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

•  เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์ 

•  ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก  

•  ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญแ่ละถกูทีสุ่ดของประเทศ  

•  ชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel over the Well) ทีเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) 

•  พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของ 

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

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว  ์ประเทศรสัเซีย โดยสายบิน โอมานแอร ์เที่ยวบินที่ 
WY818/WY181 (09.15-12.35/14.55-19.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
17.15 ชั่วโมง บรกิารอาหาร เครื่องดืม่ และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืง
มสักตั ประเทศโอมาน 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Izmailovo Gamma Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 
วนัที2่ เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์-      
                สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- ถนนอารบตั  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การ

เดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 

ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมือ่สมัยครัง้ที่

สหภาพโซเวยีตยังไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอื

ทีเ่รยีกกันวา่ มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์

แหง่ชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใช ้

เวลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบ

พธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาต ิ 

** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวาม

สวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี 

ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็น

ผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็น

ลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดขีองวรีบุรุษ (Monumental Art) 

ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ

โมเสก น าท่านเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 

ก.ม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ัง

วาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

   
 

 

 

 

 

  

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Izmailovo Gamma Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 
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วนัที3่ เมอืงมอสโคว ์- จดุชมววิ สแปโรฮลิล ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิาร    
อสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชม
เบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- 
หา้งสรรพสนิคา้กมุ - อนสุรณ์สถานเลนนิ         

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดทั้ง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี่

สรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระ
เจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระท่ังพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปี
เตอร์สเบริ์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ 
บรเิวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที่ตัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption 
Cathedral) สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็น
สถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ าพธิบีรมราชาภเิษก  
** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน **  

ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที่สรา้งอุทิศ
ใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระ
เจา้ปีเตอรม์หาราช 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 

สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญท่ีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาด

ระหวา่งหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลนิแห่งนี้ ผา่นชม ปืน

ใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่

ทีส่ดุในโลก ทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก 

ลูกละ 1 ตัน น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury 

Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสม

ทรัพยส์มบัตลิ ้าคา่ของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี่ 

แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัตขิองพระเจา้แผ่นดินที่

สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน น าท่านสู่

หา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอส

โคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนม 

เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุน่ลา่สดุ (New Collection) 
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เย็น              อสิระอาหารค า่ เพือ่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
พัก Izmailovo Gamma Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที4่ จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- อนสุรณ์สถานเลนนิ             
                - โบสถน์วิ เยรซูาเล็ม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของ
เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรือ
การประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่หง่นีใ้ชจั้ดงาน
ในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่
2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหา
วหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สญัลักษณ์แหง่ความงามของเมอืงมอส
โคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มลีักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีัน
สดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้น
จ านวนไม่นอ้ยที่เดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี้ 
พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญนีค้วบคูก่ันไป มหาวหิารเซนต ์
บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก
ปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 
Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเลา่สบืตอ่กันวา่ พระเจา้
อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นี้มาก จงึมคี าสั่งใหป้นูบ าเหน็จ
แกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่
ที่สวยงามกว่านี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นั้นของพระเจา้อวีานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญา
นาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour 
Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่
ท ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 
ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรก

ของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพั่กพงิเมือ่ท่านสิน้ใจในจัตรัุสสแีดงทีเ่คร่งขรมึแตย่ังคงความ

ยิง่ใหญ ่เยีย่มชมทีน่ีด่ว้ยความสงบเพือ่ชมรา่งของบรุษุผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้

ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมี

ศพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
น าท่านเดินทางสู่ โบสถน์วิ เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)โบสถ์ New Jerusalem Monastery สรา้งขึน้ในปี คศ. 
1656 โดย นักบญุนกิคอน เพือ่เป็นสถานทีท่างศาสนาออกหา่งไปจากมอสโก โดยใชช้ือ่วา่ 
เมอืงเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานทีน่ี้น าความเชือ่มาจากแผนดนิศักดิส์ทิธ ิโดยใชแ้ม่น ้าอสิ
ตรา เป็นตัวแทนของจอรแ์ดน และใชต้ัวอาคารเป็นเสมอืนสถานทีศ่ักดิส์ทิธขิองเยรูซาเล็ม 
ณ กรงุอสิราเอล 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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พัก Izmailovo Gamma Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที5่ เมอืงซารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้- โบสถอ์สัสมัชญั – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่-     
                ตลาด Izmailovo – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี้เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะเมอืงซา
กอร์สไดเ้ป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในครสิต์ศตวรรษที่ 14-

17  เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทาง

ศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟ

รสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดกูของ
ท่าน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั 

(Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมัยพระ

เจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่จตุรัสวหิารแห่งเคลม

ลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์กา่แก่ สรา้งในสมัยพระ

เจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของ
พระสงัฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆงั สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรนีมหา
ราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆงัทีจั่ตรัุสวหิารแหง่พระราชวงัเครมลนิ แตท่ีน่ีส่งูกวา่ชมบอ่น า้

ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well) ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดนิทางกลับมอสโคว์ เขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) 
เป็นพพิธิภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซยีเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในช่วง
ครสิต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซยีจาก
ครสิตศ์ตวรรษที่ 14  ถงึช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภัณฑอ์าร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสาม
พพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที่
อังกฤษ และ อหิร่าน จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคาถกู บรเิวณตลาดนัด
หนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  จากนัน้น าท่านสู ่
IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาทีถู่กทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตาแมล่กูดกหรอืมาโตร
ชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อ าพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าท่านเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อตรวจเช็ค
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

วนัที6่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
00.20 น. ออกเดนิทางจากกรุงมอสโคว กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ โอมาน แอร ์เที่ยวบนิที่ 

WY182/WY815 (00.20-06.55 /09.05-17.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
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13.25 ชั่วโมง บรกิารอาหาร เครื่องดืม่ และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืง
มสักตั ประเทศโอนมาน 

17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกไ์ทยและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

วซีา่ 

เพิม่ทา่น
ละ 

เดอืน มนีาคม 

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

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

เดอืน เมษายน 

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

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

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgrade ทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 
3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
7. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไมเ่กนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม 
8. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์

เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 45 (USD) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 

ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
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• การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 
 -   โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
 - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยัง
 ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

• ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 
กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

• การช าระคา่บรกิาร 
 - กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท 
 (กรณุาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกับหลักฐานโอนเงนิมัดจ า 
 คา่ทัวร)์ 
 - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซี่าไมต่ า่กวา่ 3 หนา้) 
**กรณุาตรวจสอบเอกสารทกุฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่
ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่
วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  


