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RUSSIA AURORA มอสโคว ์มูรม์นัสค ์ 
6 วนั 4 คนื 

 ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรอืแสงออโรรา่ ทีเ่มอืงมูรม์นัสค ์
 สมัผสัวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืง ณ หมู่บา้นซาม ินั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น 
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 สนุกตืน่เตน้กบัการ ขบัรถสโนโมบลิ ตะลุยหมิะ 
 ชมความน่ารกัของสนัุขแสนรู ้ณ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้ 
 ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์แต่ละสถานีลว้นวจิติรตระการตา 
 ชม วหิารเซนตบ์าซลิ โดมประดบัประดาสสีนัสวยงาม  
 ชม พระราชวงัเครมลนิ ความยิง่ใหญ่ของระบอบอตัตาธปิไตยของประเทศรสัเซยี 
 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์วหิารส าคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์ 
 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ, ถนนอารบตั ย่านการคา้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง 

 
ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - มสักตั - มอสโคว ์
 
06:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ Oman Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
09:15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มสักตั ประเทศโอมาน โดยเทีย่วบนิที ่WY818 
 
12:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน มสักตั ประเทศโอมาน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
14:55 น. ออกเดนิทางต่อสู่ โดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Oman Air เทีย่วบนิที ่

WY181 
 
19:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
 
ทีพ่กั Gamma Hotel หรอืเทยีบเท่า     
 
วนัที ่2  สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน - จตัุรสัแดง - วิหารเซนตบ์าซิล - 

หา้งสรรพสนิคา้กมุ - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าท่านชม สถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีลว้นวจิติรตระการตา 
ไม่ว่าจะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทัง้โคมไฟ และงานประดบัประดา
ต่างๆ ลว้นปราณีต วิจิตรบรรจง น าท่านชม พระราชวงัเครมลิน Grand Kremlin Palace บนที่ดิน
กรรมสทิธิข์องแกรนดป์รนิซ ์ซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 บนเนินโบโรวติสก ีออกแบบโดยทีม
สถาปนิกภายใตก้ารบรหิารจดัการของคอนสแตนตนิ ธอน พระราชวงัเครมลนิมีเจตนาทีจ่ะตอกย า้ถงึความ
ยิง่ใหญ่ของระบอบอตัตาธปิไตยรสัเซยี คอนสแตนติน ธอน ยงัเป็นสถาปนิกของเครมลนิอารม์ร ีและมหา
วหิารพระครสิตผ์ูไ้ถ่พระราชวงัเครมลนิเดมิเคยเป็นพระต านักของซารใ์นมอสโควอ์อกแบบโดยรสัเตรลล ีและ
ครสิตจกัรนักบุญจอหน์แบ็พทสิต ์ซึง่กอ่สรา้งขึน้ตามโครงการของ อโลอซีโิอเดอะนิวแทนทีโ่บสถแ์ห่งแรกที่
สรา้งขึน้ในมอสโก ชม วหิารอสัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สีทองอรา่มสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ี่
สรา้งอุทิศใหก้บันักบุญอารค์แอนเจล ไมเคิล เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบ
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเค
รมลนิ ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์
น ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตนั  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าชมความยิ่งใหญ่ของรสัเซยีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์น าท่านชม จตัุรสัแดง Red Square เป็น
เสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อวีานที ่3 เพือ่เป็นสถานทีจ่ดังานแสดงใหญ่ๆ และการ
ชมุนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกกบั อนุสรณส์ถานเลนินหรอืสุสานเลนิน Lenin 
Mausoleum ซึง่เก็บรกัษารา่งของวลาดีมีร ์เลนิน ผูน้ าคนส าคญัของคอมมิวนิสต ์และเปิดใหป้ระชาชน
ทั่วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้และ วหิารเซนตบ์าซลิ Saint Basil's Cathedral สรา้งโดยซารอ์ี
วานที ่4 หรอืซารอ์วีานจอมโหด เพือ่ฉลองชยัชนะเหนือพวกมองโกลทีก่รธีาทพัมาเมืองคาซาน เมือ่ปี ค.ศ. 
1552 จงึสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1900 มหาวหิารเซนตบ์าซลิมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที ่9 ทีอ่ยู่ตรงกลาง ท า
ใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมรสัเซยีโบราณ เป็นโดมทรงหวัหอมกบั
สถาปัตยกรรมทีเ่รยีกกนัว่ารสัเซยีนกอธกิ หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธพิลจากยุโรปตะวนัตกกลายเป็น
หอคอยสูงรูปแท่งเทยีนก าลงัลุกไหมบ้นปลายล าเทยีน ส่งความโชติชว่งชชัวาลยเ์ป็นเคร ือ่งบูชาเทพเจา้บน
สวรรค ์มหาวหิารนีไ้ดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ปอสตนิ์ค ยาคอฟเลฟ Postnik Yakovlev จงึท าให ้
มเีร ือ่งเล่าว่า ซารอ์วีานที ่4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีม้าก จงึมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จ
แกส่ถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านีไ้ดอ้กี การ
กระท าในคร ัง้น้ันของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานามอวีานผูโ้หดรา้ย Ivan The Terrible  
 
