
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

•  ชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรูปทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral)  

•  เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์  

•  ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก  

•  ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญแ่ละถกูทีสุ่ดของประเทศ  

•  ชมบอ่นํา้ศกัดิส์ทิธ ิ ์(Chapel over the Well) ทีเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) 

•  ลอ่งเรอืแมนํ่า้มอสโคว ์สมัผสับรรยากาศสองขา้งทางของสถานทีสํ่าคญัอยา่งสวยงามเมอืงหลวงมอสโคว ์

 



 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ - มอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ โอมานแอร ์พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั เมอืงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสาย
บนิ โอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY818 

12.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั เมอืงมสักตั ประเทศโอมาน (เพือ่แวะ
เปลีย่นเครือ่ง) 

14.55 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายบนิ โอมานแอร ์เที่ยวบนิที ่
WY181 

19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ประเทศรัสเซยี 
  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Holiday Inn Banmanskaya หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที2่ เมอืงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์ - จตัรุสั
แดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กมุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การ

เดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน้ํ่ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 

ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมือ่สมัยครัง้ที่

สหภาพโซเวยีตยังไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระ
เจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระท่ังพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต์ ปี
เตอร์สเบริ์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ 
บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตรัุสวหิาร เป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Ca-
thedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็น
สถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก  
** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **  

ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ทีส่รา้งอุทศิ
ใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี 
ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญท่ีส่ดุในโลก แต่
เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลิ
นแห่งนี้ ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ (Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 
ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ทีย่ังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 
ตัน และลูกกระสนุหนัก ลูกละ 1 ตัน นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์



 

(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของประเทศ
รัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตล้ํิาคา่ของเจา้ชายมัสโควี่ ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-
15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง
พระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิรา่น 

 
 
 

 
 
 
 
 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที่เป็นเวทีของ
เหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรือ
การประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่หง่นี้ใชจั้ดงาน
ในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่
2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหา
วหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมอืง
มอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ
โดยสถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ลีักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม 
สสีนัสดใส ตัง้ตระหงา่นสงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้น
จํานวนไม่นอ้ยที่เดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี ้
พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ําคัญนีค้วบคูก่ันไป มหาวหิารเซนต ์
บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 
Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรือ่งเลา่สบืตอ่กันวา่ พระเจา้
อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นี้มาก จงึมคํีาสั่งใหป้นูบําเหน็จ
แกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่
ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระทําในครัง้นั้นของพระเจา้อวีานที่ 4 จงึเป็นทีม่าของสมญา
นาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour 
Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่
ทํามาจากทับทมิ น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 
ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่รําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินสิตค์นแรก

ของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพั่กพงิเมือ่ท่านสิน้ใจในจัตรัุสสแีดงทีเ่คร่งขรมึแตย่ังคงความ

ยิง่ใหญ ่เยีย่มชมทีน่ีด่ว้ยความสงบเพือ่ชมรา่งของบรุษุผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้

ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมี

ศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหนิมีโลงแกว้ครอบอยู่ นําท่านสู่ หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum 

Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 

ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง น้ําหอม 

แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุน่ลา่สดุ (New Collection) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เย็น              อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พัก Holiday Inn Banmanskaya หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที3่ เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืง
มอสโคว ์- ถนนอารบตั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี้เปรียบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะ
เมอืงซากอรส์ไดเ้ป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แก่ทีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่

14-17  เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลง

ทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ์ ชม โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy 

Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอร์เจยีสที่ภายในบรรจุ

กระดกูของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชม บอ่นํา้

ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well) ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวาม

สวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี

ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็น

ผูนํ้าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นํามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็น

ลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดขีองวรีบรุุษ (Monumental Art) 

ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ

โมเสกนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ นําท่านเดินทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat 

Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้



 

ของที่ระลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่น

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

 

 

   
 

 

 

 

 

เย็น              อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Holiday Inn Banmanskaya หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที4่ เมอืงมอสโคว ์– สแปรโ์รฮ่ลิล ์– มหาวทิยาลยัมอสโคว ์– มหาวหิารเซนตซ์า
เวยีร ์-  IZMAILOVO MARKET – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดทั้ง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี่
สรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกัน แวะถ่ายรูป 
หนา้ มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซ ึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของรัสเซยี ทีน่ี่ จะเป็นจุด
ชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตกึสงู 7 ตกึทีส่รา้งในสมัยของส
ตาลนินําท่านเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Sav-
iour) หรอืทีเ่รยีกกันวา่ มหาวหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์
ที ่1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที่สําคัญของนิกายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใช ้

ประกอบพธิกีรรมทีส่ําคัญระดับชาต ิ 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถู่กทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตาแม่
ลกูดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อําพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกี
มากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น              อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพือ่ตรวจเช็ค
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 



 

วนัที5่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
00.20 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั เมอืงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสาย

บนิ โอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY182 
07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั เมอืงมสักตั ประเทศโอมาน (เพือ่แวะ

เปลีย่นเครือ่ง) 
09.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายบนิ โอมาน

แอร ์เทีย่วบนิที ่WY815 
17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

เดอืน กมุภาพนัธ ์

7 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 วนัมาฆบชูา 29,900 29,900 28,900 6,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทําวซีา่รสัเซยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ตํา่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 20 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 45 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

 



 

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จํานวนเงนิของราคาทวัร ์

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 

 

 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากม ี
การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง)และเนือ่งจาก 
เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง 2 ใบรวมกันไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรัม และกระเป๋าถือขึน้
 เครือ่ง 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
  คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 45 USD/ทา่น/ทรปิ 

  ทัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 
 
 
 

  เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
 กรุณาสํารองทีน่ั่งและชําระมดัจํา จํานวน 15,000บาทตอ่ท่านเพือ่สํารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และชําระส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป
กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านสํารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ี
หลังจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่วา่จะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนักอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดี
ทีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ผูท้ีน่ั่งรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 
4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
การกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
คํานําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่



 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน ซึง่ทางบรษัิท
ฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ 
 
 
 
  


