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RUSSIA MOSCOW MURMANSK (7D5N)  
“DME05 RUSSIA AURORA BOREALIS ” 
สายการบิน FULL SERVICE OMAN AIR (WY) 

 

บินด้วยสายการบินโอมานแอร์ (WY): ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูม ิ(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 ้ าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. (ไมเ่กนิ 1 ใบ) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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DAY 1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินมัสกัต(โอมาน) – สนามบินโดโมเดโดโว

(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์            (-/-/-) 
06.00น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช ั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row T ประตู 8 สายการ

บิน OMAN AIR โดยมเีจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 

และ หัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นออกเดินทาง  

09.15น. ออกเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIRเท่ียวบินท่ี WY818 

** มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง)  

14.50 น. ออกเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน OMAN AIR

เท่ียวบินท่ี WY181 ** มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

19.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (ตามเวลาท้องถ่ินช ้ากวา่เมืองไทย

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซีย มปีระวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี 

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่กล้แมน่ ้ ามสักวา ซ่ึงในตัว

เมอืงมปีระชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมอืงท่ีมปีระชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเมื่อ

สมยัคร้ังท่ีสหภาพโซเวยีตยงัไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกกย็งัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอีกด้วย 

  เขา้สูท่ี่พกั 
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พกัที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 2 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สนามบินเชเร

เมเตียโว –  เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า        (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเ รียกกนัวา่ 
มหาวหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตให้ถา่ยรูปดา้นใน) สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อ

ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลากอ่สร้างนานถึง 45 ปี เ ป็นวิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซีย

นออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ ** หากมพีิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะ

ไมอ่นุญาตให้เขา้ชมดา้นใน ** 

 

น าทา่นเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้วา่มีความสวยงามมาก
ท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินมจุีดเร่ิมตน้มาจากชว่งแรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามา

Cathedral of Christ the Saviour 
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ตกแตง่ภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้าง ข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental 

Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

น าทา่นเดินทางสู ่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เ ป็นทั้งยา่นการค้า 

แหลง่รวมวยัรุน่ ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนั่งเลน่ และยงัมศิีลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเ ลียน และศิลปินเลน่

ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ถือวา่เป็นถนนคนเดินท่ีใหญท่ี่สุดในเมอืงมอสโควเ์ลยทีเดียว 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

........ น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) (เน่ืองจากไฟลท์ภายในประเทศรัสเซีย มกีารเขม้งวด
ก  าหนดส าภาระ จ ากดัให้ทา่นละ 1 ใบน ้ าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ซ่ึงบางคร้ังอาจให้น าน ้ าหนักส าภาระท่ีข้ึน

เคร่ืองมาช ัง่รวมดว้ยท าให้อาจมีคา่ใชจ้า่เพิ่มในกรณีท่ีส าภาระน ้ าหนักเกนิ จึงขอความรว่มมือในการค านวน

น ้ าหนักสัมภาระกอ่นเดินทางทุกคร้ัง) 

.........น.  ออกเดินทางสู ่ เมืองเมอร์มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  SU.... 

Arbat Street 
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.......... น. เดินทางถึง สนามบินเมอร์มานสค์ เมืองเมอร์มานสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองทา่เ รือและศูนย์กลางการ
บริหารแควน้ปกครองตนเองของรัสเซีย และตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลา่ใกล้กบัพรมแดน

ของนอร์เวย์และฟินแลนด์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

.........น. เชิญสัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่ง

หิมะในคืนท่ีมืดมิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (Pola Light) หรือแสงเหนือ  ปรากฏการณ์
ผิวดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปลอ่ยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรือท่ีเ รียกวา่ลมสุริยะ ( Solar 

wind) เมือ่ลมสุริยะผา่นเขา้มาใกลโ้ลก ขั้วแมเ่หล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเ ล็กตรอนบางส่วนเข้าหาช ั้นบรรยากาศ

