
 

 

รหัสทัวร BID1901060 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรเบิรก 8 วัน 5 คืน (EK) 
ชมยอดเขาสแปรโรวฮิลส -สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว  
-ชมพระราชวังเครมลิน -ชมโบสถอัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนตบาซิล 
-ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ          
23.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร T สายการบิน 

Emirates Airways (EK)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินโดโมเดโด
โวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย •  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว • Arabat 
Street•ยอดเขาสแปรโรวฮิลส                                                                                                                             
03.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK 377  
 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง** 

 
ส  06.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ***เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง*** 

09.35 น. ออกเดินทางสู ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว โดยสายการบินเอมิเรตส 
เที่ยวบินที่ EK 133 



 

 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.45 
ช่ัวโมง** 

13.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 
4 ช่ัวโมง ** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่นําทานเดินทางสู กรุง
มอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุดของยุโรป เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมืองที ่นา
เที่ยวมากเมืองหน่ึง ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและใหมมีโบสถซึ่งเปน
สถาปตยกรรมท่ีสวยงามมากกวา 200 แหง 

เดินทางสู  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวย
กระจกสี เปนตน เดินทางไปยัง ถนนอารบัต(Arbat Street) อยูในใจกลาง
ของแหลงประวัติศาสตร และถือวาเปนหน่ึงในยานโบราณที่สุดของมอสโคว ที่
เต็มไปดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลึก รานคาเฟ�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลส(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของ

กรุงมอสโคว ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า   ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารHARD ROCK CAFEอาหารสไตลยุโรป
แบบฟวช่ัน 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตาม
มาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
วันที่สาม พระราชวังเคลมลิน •  พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร• จัตุรัสแดง 

• มหาวิหารเซนตบาซิล• ชอปปم�งหาง GUM• มหาวิหารเซนตเดอะซา
เวียร• ชมโชวละครสัตว CIRCUSไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อัน
เปนจุดกําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อม
ปราการไมธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนที่
ประทับของพระเจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรง
เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเชื่อวาที่นี่เปนที่
สถิตของพระเจาปจจุบันเปนพิพิธภัณฑที่สําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล 
และรับรองแขกระดับประเทศ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครม
ลิน สิ่งที่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิ
คอนสแตนติน โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎนี้ใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโน
มาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทํา
จากทองคําประดับดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ ้าคาตางๆ
มากมาย และไดใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ชม 
โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ที่ถือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอน แลวใชเพื่อ
ในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชม
ระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร เปนตัวอยาง
ผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงาม



 

 

เปนตัวดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม ลองมาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะประทับใจ
กับขนาดอันมหึมาของที่น่ี 

   
 
จากน้ัน ช ม  จั ต ุ รั ส แ ด ง (Red 

Square)สถานที่สําคัญใจ
กลางเมืองมอสโคว สราง
ในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 
ที่เปนศูนยรวมเหตุการณ
ส ําคัญต าง ๆ เช น งาน
เทศกาลเฉลิมฉลอง หรือ
การประท วงตั ้งแต อดีต
จนถึงปจจุบันและยังถือไดวาเปนจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก 
บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่
ส ามารถ ได  ชม อันได  แก   มหาวิหารเซนต   บา ซิล (Saint Basil’s 
Catherdral)สถานที่ที ่ซึ ่งถูกยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว จน
ไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ  



 

 

 
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟ
เลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที ่ 4 จอมโหด เพื ่อเปน
อนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และดวย
ความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนที่พอพระทัยของพระ
เจาอีวานที่ 4 เปนอยางมาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ดวยการ
ควักลูกตาทั้งสองขางทิ้งเสีย เพื่อไมใหสถาปนิคผูนี้สามารถสรางสิ่งสวยงาม
กวานี้ไดอีก การกระทําของพระองคในครั้งนั้น สงผลใหทุกคนขนานนามวา 
“พระเจาอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวันแบบ International Buffet 
 นําทานเขาชมและชอปปงที ่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department 

store)สถาปตยกรรมที ่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 



 

 

ปจจ ุบันเปนหางสรรพสินคาชั ้นนําจ ําหนายสินคาแบรนดเนม เส ื ้อผา 
เคร่ืองสําอาง น้ําหอม แบรนดดังที่มีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด 

จากน้ัน ชมมหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. 
Saviour Cathedral)เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ต้ังอยู
ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของ
พระเจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะ 

