการสีทองเหลืองอร่าม และ ร่มร่ืนลงตวักับ

อุทยานพฤกษานานาพนัธ์ุดา้นหน้าพระราชวงัริมฝ่ังทะเลบอลติค ** น ้ าพุในสวนจะไม่สามารถเปิดให้ชมความ

สวยงามไดใ้นฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูร้อนฯ อาจปิดท าการ

ทุกวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือ วนัจนัทร์และวนัองัคารส้ินเดือน (2 วนั ติดต่อกนั) โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ซ่ึง

เป็นธรรมเนียมวนัหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ท่ีจะเพิ่มวนัหยุดในช่วงฤดูใบไมร่้วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วง

เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคม กรณีท่ีพระราชวงัฤดูร้อนฯ ปิดท าการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียน

โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ์ โดยน าท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ หรือ 

พระราชวงัพาฟลอฟส์ พระราชวงัใด พระราชวงัหน่ึงเป็นการทดแทน ทั้งน้ี การปิดท าการของแต่ละพระราชวงั 

จะไม่ตรงกนัทุกพระราชวงั ** 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

 Peterhof Palace
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น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบด ดว้ยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 

หอ้ง สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของพระมหากษตัริยไ์ทย รัชกาลท่ี 5 ในการ

เจริญสัมพนัธไมตรีระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศรัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมกบัพระเจา้

ซาร์นิโคลสัท่ี 2 ของประเทศรัสเซียเพื่อเป็นท่ีระลึกอีกดว้ย 

 

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) บริเวณเดียวกนักบั
พระราชวงัฤดูหนาว เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะอนัล ้าค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตร

กรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ , แรมบรันด์ , แวนโก๊ะ ฯลฯ จดัเป็นพพิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีสวย

ท่ีสุดและยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

น าท่านถ่ายรูปดส้นหนา้ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึง พระเจา้อ
เล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็น

อนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มี

ลกัษณะรูปร่างคลา้ยวหิารเซนตบ์าซิลท่ีเมืองมอสโคว ์

ค ่า  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  

พกัที ่ PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว 
หรือเทยีบเท่า   

 Winter Palace
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DAY 4 
มหาวหิารเซนต์ไอแซค – สถานีรถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์           (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี 

ค.ศ. 1818-1858 รวมแลว้ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 40 ปี มหาวหิารแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยด าริของพระเจา้ซาร์ อเล็กซาน

เดอร์ท่ี 1 (Tsar Alexander I) เพื่อถวายใหก้บั Saint Isaac of Dalmatia ผูซ่ึ้งเป็นนกับุญอุปถมัภข์องพระเจา้ปีเตอร์ม

หาราช (Peter the Great) ในอดีตมหารวิหารแห่งน้ีถือวา่เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย แต่ปัจจุบนัต าแหน่ง

มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียตกเป็นของมหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ (Church of Christ the Savior) ซ่ึงสร้างเสร็จ

เม่ือปีค.ศ.2000 ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างดว้ยโมเสควจิิตรสวยงาม รูปเขียนไอคอนต่างๆ และหินแกรนิตขนาดใหญ่

พิเศษ มหาวิหารแห่งน้ีเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของ

ทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวหิารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ี ไดรั้บความเสียหายเพียงเลก้นอ้ยเท่านั้น 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตคาร เมนูอาหารจีน 

........น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan ใชเ้วลาเพียง 4 ชัว่โมงจากเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์กไปกรุงมอสโคว ์ระยะทางประมาณ 800 กม. 

.........น. เดินทางถึง เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ ามสักวา ซ่ึงในตวั

เมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเม่ือ

สมยัคร้ังท่ีสหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีตอีกดว้ย 

ค ่า  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง 

พกัที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   
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DAY 5 
พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวหิารเซนต์บาซิล – 

ห้างกมุ                   (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัท่ีเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ี

ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรัสวิหาร เป็นท่ีตั้งของ 

มหาวหิารอสัสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 

9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้  าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสัมชญั จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสร้างอุทิศให้กบั

นกับุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผา่นชม 

ระฆงัยกัษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะ

สร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้ งอยู่ภายใน

พระราชวงัเครมลินแห่งน้ี ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการให้เป็น

ปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ียงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 1 ตนั   
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น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพย์สมบัติล ้ าค่าของเจ้าชายมสัโควี่ ในช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของ

พระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยั

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน 

และวนัท่ีระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนั

ไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ย

ยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev 

ด้วยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยก าแพงของ

พระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยท่ีเดินทางสู่จตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกคู่กบัมหาวิหาร

แห่งน้ี พร้อมกบัการเรียนรู้ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานท่ีส าคญัน้ีควบคู่กนัไป มหาวิหารเซนต ์บาซิล สร้าง

ข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ี

 Grand Kremlin Palace
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เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอ

สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าให้มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัวา่ พระ

เจ้าอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสร้างส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท า

ในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอ

นาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ี

ท ามาจากทบัทิม น ้าหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวเ้ม่ือปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานท่ีพกัพิงเม่ือท่านส้ินใจในจตุัรัสสีแดงท่ีเคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ เยี่ยมชมท่ีน่ีดว้ยความสงบเพื่อชมร่าง

ของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดให้ประชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสร้างดว้ย

หินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

 

ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี 
ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า จ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนด์ดงัท่ี

มีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พิ่มอีกท่ีห้างสรรพสินคา้ใตดิ้นบริเวณ

ของ หลกักิโลเมตรท่ี 0 หนา้จตัรัสแดง 

 Red Square



13 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการคา้ 
แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่น

ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือวา่เป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองมอสโควเ์ลยทีเดียว 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง   

พกัที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

Arbat Street 

 Gum Department Store
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DAY 6 
จุดชมววิ สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ – สนามบิน

โดโมเดโดโว(มอสโคว์)                    (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิ สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ
เมืองมอสโควไ์ดท้ั้งหมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท่ี์สร้างเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 

1 ใน 7 ตึก ท่ีสร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั หรือท่ีเรียกวา่ Seven Sister  

 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความสวยงามมาก
ท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามา

ตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental 

Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

 Sparrow Hill
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน   

ท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกนัวา่ มหา
วิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปดา้นใน) สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี 

ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซีย

นออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะ

ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 

20.20  น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว เพื่อท าการเช็คอินเอกสารและ มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

DAY 7 
สนามบินโดโมเดโดโว – สนามบินมัสกตั – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       (-/-/-)        

00.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIRเท่ียวบินท่ี WY182** 

มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 Cathedral of Christ the Saviour
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07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกตั ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

09.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIRเท่ียวบินท่ี 

WY815** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

17.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
****************************************************************** 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

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 
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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 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนี้

ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดินทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศรัสเซีย ไม่จ าเป็นต้องย่ืน

ขอวซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 30 วนั ต่อคร้ัง **  
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อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ OMAN AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ใบ) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  
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 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
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เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก

ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจอง

เขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่

ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

ห้องพกั เป็น 1TWN + 1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 20 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ี

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดทีม่ีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุก

ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณี

พิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 
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 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั

แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการได้รับบริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหนา้หน่ึง มีหน้าใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง

การต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็ว

ท่ีสุด เพื่อยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋
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เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่าน

ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ท าใหห้อ้งพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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