โลก และจะกระทบกบัโมเลกลุของแกส๊ท่ีลอ่งลอยอยูใ่นช ั้นบรรยากาศ จึงท าให้เกิดการเ รืองแสงเป็นสีสันตา่งๆ 

มกัพบไดใ้นชว่งเดือนธันวาคม – มนีาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเทา่นั้ น (ทั้ง น้ี

การพบปรากฏการณ์แสงออโรรา่ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนั้นดว้ย) ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดินทางกลับสู่

ท่ีพกั 

 
พกัที ่ MERIDIAN HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

 

Pola Light 
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DAY 3 โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์ของเมืองเมอร์มานสค์ – อนุสาวรีย์อโลชา – หมู่บ้านซา

มี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า            (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์ The Orthodox Church of Saint Saviour on the Waters ของ

เมอืงมรูมนัสก ์จากนั้นน าทา่นชม อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสร้าง ข้ึนเพื่ออุทิศให้กบั
เหลา่ทหารกองทพัของโซเวยีตท่ีสามารถตรึงกองก  าลงัเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมนั เ ป็นรูปป้ันขนาด

สูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมนี ้ าหนักกวา่ 5,000 ตนั  

 

Saviour on the Waters 
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หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านซามิ(Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพื้นเมอืงซามน้ีิ ทา่นจะได้สัมผัส
ถึง วถีิชีวติ ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพื้นเมอืงซามท่ีิใชช้ีวติอาศัยอยูต่ั้งแต  ่บรรพบุรุษใน

แถบตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึ ชีวิต ดั้ง เ ดิมชมสัตว์เมืองหนาว

เชน่ กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพื่อใชป้ระโยชน์ใน  การเ ดินทาง รวมทั้ง เ ป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ 

แบบชาวพื้นเมอืงซาม ิ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  

น าทา่นเดินทางสู ่Husky Park ฟาร์มสุนัขพนัธ์ฮัสกี ้(รวมคา่สุนัขลากเ ล่ือนแล้ว) ให้ทา่นได้ชมความ

นา่รักของสุนัขแสนรู้ เป็นพนัธ์ุท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ได้เ ล้ียง

สุนัขพนัธ์ุน้ีเพื่อใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้ าแข็งหรือหิมะ่ ให้ทา่นไดสั้มผสัประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮ ัสกี้ลาก

เล่ือน (Husky Sledding) โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการตอ้นรับทา่นด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กบับรรยากาศต้อนรับท่ี

แสนจะอบอุน่ ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลับสูโ่รงแรม 

Alyosha Memorial 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

กลางคืนเชิญสัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 

ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนท่ีมืดมิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (Pola Light) หรือแสงเหนือ  
(ทั้งน้ีการพบปรากฏการณ์แสงออโรรา่ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนั้นดว้ย)  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลับสู่ท่ีพกั 

พกัที ่ MERIDIAN HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 4 เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เร่ืองราวท้องถ่ิน  –  ชมเรือท าลายน า้แข็ง

พลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – เมืองมอสโคว์     (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม พพิธิภัณฑ์เร่ืองราวท้องถิ่น (Museum of local Lore) พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวของ
ชาวซามีห่รือแลปส์ ชนพื้นเมอืงท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานตั้งแตปี่ค.ศ.1574  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

น าทา่นเขา้ชม เรือท าลายน า้แข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Ice breakers) รุน่ Lenin ซ่ึง

เป็นเรือท าลายน ้ าแข็งพลงันิวเคลียร์รุน่แรกสร้างในปีค.ศ.1958 ท่ีเมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์ก ท่ีกลบัมาใชช้ื่อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซเวียต ซ่ึงได้ปลดระวางและจอดเทียบทา่ ให้

นักทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ชมอยูท่ี่เมอืงมรูมานสก ์น้ี ขณะท่ีรุ ่นอ่ืน ๆ ถัดมา เชน่รุ ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอ่ืนๆ ยัง