 
และแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจาก
สงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 
45ปในสมัยของสตาลิน เคยสั่งใหทุบทําลายมหาวิหารแหงนี้ จนกระทั่งใน
สมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดวยเงิน
บริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังน้ันที่น่ีจึงเปนที่รักและศูนยรวมจิตใจ
ของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงนี้จึงกลายเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการ
ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

คํ่า   ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 



 

 

จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม 
มายากล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับ
เหลาสัตวที ่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถ
ถายภาพกับสัตวแสนรูเพื่อเปนที่ระลึกไดอีกดวย **กรณีละครสัตวงดการ
แสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบริการสวนน้ีให 

  
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTAหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 
มาตรฐานโรงแรมทองถิ่นรัสเซีย 
 
วันที่สี่ พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย • หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino 

Tower • พิพิธภัณฑโคโลเมนสโกว • ตลาดอิสไมโลโว   
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonauticsนั้นนับวาเปน

สถานที่ทองเที่ยวที่มีความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึง
ความยิ่งใหญของรัสเซียในชวงป ค.ศ.1960 ที่เปนยุคที่ 



 

 

 
มนุษยชาติกําลังสนใจในเร่ืองของทองฟ�า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทําใหพวก
เขาเเละอเมริกันตองขับเค่ียวกันอยางหนักเพื่อพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็
นับวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็วา 

จากน้ัน นําทานสูตึกหอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Towerใหคุณไดเห็นวิว
เหนือเมืองหลวงของรัสเซ ียจากความสูง ในขณะเดียวกันก็ท ําหนาที่
ออกอากาศจากสถานีโทรทัศนจํานวนมากไปยังบานเรือนชาวรัสเซีย 

 



 

 

เดินทางไปที ่จ ุดชมวิวของหอสงสัญญาณนี้เพื ่อรับชมความบันเทิงสดใน
รูปแบบของทิวทัศนสุดอลังการ หอสงสัญญาณนี้โดดเดนอยูบนเสนขอบฟ�า
ของมอสโกมาตั้งแตป 1967 และเปนหนึ่งในอาคารที่ยืนอยูดวยตัวเองที่สูง
ที่สุดในโลก หอนี้เปนผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต
ผู นําโซเวียตNikita Khruschevไดทําการปรับเปลี่ยนไปอยางมากในระยะ
การวางแผน เหตุการณนี้ทําใหสถาปนิกผูนี้วางหมวกไวใตหินที่ฐานหอเพื่อ
เปนสัญลักษณแสดงความเคารพตอผู นํา ยืนที่ฐานเพื่อชื ่นชมขนาดอันนา
ประทับใจของโครงการที่มีตนทุนสูงถึง 65 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

เที่ยง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANTรับประทานม้ืออาหารสุด
หรูที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโควระดับ
ความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตึก OSTANKINO TOWER ไมอนุญาตให  เด็กที่มีอายุตํ่า

กวา 7 ป ขึ้นไปดานบนตึกได 
ดังน้ัน  โปรแกรมน้ีจึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกคาที่มีอายุตั้งแต 7 ป ขึ้นไป  /  ในกรณี

ที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เดินทาง 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรานอาหารที่มีระดับเทียบเทาใหแทน** 



 

 

 
จากน้ัน นําทานสู พิพิธภัณฑโค

โลเมนสโกว ตั ้งอยู ทาง
ตอนใตของกรุงมอสโคว 
สามารถมองเห็นแมน ํ ้า 
Moskva ได อดีตสถานที่
แหงน้ี เปนพระราชวังฤดู
รอนที่สรางขึ้นในศตวรรษ
ที่14 และยังเปนบานพัก
ตากอากาศของราชวงศอีกดวย ปจจุบันโคโลเมนสโกวเปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญและพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมสถาปตยกรรมที่สรางจากไมทั่วรัสเซียไวที
นี ่ และยังไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื ่องจากเปนสถานที่สําคัญทาง
วัฒนธรรมของรัสเซีย  จากนั้น นําทานเขาสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo 
Market)ตลาดสินคาหัตถกรรมและของเกาอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือ
จตุจักรแหงประเทศรัสเซียตลาดนี้เปนศูนยกลางทางการคาของที่ระลึก และ
ของเก า ของสะสมขนาดใหญแห งกร ุงมอสโคว ตั ้งอย ู ท ี ่สถานีรถไฟ 
Partisanskayaอยูทางตะวันออกของกรุงมอสโคว เรียกไดวา ราคาถูกที่สุด 
และยังมีใหเลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พรอมใหอิสระแกทานไดเดิน
เที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก 

  



 

 

คํ่า   ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTAหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 
มาตรฐานโรงแรมทองถิ่นรัสเซีย 
 
