
 

 

รหัสทัวร BID1901063 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน (QR) 
มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร-ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑโคโลเมนสโกว 
-ชมพระราชวังฤดูรอนหรือพระราชวงัปเตอรฮอฟ-ชมพระราชวังแคทเธอรนี  
-ถนนคนเดิน ถนนอารบัต  
ชมละครสัตว Circus Show 
 
 
 

 



 

 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ          
23.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน

Qutar Airways (QR)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติโดฮา• สนามบินโดโม
เดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย •  สถานีรถไฟใตดินกรุง
มอสโคว • Arabat Street•ยอดเขาสแปรโรวฮิลส 

02.10 น. ออกเดินทางสูประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮาโดย
เท่ียวบินทีQ่R 837 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง  
**ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง** 

ส   
 

 



 

 

05.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา 
***เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง*** 

06.45 น. ออกเดินทางสูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว โดยสายการบินการตารแอรเวย 
เท่ียวบินที่ QR 233 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.45 
ช่ัวโมง** 

11.55 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง 
** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมือง
หลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที ่ใหญที ่สุดของยุโรป เปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหน่ึง 
ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและใหมมีโบสถซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่สวยงาม
มากกวา 200 แหง 

13.00 น.  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro) ตื ่นตากับการผสมผสาน

ระหวางเทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับดวย
กระจกสี เปนตน เดินทางไปยัง ถนนอารบัต(Arbat Street) อยูในใจกลางของ
แหลงประวัติศาสตร และถือวาเปนหนึ่งในยานโบราณที่สุดของมอสโคว ที่เต็มไป
ดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลึก รานคาเฟ�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน เดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลส(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุง
มอสโคว ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเปน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารHARD ROCK CAFEอาหารสไตลยุโรปแบบ
ฟวช่ัน 
ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
วันที่สาม พระราชวังเคลมลิน •  พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร• จัตุรัส

แดง• มหาวิหารเซนตบาซิล• ชอปปم�งหาง GUM• มหาวิหารเซนต
เดอะซาเวียร• ชมโชวละครสัตว CIRCUSไ (-/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด
กําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนที่ประทับของพระ
เจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ 
พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเชื่อวาที่นี่เปนที่สถิตของพระเจาปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑที่สําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่ง
ที่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตน
ติน โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎนี้ใหกับเจาชายวลาดิมีร โมโนมาค (Vladimir 
Monomakh) เมื่อราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับ
ดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆมากมาย และไดใชในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ชม โบสถอัสสัมชัญวิหารหลวงเกาแก ที่
ถือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสรางทับลงบน
โบสถไมเกาที่มีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญพระเจา
ซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและ



 

 

ความงดงามเปนตัวดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม ลองมาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะ
ประทับใจกับขนาดอันมหึมาของท่ีน่ี 

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

Square)สถานที ่ส ําคัญใจ
กลางเมืองมอสโคว สรางใน
สมัยคริสศตวรรษที ่ 17 ที่
เป นศ ูนย รวมเหต ุการณ
ส ํ าคัญต  าง  ๆ เช น  งาน
เทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการ
ประทวงตั ้งแต อด ีตจนถึง
ปจจุบันและยังถือไดวาเปน
จัตุรัสท่ีมีความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่
สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหารเซนต บา
ซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ท่ีซึ่งถูกยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมือง
มอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซีย
โบราณ  



 

 

 
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 
(Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อเปนอนุสรณสถาน
ในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และดวยความสวยสดงดงาม 
วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนที่พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 เปนอยาง
มาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ดวยการควักลูกตาทั้งสองขางทิ้งเสีย 
เพ่ือไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถสรางสิ่งสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําของพระองค
ในครั ้งนั ้น สงผลใหทุกคนขนานนามวา “พระเจาอีวานจอมโหด” (Ivan the 
terrible)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบ International Buffet 
 นําทานเขาชมและชอปปงที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department store)

สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาชั้นนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้าหอม แบ
รนดดังที่มีชือ่เสียงที่เปนรุนลาสุด 



 

 

จากน้ัน ชมมหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. 
Saviour Cathedral)เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู
ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระ
เจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะ 

 
และแสดงกตัญุตาแดพระเปนเจาที ่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจาก
สงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45ปใน
สมัยของสตาลิน เคยสั ่งให ท ุบทําลายมหาวิหารแหงน ี ้  จนกระทั ่งในสมัย
ประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดวยเงินบริจาคและ
พลังความศรัทธาของผูคน ดังนั้นที่นี่จึงเปนที่รักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน 
มหาวิหารโดมทองแหงนี้จึงกลายเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมที่
สําคัญระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม 

มายากล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับ
เหลาสัตวที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพ
กับสัตวแสนรูเพื่อเปนที่ระลึกไดอีกดวย **กรณีละครสัตวงดการแสดง ซึ่งบาง



 

 

กรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนคาบริการสวนนี้ให 

  
ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย 
ที่เมืองมอสโคว 
 
วันที่สี่ พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย • หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Tower • 

พิพิธภัณฑโคโลเมนสโกว • ตลาดอิสไมโลโว  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonauticsนั ้นนับวาเปน

สถานที่ทองเที่ยวที่มีความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความ
ยิ่งใหญของรัสเซียในชวงป ค.ศ.1960 ที่เปนยุคที ่

 



 

 

มนุษยชาติกําลังสนใจในเร่ืองของทองฟ�า เเละเกิดสงครามเย็นท่ีทําใหพวกเขาเเละ
อเมริกันตองขับเค่ียวกนัอยางหนักเพ่ือพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็นับวามีความ
โดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็วา 