ปฏิบติัการอยูใ่นทะเลอาร์คติก เพื่อเ ปิดทางให้กบัเ รือเ ดินสมุทรในการ ขนส่งสินค้า และบางล าก็ใช ้การน า

นักทอ่งเท่ียวไปส ารวจขั้วโลกเหนือ North Pole (ข้ึนอยูก่บัเจา้หน้าท่ี ในกรณีท่ีไมไ่ด้เข้าชมจะท าการคืนเ งินให้กบั

สมาชิกแทน) 
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....... น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมอร์มานสค์ เพื่อท าการเช็คอินตัว๋และเดินทางกลบัสู่มอสโคว ์  

...... น.  ออกเดินทางกลบัสู ่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  SU...... 

....... น.  เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์  น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

พกัที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 5 เมืองมอสโคว์– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ – 

จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม       (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซีย มปีระวติัศาสตร์ยาวนานถึง 
850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่กล้แมน่ ้ ามสักวา 

Nuclear powered Ice breakers 
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ซ่ึงในตวัเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป 

และเมือ่สมยัคร้ังท่ีสหภาพโซเวยีตยงัไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกกย็งัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอีกด้วย 

น าทา่นเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุก
พระองค์ จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับท่ีเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นท่ี

ประชมุของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจัตุรัสวิหาร เ ป็นท่ีตั้งของ 

มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 

9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมพีิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมช ัญ จะไม ่

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

นักบุญอาร์คแอนด์เกลิ มคิาเอล ปัจจุบนัเป็นท่ีเกบ็พระศพของพระเจา้ซาร์กอ่นยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผา่นชม 

ระฆงัยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงค์จะ

สร้างระฆังใบใหญท่ี่สุดในโลก แตเ่กิดความผิดพลาดระหวา่งหลอ่ท าให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยูภ่ายใน

พระราชวงัเครมลินแหง่น้ี ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เ ป็น

ปืนใหญท่ี่สุดในโลก ท่ียงัไมเ่คยมกีารใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตนั   

 

น าทา่นเดินทางสู ่พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เ ป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีเกา่แกท่ี่สุดของประเทศรัสเซีย เ ป็นท่ีเก็บสะสมทรัพย์สมบัติล ้ าคา่ของเจ้าชายมสัโควี่ ในชว่ง

Grand Kremlin Palace 
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คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพิพิธภ ัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของ

พระเจา้แผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหรา่น  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

น าทา่นเดินทางสู ่จั ตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเ ป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยั

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแหง่น้ีใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน 

และวนัท่ีระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อัน

ไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วย

ยอดโดม 9 ยอดท่ีมสีีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev 

ด้วยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง ่านสง ่างาม ขนาบข้างด้วยก  าแพงของ

พระราชวงัเครมลิน ดึงดูดให้คนจ านวนไมน่้อยท่ีเดินทางสูจ่ตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกคูก่บัมหาวิหาร

แหง่น้ี พร้อมกบัการเรียนรู้ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานท่ีส าคญัน้ีควบคูก่นัไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้าง

ข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ี

เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอ

สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าให้มีเ ร่ืองเลา่สืบตอ่กนัวา่ พระ

เจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่ง น้ีมาก จึงมีค าส่ังให้ปูนบ าเหน็จแกส่ถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใ่ห้สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสร้างส่ิง ท่ีสวยงามกวา่น้ีได้อีก การกระท า

ในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง ชม หอ

นาฬิกาซาวเิออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เ ป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ี

ท ามาจากทบัทิม น ้ าหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมวินิสต์น ามาประดบัไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อร าลึกถึงผู ้น าคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานท่ีพกัพิงเมือ่ทา่นส้ินใจในจตุัรัสสีแดงท่ีเครง่ขรึมแตย่งัคงความย่ิงใหญ ่เย่ียมชมท่ีน่ีด้วยความสงบเพื่อชมร่าง

ของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดให้ประชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสียชีวติไปถึง 90 กวา่ปีแล้วก็ตาม ท่ีเก็บศพสร้างด้วย

หินออ่นสีแดงภายในมศีพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมโีลงแกว้ครอบอยู  ่
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ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่องเมืองมอสโคว์ สร้างในปี 
ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นห้างสรรพสินคา้ช ั้นน า จ าหนา่ยสินคา้แบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนด์ดัง ท่ี

มชีื่อเสียงท่ีเป็นรุน่ลา่สุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พิ่มอีกท่ีห้างสรรพสินค้าใต้ดินบริเวณ

ของ หลกักโิลเมตรท่ี 0 หน้าจตัรัสแดง 

  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

พกัที ่ IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

Red Square 

Gum Department Store 
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DAY 6 จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – VDNKh Expo park – ตลาดอิสไมโลโว่ – สนามบิน

โดโมเดโดโว             (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เมอืงมอสโควไ์ดท้ั้งหมด ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวทิยาลยัมอสโคว์ท่ีสร้างเ ป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซ่ึง เ ป็น 

1 ใน 7 ตึก ท่ีสร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั หรือท่ีเรียกวา่ Seven Sister  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารอาหาพ้ืนเมือง 
น ำท่ำนสู่อำณำจกัร VDNKh Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือใน

ชื่อภำษำรสัเซยีว่ำ Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva  (VDNKh) เป็นสถำนที่จ ัดงำนที่ใหญ่

ที่สุดในรสัเซยีภำยในพืน้ที่เกือบ1,500ไร่ที่น้ีมทีัง้พพิธิภณัฑอ์ำคำรจดังำนแสดงสวนหย่อมสวนสัตว์ขนำดย่อม 

สวนสำธำรณะและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูร ้อนที่ น่ีจะเป็นพื้นที่สีเขี ยวที่ม ีน ้ ำพุสวยงำมมีสวน

Ostankinoที่ร่มร ื่นเหมำะแก่กำรเด ินเล่นเมื่อเข้ ำถึงฤดูหนำวพื้นที่น ้ ำพุและสวนดอกไม้จะถูกเปลี่ยนให้

กลำยเป็นลำนเสก็ตขนำดใหญ่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นที่ต ัง้ของพพิธิภณัฑ์อวกำศ (The Memorial Museum 

Sparrow Hill 
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of Cosmonautics)(ไม่รวมค่ำเข้ำชม)กำรจดัแสดงเกี่ยวกับอวกำศ ยำนอวกำศ กระ สวยอวกำศ รวมทั ้ง

ดวงดำวต่ำงๆซึง่พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีจะจดัแสดงเกี่ยวกับอวกำศ จกัรวำล ระบบสรยิะเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์

ที่เกี่ยวข้อ งกับอวกำศของรสัเซยีพรอ้มดว้ยประวัตศิำสตรแ์ละกำรพฒันำของกำรเดนิทำงขึ้นสู่อวกำศและดวง

จนัทรต์ ัง้ แต่อดตีจนถงึปัจจุบันสิง่จดัแสดงต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นก้อนหินจำกดวงจ ันทร์ชุดอวกำศชิ้นส่วนยำน

อวกำศรวมทัง้สุนัขที่เคยขึ้นไปในอวกำศ และ อกีมำกมำย 

น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา้พื้นเมอืง ซ่ึงทา่นจะได้พบกบั
สินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊ กตามาทรอชก้า (แม่ลู กดก)  ผ้าพ ันคอ 

กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้ พวงกญุแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 

20.20 น. จำกนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

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

00.20 น. ออกเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIRเท่ียวบินท่ี WY182** 

มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

Izmailovo Market 
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09.00น. ออกเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIRเท่ียวบินท่ี 

WY815** มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

17.45 น. เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิำพและควำมประทับใจ  
****************************************************************** 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษัท ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบ

ในวันจองทัวรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน

อัตรา  

ท่านละ 

เดือน มีนาคม 63 

13 – 19 มนีาคม 63 55,900 55,900 55,900 9,500 39,999 

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

27 ม.ีค. –2 เม.ย. 63 55,900 55,900 55,900 9,500 39,999 
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** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้ เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้

ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีี่นั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมวีัตถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเที่ยว ประเทศรัสเซีย ไม่จ าเป็นต้องย่ืน

ขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อคร้ัง **  

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋)  ไป และ กลับพร้อมคณะ ช ั้นประหยัด (Economy Class)  รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน    

  และคา่ภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง  กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เ ท่ียวใด เ ท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเ ป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงคา่ใช ้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไมใ่ชต่ัว๋ เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารา ง  

  อตัราคา่บริการระบุ 

 ค่ำธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสมัภำระลงใตท้้องเคร ื่องบิน สำยกำรบิน OMAN AIR อนุญำตให้โหลดกระเป๋ำ

สมัภำระลงใตท้้องเคร ื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ใบ) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไม่จ ำกัดจ ำนวนชิ้น แต่ทัง้น้ีเจำ้หน้ำที่จะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม) ต่อท่ำน (ตำมเง ื่อนไขของสำยกำรบิน) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พ ัก 2-3 ทา่น ตอ่ ห้อง)  ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขันกีฬา  

   หรือ กจิกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเ ต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพ ัก ไป  

   เป็นเมอืงใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะชี้แจงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
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 คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ วงเ งินประกนัสูงสุดทา่นละ 1,000,000 บาท ( เ ง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศัพท์ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซักรีด คา่มินิบาร์ในห้อง

และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป ตอ่ ลูกค้า ผู ้เ ดินทาง 1 ทา่น 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถึ่ง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้ง น้ีทา่นสามารถให้มากกวา่น้ีได้ตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเ รียกเก็บกอ่นเดินทางทุกทา่น ท่ีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้ นๆก  าหนดหรือสัมภาระใหญเ่กินขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้ง น้ี ข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุน่ของเคร่ืองบินแตล่ะไฟล์ทท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× คา่ภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั กอ่นออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาช  าระเงินใน2วนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หาก

ยงัไมไ่ดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก  าหนด และหากทา่นมคีวามประสงค์จะต้องเ ดินทางในพีเ รียดเ ดิม ทา่นจ าเ ป็นต้องท าจอง

เขา้มาใหม ่นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมคิีวรอ (Waiting List) กจ็ะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดับ เ น่ืองจากทุกพีเ รียด เรามีท่ีนั่ง

ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณเีดินทางเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

ห้องพกั เป็น 1TWN + 1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
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 กรณีลูกคา้เดินทางไมไ่ด ้สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได ้กอ่นเดินทาง 20 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใช ้จา่ยใดๆในกรณีท่ี

ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 50 วัน กอ่นวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 
** ยกเว้น ในกรณวีันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดเทศกาล ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเ ง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน **** 

•**ในกรณทีีต่ัดกรุ๊ปหน้าร้าน ห้ามยกเลิกทกุกรณ ี ถ้าเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมัดจ าทั้งหมด*  

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอ่นวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิยึดคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอ่นวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเ งินคา่บริการท่ีช  าระมาแล้วทั้งหมดทั้ง น้ี  ทาง

บริษทัจะหักคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช  าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเ ท่ียวให้แกน่ักทอ่งเ ท่ียว เชน่ 
การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ และ คืนคา่ทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ทา่นได้ไมว่า่กรณีใดๆทั้ง ส้ิน เชน่ สถานทูต

ปฏิเสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 20 วนั  กอ่นออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเ รียก

เกบ็คา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เ ป็นส าคัญด้วย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่ใช ้จา่ยการด าเ นินการ

ตา่งๆ ท่ีเกดิข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมข้ึีนต ่า อยา่งน้อย 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก  าหนด คณะจะไมส่ามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช  าระคา่บริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่ อให้ทุก