วันที่หา สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – เมืองเซนตปเตอร

สเบิรก-พระราชวังฤดหูนาวโบสถหยดเลือดไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟ

ความเร็วสูงSapsan Fast Train(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** 
รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม**  

 
เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)เมืองที ่ไดรับ
สมญานามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง 
เมืองนี้สรางโดยพระเจาซารปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ.2246 โดยตัวเมืองเร่ิม
สรางดวยการถมทราย และหินเปนจํานวนมาก เพราะวาพื้นที่เดิมนั้นเปนดิน
เลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดตอไป
ทางยุโรปและประเทศอื่นๆได เพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยน ประเทศรัสเซีย
ใหทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได ตอมา จึงไดรับสมญานามวา “หนาตางแหง
ยุโรป” เมือง เซนตปเตอรสเบิรค เดิมมีชื่อวา เปโตรกราด Petrograd และ 
เลนินกราด Leningrad 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว(Winter Palace)ที่ประกอบไปดวย
หองตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือน
ประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ใน
การเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงขแงราชวงศโรมานอฟ 
ระหวางป ค.ศ.1732 -1917 ตั้งอยู ระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง 
ภายนอกของพระราชวังใชโทนสีเขียว และ ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค 
ปจจุบันบางสวนของพระราชวังฤดูหนาวไดเปดใหประชาชนเขาชมในฐานะ  

 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ(The State Hermitage Museum)ซึ่งเปนสถานที่
เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจติร
กรเอกระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซ่ี,ปกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เปน
ตน จัดเปนพิพิธภัณฑท่ีใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง **ในบางชวงพระราชวัง
อาจมีการปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหากวันที่เดินทางตรงกับชวง
วันปดเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขาพระราชวังอื่นที่เปดหรือสถานที่อ่ืนๆใน
ชวงเวลาดังกลาว**  



 

 

จากน้ัน เดินทางสู โบสถหยดเลือด(Church of the Savior on Spilled Blood)
ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดีตอ
ประชาชน ปรากฏวาชาวรัสเซียไมเขาใจเพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมี
ความเปนอยูที่จนลง เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม 
โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน 
ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูกสรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยด
เลือดมาจนถึงทุกวันน้ี รูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซียในคริสตศตวรรษ
ที่ 16-17 มีรูปรางลักษณะคลายกับวิหารเซนตบาซลิทีม่อสโคว 

 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนตปเตอ

เบิรค 
 
 



 

 

วันที่หก วิหารเซนตไอแซค – ป�อมปเตอรและปอล – พระราชวังฤดูรอนหรือ
พระราชวังปเตอรฮอฟ ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด(Peter and Paul Fortress)สิ่ง

แรกที่สรางในเมืองเซนต
ปเตอรสเบิรค สรางขึ้น
ในป ค.ศ.1703ในสมัย
พระเจาปเตอรมหาราช 
เปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุด
ของเมือง โดยมีความสูง
ถ ึ ง  1 2 2 . 5  เ ม ต ร 
ลักษณะเปนรูปทรงหก
เหลี่ยม เปนศิลปะแบบ
บารอค ปจจุบันดานในเปนพิพิธภัณฑที่ใชเปนที่ฝงพระศพของพระเจาปเต
อรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ นอกจากนี้ยังมี
ภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักดิ์สิทธิ์ที่งดงาม อันเปนที่เลื่อมใส
ศรัทธาของคริสตศาสนิกชนของรัสเซีย ตอจากนั้นนําทานเดินทางสู  มหา
วิหารไอแซค(Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือวาไดรับการตกแตงอ
ลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัมและภายในใชหิน
ออน และหินอื่น ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่สถานที่แหง
นี้ จึงไดมีการกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป ค.ศ. 
1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrand
โดยใชเวลาในการกอสรางนานถึง 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรม
แบบเรเนสซองส และบาโรก ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวย
ประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เปนโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับ
ประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง และยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่
ชาวเมืองที่นี่ใหความนับถือเปนอยางมาก เนื่องจากในอดีตตัวเมืองถูกถลม



 

 

ดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แตมหาวิหารไอแซคแหงนี้กลับไดรับ
ความเสียหายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

