
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ชมสถานีรถไฟใตดิ้นกรงุมอสโคท่ีสวยงามท่ีสดุในโลก 

• ชมบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ (Chapel over the Well) ท่ีเมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) 

• เขา้ชมพระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซาร ์

• ชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) ถ่ายรปูท่ีโบสถเ์ซนตบ์าซิล (Saint Basil's Cathedral)  

• ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ี IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่และถกูท่ีสดุของประเทศ  

• พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สดุของ 

ประเทศรสัเซีย 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพ (สวุรรณภมิู) - มอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

06.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผ ูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสวุรรณภมิูเคานเ์ตอรส์ายการ

บิน โอมานแอร ์พบเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรงุมอสโคว์ ประเทศรสัเซีย โดยสายบิน โอมานแอร ์เที่ยวบินที่ WY818/WY181 

(09.15-12.35/14.55-19.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.15 ชัว่โมง บริการอาหาร 

เคร่ืองดื่ม และพักผอ่นบนเคร่ือง แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ เมืองมสักตั ประเทศโอมาน 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี 2 เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย - เมืองมอสโคว ์- มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- สถานีรถไฟใตดิ้นเมือง

มอสโคว ์- ถนนอารบตั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตรย์าวนานถึง 

850 ปี เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้

แม่น า้มัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแนน่ที่สดุในยโุรป และเมื่อสมยัครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมล่ม่สลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของ

สหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหา

วิหารโดมทอง (ไมอ่นญุาตใหถ้่ายรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมือ่ปี 

ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์ที่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่ส าคัญของนิกาย

รัสเซียนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมที่ส าคัญระดบัชาติ  

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สดุใน

โลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ิน

มีจดุเร่ิมตน้มาจากชว่งแรกสดุที่สตาลินขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามา

ตกแต่งภายในสถานีนั้น เป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุร ุษ 

(Monumental Art) ซ่ึงจะสื่อออกมาในรปูของงานป้ัน รปูหล่อ ภาพสลักนนูต า่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบ

โมเสก น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่าน

การคา้ แหลง่รวมวยัร ุ่น รา้นคา้ของที่ระลึก รา้นนัง่เลน่ และยังมศิีลปินมานัง่วาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลียน และ

ศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

   

 

 

 

 

 
  

เย็น   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี3 เมืองมอสโคว ์- จดุชมวิว สแปโรฮิลล ์- พระราชวงัเครมลิน - มหาวิหาร    อสัสมัชญั - มหาวิหาร

อารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ แชมเบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวิหารเซนตบ์าซิล - 

หอนาฬิกาซาวิเออร ์- หา้งสรรพสินคา้กมุ - อนสุรณส์ถานเลนิน         

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จดุชมวิวสแปรโ์รฮิ่ลล ์(Sparrow Hill) จดุชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง

มอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ายรปูเป็นที่ระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท์ี่สรา้งเป็นตึกสงูในสมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 

ใน 7 ตึก ที่สรา้งดว้ยรปูทรงเดียวกนั 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ทกุพระองค์ 

จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัที่เมืองเซนต์ เตอรส์เบิรก์ ปัจจบุันเป็นที่ประชมุของ



รัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมขุของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตรุัสวิหาร เป็นที่ตั้งของ มหา

วิหารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอด

โดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซารใ์ชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก  

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอสัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **  

ชม มหาวิหารอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สรา้งอทุิศใหก้ับนกับญุอารค์แอนด์

เกิล มคิาเอล ปัจจบุันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอน

นาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สดุในโลก แตเ่กิดความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจบุัน

ตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 

1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สดุในโลก ที่ยังไมเ่คยมกีารใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซน์ า้หนกั 40 ตนั และลกู

กระสนุหนักลกูละ 1 ตัน น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ แชมเบอร ์(State Armoury Chamber 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สดุของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพยส์มบัติล า้ค่าของเจา้ชายมสั

โคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ

รวบรวมทรัพยส์มบัติของพระเจา้แผน่ดินที่สมบรูณแ์บบที่สดุ ซ่ึงอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศ

อิหร่าน น าท่านสู่ หา้งสรรพสินคา้กมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอส

โคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหา้งสรรพสินคา้ชัน้น า จ าหนา่ยสินคา้แบรนดเ์นม เสื้อผา้ เคร่ืองส าอาง 

น า้หอม แบรนดด์งัที่มชีือ่เสียงร ุ่นลา่สดุ (New Collection) 

 

 

 

 

 

 

เย็น              อิสระอาหารค ่า เพ่ือชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี4 จัตรุสัแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร ์- อนสุรณ์สถานเลนิน - โบสถนิ์ว 

เยรซูาเล็ม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตกุารณ์ส าคัญใน

ประวตัิศาสตรข์องรัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมยั

คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจบุันสถานที่แห่งนี้ใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน

แรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตัรุัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรม

ที่สวยงาม อนัไดแ้ก ่มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณแ์ห่งความงามของเมือง

มอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก

ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงา่นสงา่งาม 

ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดดูใหค้นจ านวนไม่นอ้ยที่เดินทางสู่จัตรุัสแดงแลว้จะตอ้ง

ถ่ายรปูเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พรอ้มกับการเรียนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานที่ส าคัญนี้

ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต ์บาซิล สรา้งขึน้โดยพระเจา้อีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนสุรณส์ถาน

ในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถกูปกครองกดขี่

มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงาม



ของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้เีร่ืองเลา่สืบตอ่กนัวา่ พระเจา้อีวานที่ 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหา

วิหารแห่งนี้มาก จึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ให้

สถาปนกิผูน้ัน้สามารถสรา้งสิ่งที่สวยงามกวา่นีไ้ดอี้ก การกระท าในครั้งนัน้ของพระเจา้อีวานที่ 4 จึงเป็นที่มา

ของสมญานาม Ivan The Terrible หรือ อีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์(Saviour Clock 

Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทิมน า้หนกั 20 

ตนั ซ่ึงพรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดบัไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 

ชม อนสุรณส์ถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพ่ือร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรัสเซีย ภายใน

คือสถานที่พักพิงเมื่อท่านสิ้นใจในจัตรุัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความย่ิงใหญ่ เย่ียมชมที่นี่ดว้ยความสงบ

เพ่ือชมร่างของบรุษุผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ที่

เก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดงภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแทน่หินมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

น าท่านเดินทางสู่ โบสถนิ์ว เยรซูาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

30 นาที)โบสถ ์New Jerusalem Monastery สรา้งขึน้ในปี คศ. 1656 โดย นกับญุนิกคอน เพ่ือเป็นสถานที่ทาง

ศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใชช้ือ่วา่ เมอืงเยรซูาเล็มใหม ่โดยสถานที่นีน้  าความเชือ่มาจากแผนดินศักดิ์

สิทธิ โดยใชแ้ม่น ้าอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใชต้ัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของ

เยรซูาเล็ม ณ กรงุอิสราเอล 

เย็น   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี5 เมืองซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลีทรินิต้ี - โบสถอ์สัสมัชญั – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ - ตลาด Izmailovo – 

สนามบิน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สไดเ้ป็นที่ตั้ง

ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สดุและเก่าแก่ที่สดุ ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของ

ประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ ์

ชม โบสถโ์ฮลีทรินิต้ี (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายใน

ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสีเงนิของนกับญุเซอรเ์จียสที่ภายในบรรจกุระดกูของ

ท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชม โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption 

Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมัยพระเจา้อีวานเมื่อปีค.ศ. 1559-1585 

เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชญัที่จัตรุัสวิหารแห่งเครมลิน ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 

ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนกับญุ มีแท่นส าหรับประกอบ

พิธีของพระสังฆราชและที่ส าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 

ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆังที่จัตรุัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สงูกว่า ชม บ่อน ้าศักด์ิสิทธ์ิ 