 

 
อสิระท่านชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงมอสโก แต่มชี ือ่เสยีง
ในเร ือ่งงสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุมหรอือีกสถานที่หน่ึงที่มี
สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมืองนี ้หา้งสรรพสนิคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มคีวามสวยงามและโดด
เด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ัน้ มีรา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายส าหรบัใหผู้ท้ีเ่ดนิทาง
หรอืผูท้ีช่อบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สนิคา้ทีน่ี่อาจจะมีทัง้รูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกทีดู่
หรูหราโอ่อ่า และทีส่ าคญัตัง้อยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสนิคา้กุม มีการจ าหน่ายสนิคา้
ประเภทอุปโภคและบรโิภค เชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน สนิคา้ทีม่ีช ือ่มียีห่อ้ เคร ือ่งส าอางค ์น ้าหอม และ
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สนิคา้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึซึง่มใีหเ้ลอืกกนัอย่างหลากหลายทเีดยีว จากน้ันแวะถ่ายรูปกบั วหิารเซนต ์
ซาเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวหิารทีส่ าคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรม
ทีส่ าคญัระดบัชาต ิสรา้งเป็นทีร่ะลกึถงึพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ทีส่ามารถขบัไล่กองทพันโปเลยีนไปได ้  
 
 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Gamma Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- หมู่บา้นซาม ิ- Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ...................... ** โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อาจมกีารสลบั
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และสภาพอากาศ ** 
 

........น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน .......... โดยสายการบนิ .......... เทีย่วบนิที ่........  (ระยะเวลาประมาณ 2:20 
ช ัว่โมง) 
 

........น.  เดนิทางถงึ เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมูรม์นัสค ์Murmansk ซึง่เป็นเมือง
ท่าของรฐัมูรม์นัสคอ์อ๊บลาสต ์Murmansk Oblast อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมแีหลมโคลายืน่ไป
ในมหาสมุทรเป็นเมืองทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วยซ์ ึง่เป็นเมืองท่าทีส่ าคญัในการมุ่งหนา้ออกสู่
อารค์ตกิ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ หมู่บา้นซามิ Sami Village ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี้ ท่านจะไดส้ ัมผัสถึงวิถีชวีิต 
ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิทีใ่ชช้วีติอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถึชวีติดัง้เดิม ชมสตัวเ์มืองหนาว 
เชน่ กวางเรนเดยีร ์Reindeer หมาป่าFoxes เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ  
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และสมัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น Reindeer Sledding แบบชาวพืน้เมอืง
ซามิ จากน้ันใหท่้านไดส้นุกตืน่เตน้กบัการ ขบัรถสโนโมบลิ Snow Mobile ตะลุยหมิะ ทีท่่านสามารถ
ขบัรถไปบนหมิะ ลานน ้าแข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณส์ุดสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างยิง่ ** กจิกรรมนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากหมิะไม่ตกขอสงวนสทิธท์ีจ่ะตดัออกจากโปรแกรม ** 

 
 