 
เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ

(Peterhof Palace) พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเต
อรมหาราช เปนพระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ที่ช่ือวา ฟราน
เชสโก ราสเทรลลี่ และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี 
โดยตัวภายในพระราชวังเปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงาม
ในสไตลผสมเรอเนสซองส “บารอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�น
มือกับพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจง
สรางพระราชวังอยางประณีตเนนการตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา 
งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลักดานนอกจะเปนหนาที่ของ เลอ 
บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมา 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็
วาได ดวยความยิ่งใหญตระการตาและแสงของพระอาทิตยกระทบผิวน้ํา 
และขอบอางสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศรมร่ืนของตนไมนานาพันธุจึงทําให
เกิดภาพท่ีสวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย ** ในสวนของน้ําพุทาง
พระราชวังจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือน
พฤษภาคม และอาจปดทําการในวันจันทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวัน
อังคาร (2วันติดตอกัน) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งเปนธรรมเนียม
วันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว ในการเพิ่ม
วันหยุด กรณีที่พระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยน
โปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่เปด
หรือสถานที่อ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว**    

เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  

ที่เมืองเซนตปเตอเบิรค 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส  
– ชอปปم�งเอาทเลต วิลเลจ – สนามบนิพัลโคโว- เซนตปเตอรเบิรก            

              ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทุกทานเดินทางสูหมูบานพระเจาซารหรือหมูบานปุชกิ้น สถานที่ประทับ

และพักอาศัยของเจานายช้ันสูงไมวาจะเปนอเล็กซานเดอร ปุชกิ้น ยอดกวีเอก
รัสเซยี นําทานชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหงหนึ่งในรัสเซีย มีหองตางๆ ใหชมนับรอยแตทุกทานตองไมพลาดชมหอง
อําพัน (แอมเบอรรูม) เปนสุดยอดงานศิลป�ยุคศตวรรษที่18 อันประมาณคา
มิไดที ่ชางเยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่1 แหงปรัสเซีย
ประกอบดวยแผนไมโอกขนาดใหญหกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับ
อําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมีคาจากอิตาลี หองอําพัน
ถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 
142 ลานดอลลาห (ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทาง
บริษัทฯ ขอนําทานชม พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึ่งสราง
โดยพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางที่
พระองคทรงโปรดที ่ส ุดค ือ Charles Cameron เปนคนออกแบบ และ



 

 

ควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอล ทรงใหBrennaชางอิตาเลียนที่
พระองคโปรดปรานเนื่องจากพระองคตองการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกวา
อิตาลี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางานตอหลังจากพระ
เจาอเล็กซานเดอรที ่1ขึ ้นครองราชยทรงเสด็จมาพํานักที ่พระราชวังนี ้ตัว
พระราชวังประดับดวยของเกาดั้งเดิมที่ถูกเก็บใหรอดพนจากกทําลายเมื่อ
คราวสงครามโลก) 

เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูOutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตง

สไตลยุโรปและเปนแหลง 
ชอปปم�งที่รวมรานคาดังมากมายกวา 40 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง 
ที ่ครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ มากมาย เชน ADIDAS BOSS FURLA 
GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
จากน้ัน ไดเวลาอันสมควรเดินทางเขาสู สนามบินพัลโคโวเซนตปเตอรเบิรกประเทศ

รัสเซีย 
23.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK 176 
 
 



 

 

 
วันที่แปด สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ   
 
06.55 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจมิรูลืม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว เซ็นตปเตอรเบิรก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

เร่ิมเดินทาง  กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

09 ก.ค.62 16 ก.ค. 62 EK377/EK133   
EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 5,000 

18 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 EK377/EK133   
EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 5,000 

06 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 EK377/EK133  
EK176/EK372 57,900 57,900 56,900 5,000 

03 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 EK377/EK133   
EK176/EK372 55,900 55,900 54,900 5,000 

19 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 EK377/EK133   
EK176/EK372 56,900 56,900 55,900 5,000 

** คณะเดนิทางจาํนวน 30 ทานตอกรุป** 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-โดฮา-มอส

โคว-เซ็นตปเตอรเบิรก-โดฮา-กรุงเทพฯ สายการบิน(EK) 
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุน้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ

กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 
USD/ทาน 

 คาบริการพนักงานยกกระเป�าทุกสถานท่ี 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจาํให
ทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตัว๋ภายในเชน (ต๋ัวเครื่องบนิ,ตั๋ว
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยน
ไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 



 

 

 
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Singleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช,โรงแรม และสถานที่
ตางๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 

 หากเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป/รัสเซีย รานคาจะ
ปดเปนสวนใหญ ในกรณีทานตองการจองทัวรในชวงพีเรียดดงักลาว กรุณาพิจารณาหรือ
ตัดสินใจกอนทําการจองทัวร 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด



 

 

ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 