ทา่นเดินทางตามความประสงค์ตอ่ไป  
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 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเ รียดวนัอ่ืน ตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง

ให้ทา่นทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอี่กคร้ัง ทั้ง น้ี  กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเ ป็นกรณี

พิเศษทุกคร้ังหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่

สอบถามเพื่อยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีกอ่นทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเ ล่ือนวนัและเวลาเ ดินทางได ้

เพราะมบีางกรณีท่ีสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั้ง น้ี ข้ึนอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นั้ น ส่ิงส าคัญ ทา่นจ าเ ป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งน้อย 3 ช ั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม ่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนใดๆทั้ง ส้ิน   

 กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสัตว ์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่น

การเดินทาง หรือตั้งแตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบิน เพื่อจัดเตรียมลว่งหน้า กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกทา่นให้กบัเจา้หน้าท่ีหลังจากช  าระเ งินกรณีท่ีทา่น

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าท่ีให้ทราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มรีายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมว่า่ส่วน

ใดสว่นหน่ึง หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากทา่นช  าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเ ดินทางให้ทา่น

อยา่งน้อย 3 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง  

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเ ล่ือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก  าหนดการเทา่นั้ น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเ ป็น

กรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนให้กบัลูกค้าท่ีไมรู้่จักกนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเ ดินทาง 1 ทา่น จ าเ ป็นต้องช  าระคา่

ห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  



20 
 

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักทอ่งเท่ียวท่ีเ ดินทางไปตา่งประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆน้อยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนให้ทา่นเตรียมคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ีเพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเ ย็นก็จะเ ร่ิมมืดแล้ว สถานท่ีทอ่งเ ท่ียวตา่งๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเ ท่ียวกลางแจ้ง  เวลา

เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใช ้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แวน่กนั

แดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เ น่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การลา่ชา้ของสายการบิน เ ง่ือนไขการให้บริการของรถในแตล่ะประเทศ เ ป็นต้น  โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 

 เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช  าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไมส่ามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีทา่นไมต่้องการได้รับบริการ  หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม ่

สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงให้ทา่น เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใช ้จา่ยแบบเหมาจา่ยไป

ลว่งหน้าทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีทา่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมอืง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช ้จา่ยท่ีจะ เกิดข้ึนตามมา และ จะไม ่

สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช  าระเรียบร้อยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง  

 หากวนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช  ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เชน่ เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทั้ง ส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หน้าท่ีดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มีสิทธ์ิไมอ่นุญาตให้ทา่นเ ดินทางตอ่ไปได้ ดังนั้ นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของทา่นให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช  ารุด กรุณาติดตอ่กรมการกงสุลกระทรวง

การตา่งประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมก ับแจ้งมาท่ีบริษัทเ ร็ว

ท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มลูหนังสือเดินทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาท่ีบริษัทเ รียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไมแ่ (ตัว๋

เคร่ืองบิน) ทา่นสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เ รียบร้อยแล้ว ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คา่ใช ้จา่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญต่ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออก

เดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแตล่ะคณะ 
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 เกีย่วกบัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ทา่น

ไดน้ั่งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มากท่ีสุด  

 ขอ้มลูเพิ่มเติมเกีย่วกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และ ห้องพ ักแบบ 3 ทา่น (Triple)  จะแตกตา่งกนั บาง

โรงแรม ห้องพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละช ั้นกนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (ห้ามไมใ่ห้เดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทั้ง ส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคา่ใชจ้า่ยให้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็คา่น ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สิีทธิในการให้ค าสัญญาใดๆทั้ง ส้ินแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี  านาจของผู้จดัก  ากบัเทา่นั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทั้ง ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช ้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเ ดินทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเ ป็นต้องส่งมายัง จุดหมาย

ปลายทางตามท่ีทา่นต้องการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพ ักในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ให้กับทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*  

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