 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรอื แสงออโรรา่ Aurora Borealis เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึง่แสง
จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ** 
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ทีพ่กั   Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4 อนุสาวรยีอ์โลชา - ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี ้- พิพิธภณัฑเ์รอืท าลายน ้าแข็ง -  ตามล่าหาแสง

เหนือ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม อนุสาวรยีอ์โลชา Alyosha Memorial ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพั 
ของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลงัเพือ่หยุดยัง้การรกุคบืจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสูงถงึ 35.5 
เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของรสัเซยีและมนี ้าหนักกว่า 5,000 ตนั และเยีย่มชมสวนสาธารณะทีม่คีวามสวยงาม 

 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุไ์ซบเีรยีน ฮสักี ้Siberian Husky Farm ใหท่้านไดช้มความน่ารกั

ของสุนัขแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตเมืองหนาวซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้ง
สุนัขพนัธุนี์ ้เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหมิะ ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ ์นั่งรถเทยีมสุนขัฮสั
กีล้ากเลื่อน Husky Sledding โดยที่ฟารม์นี้จะบรกิารตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมือง กับ
บรรยากาศตอ้นรบัที่แสนจะอบอุ่น ** กจิกรรมนี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากหมิะไม่ตกขอสงวน
สทิธท์ีจ่ะตดัออกจากโปรแกรม ** จากน้ันน าท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลยีร ์
Nuclear Powered Icebreakers รุน่ Lenin ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลยีรร์ุน่แรก เปิดตวัเมือ่
ปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบนัเป็นพพิิธภณัฑไ์ดใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชม จอดเทยีบท่า
อยู่ที่เมืองมูรม์นัสค ์Murmansk ในอดีตเรอืล านี้ใชต้ดัน ้าแข็งเพื่อเปิดทางน ้าแข็งใหเ้รอืเดินสมุทรในการ
ขนส่งสนิคา้ โดยในปัจจบุนัยงัมเีรอืทปีฏบิตักิารตดัน ้าแข็งอยู่ 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาน าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรอื แสงออโรรา่ Aurora Borealis เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึง่แสง
จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตไิม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหน้าได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ** 

 
 
 

 
 
ทีพ่กั  Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่5  เมอืงมูรม์นัสค ์- มอสโคว ์- สแปรโ์รฮ่ลิล ์- ถนนอารบตั 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มูรม์นัสค ์** โปรแกรมและเมอืงทีพ่กั อาจมกีาร
สลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาของเทีย่วบนิ และสภาพอากาศ ** 

 
........น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เซเรเมยีเตโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบิน .......... 

เทีย่วบนิที ่........   
 

........น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เซเรเมยีเตโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่ สแปรโ์รฮ่ลิล ์Sparrow Hill จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทศันียภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้หมด 
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกกบัตึกมหาวทิยาลยัมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสูงในสมยัสตาลิน ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้ง
ดว้ยรปูทรงเดยีวกนั ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ถนนอารบตั ย่านการคา้ มขีองซือ้ของขายมากมาย เป็นถนนที่
ขึน้ช ือ่ของกรงุมอสโคว ์

 
 
 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์

 
วนัที ่6  มอสโคว ์- มสักตั - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
00:20 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มสักตั โดยสายการบนิ Oman Air เทีย่วบนิที ่WY182 
 
06:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน มสักตั ประเทศโอมาน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
09:05 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Oman Air เทีย่วบนิที ่WY815 
 
17:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยีย่มชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองดว้ย
เหตุผลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแตจ่ะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
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อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  พฤศจกิายน 

16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62  52,900 52,900 51,900 8,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

07 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 * วนัรฐัธรรมนูญ 55,900 55,900 54,900 8,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่
เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ
จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั
ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

 โปรแกรมนีม้ไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะนัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 
 ทางบรษิทัจะแจกน ้าดืม่ใหท่้านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เน่ืองจากระหว่างเดนิทางทีร่สัเซยีจะไม่มี
น ้าบรกิาร จงึขอแนะน าใหท่้านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนี ้าใหท่้านละ 1 ขวดเพยีงคนืแรก
เท่านัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Oman Air 
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์
การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
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 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 Euro /ท่าน  
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้คร ือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่
ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
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 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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