(Chapel Over the Well) ที่ซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 



 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเดินทางกลับมอสโคว์ เขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ (The Kremlin Armory) เป็นพิพิธภัณฑท์ี่เก่าแก่

ที่สดุของรัสเซียเพ่ือเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี ในชว่งคริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 ปัจจบุันเป็นสถานที่

เก็บสะสมของมคี่าที่ดีที่สดุของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษที่ 14  ถึงชว่งตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 20 พิพิธภณัฑ์

อารเ์มอร่ีเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัติของพระเจา้แผน่ดินที่สมบรูณแ์บบ ซ่ึงอีก 2 

ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกราคาถกู บริเวณตลาดนดัหนา้โบสถ์ 

โดยเฉพาะตุ๊กตาแมล่กูดก ซ่ึงมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ  จากนัน้น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาด

ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถกูที่สดุ อาทิเชน่ นาฬิกา

รัสเซีย ตุก๊ตาแมล่กูดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka) ผา้คลมุไหล ่อ าพัน ของที่ระลึกตา่งๆ อีกมากมาย 

เย็น   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง

และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

วนัท่ี6 กรงุเทพ(สวุรรณภมิู) 

00.20 น. ออกเดินทางจาก กรงุมอสโคว กลบักรงุเทพฯ โดยสายบิน โอมาน แอร ์เที่ยวบินที่ WY182/WY815 

(00.20-06.55 /09.05-17.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.25 ชัว่โมง บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม 

และพักผอ่นบนเคร่ือง แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เมืองมสักตั ประเทศโอนมาน 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผ ูใ้หญ่ 

เด็กไมเ่กิน 

12 ปี พกั

กบัผ ูใ้หญ่ 

 (มีเตียง) 

เด็กไมเ่กิน 

12 ปี พกั

กบัผ ูใ้หญ่  

(ไมมี่เตียง) 

พกั

เด่ียว 

วีซ่า 

เพ่ิมท่าน

ละ 

เดือน มีนาคม 

20-25 มีนาคม 2562  34,999 34,999 33,999 6,500 - 

26-31 มีนาคม 2562  34,999 34,999 33,999 6,500 - 

เดือน เมษายน 

12-17 เมษายน 2562 วนัสงกรานต ์ 39,999 39,999 38,999 6,500 - 

23-28 เมษายน 2562  34,999 34,999 33,999 6,500 - 

หนงัสือเดินทางสญัชาติไทย ไมต่อ้งท าวีซ่ารสัเซีย 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตียงเสริม ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษสีนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. (ตัว๋กร ุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นัง่เป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มตัว๋กร ุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ

เลื่อนวนัได)้ 

3. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

6. เจา้หนา้ที่บริษทัคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 



7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระที่สายการบิน 30 กิโลกรัม (ไมเ่กิน 2 ชิน้) ถือขึน้เคร่ืองได ้7 กิโลกรัม 

8. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหวา่งการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. ค่าภาษทีกุรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษนี า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 

6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 45 (USD) รวมไปถึงเด็กอายมุากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็ก

อายไุมถึ่ง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจ

ของทา่น 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

• การเดินทางครัง้น้ีจะตอ้งมีผ ูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

 -   โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 15 วนั 

 - หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 ท่านและท่านยังประสงคเ์ดินทาง

ตอ่) โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

• ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

• การช าระค่าบรกิาร 

 - กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท 

(กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวีซ่าและส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกบัหลกัฐานโอนเงนิมดัจ าค่าทวัร)์ 

 - ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือจะเรียกเก็บไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นออกเดินทาง 
 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผ ูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั

และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไมต่ ่ากว่า 3 หนา้) **กรณุาตรวจสอบเอกสารทกุฉบบั

กอ่นสง่ใหบ้รษิทั มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผิดชอบ** 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดท้กุ

กรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบไุว ้ใน

รายการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคื่นค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น รวมถึง เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและ

เงนิมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น  