จากน้ัน นําทานสูตึกหอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Towerใหคุณไดเห็นวิวเหนือ
เมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ออกอากาศจาก
สถานีโทรทัศนจํานวนมากไปยังบานเรือนชาวรัสเซีย 

 
เดินทางไปที่จุดชมวิวของหอสงสัญญาณน้ีเพื่อรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของ
ทิวทัศนสุดอลังการ หอสงสัญญาณน้ีโดดเดนอยูบนเสนขอบฟ�าของมอสโกมาตั้งแต
ป 1967 และเปนหนึ ่งในอาคารที่ยืนอยู ดวยตัวเองที ่สูงที่สุดในโลก หอนี้เปน
ผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแตผ ู น ําโซเว ียตNikita 
Khruschevไดทําการปรับเปลี่ยนไปอยางมากในระยะการวางแผน เหตุการณน้ี
ทําใหสถาปนิกผูนี้วางหมวกไวใตหินที่ฐานหอเพื่อเปนสัญลักษณแสดงความเคารพ
ตอผูนํา ยืนที่ฐานเพื่อชื่นชมขนาดอันนาประทับใจของโครงการที่มีตนทุนสูงถึง 65 
ลานดอลลารสหรัฐฯ 



 

 

เที่ยง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANTรับประทานม้ือ
อาหารสุดหรูที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของ
กรุงมอสโควระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตึก OSTANKINO TOWER ไมอนุญาตให  เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 
7 ป ขึ้นไปดานบนตึกไดดังน้ัน  โปรแกรมนี้จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกคาที่มีอายุตั้งแต 
 7 ขึ้นไป  /  ในกรณีที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เดินทางทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงรานอาหารที่มีระดับเทียบเทาใหแทน** 
 
จากน้ัน น ําท  านสู  พิ พิธภัณฑโค

โลเมนสโกว ตั้งอยูทางตอน
ใ ต  ข อ ง ก ร ุ ง ม อ ส โ ค ว 
สามารถมองเห ็นแม น ํ ้ า  
Moskva ได อดีตสถานที่
แหงน้ี เป นพระราชวังฤดู
รอนที่สรางขึ้นในศตวรรษที่
14 และยังเปนบานพักตาก



 

 

อากาศของราชวงศอีกดวย ปจจุบันโคโลเมนสโกวเปนสวนสาธารณะขนาดใหญ
และพิพิธภัณฑที่รวบรวมสถาปตยกรรมที่สรางจากไมทั่วรัสเซียไวทีนี่ และยังไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมของรัสเซีย  
จากนั ้น นําทานเขาสู  ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market)ตลาดสินคา
หัตถกรรมและของเกาอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแหงประเทศเทศ
รัสเซียตลาดนี้เปนศูนยกลางทางการคาของที่ระลึก และของเกา ของสะสมขนาด
ใหญแหงกรุงมอสโคว ตั้งอยูที่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูทางตะวันออกของ
กรุงมอสโคว เรียกไดวา ราคาถูกที่สุด และยังมีใหเลือกหลากหลายคุณภาพและ
ราคา พรอมใหอิสระแกทานไดเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก 

  
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย 
ที่เมืองมอสโคว 
 
วันที่หา สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – เมืองเซนตป

เตอรสเบิรก-พระราชวังฤดูหนาวโบสถหยดเลือด  
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟ

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



 

 

 
เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)เมืองที่ไดรับสมญา
นามวา “ราชินีแหงยุโรปเหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง เมืองนี้สราง
โดยพระเจาซารปเตอรมหาราช เมื่อ พ.ศ.2246 โดยตัวเมืองเริ่มสรางดวยการถม
ทราย และหินเปนจํานวนมาก เพราะวาพ้ืนที่เดิมน้ันเปนดินเลนทะเล เหตุผลในการ
ทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดตอไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได 
เพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยน ประเทศรัสเซียใหทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได 
ตอมา จึงไดรับสมญานามวา “หนาตางแหงยุโรป” เมือง เซนตปเตอรสเบิรค เดิมมี
ชื่อวา เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว(Winter Palace)ที่ประกอบไปดวยหอง

ตางๆ ถึง 1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศ
รัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในการเจริญ
สัมพันธไมตรี อดีตเคยเปนพระราชวังหลวงขแงราชวงศโรมานอฟ ระหวางป ค.ศ.
1732 -1917 ตั้งอยูระหวางทาวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวัง
ใชโทนสีเขียว และ ขาว ดวยสถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวัง
ฤดูหนาวไดเปดใหประชาชนเขาชมในฐานะ  



 

 

 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ(The State Hermitage Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บ
รวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอก
ระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซี,่ปกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เปนตน จัดเปน
พิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง **ในบางชวงพระราชวังอาจมีการปดโดย
มิไดแจงใหทราบลวงหนา ดังน้ันหากวันที่เดินทางตรงกับชวงวันปดเขาชม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไป
เขาพระราชวังอ่ืนที่เปดหรือสถานที่อ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว**  

จากน้ัน เดินทางสู โบสถหยดเลือด(Church of the Savior on Spilled Blood)ซึ่ง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 
2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดีตอประชาชน 
ปรากฏวาชาวรัสเซียไมเขาใจเพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเปนอยูที่จนลง 
เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติด
ระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูก
สรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี รูปแบบ
สถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มีรูปรางลกัษณะคลาย
กับวิหารเซนตบาซลิท่ีมอสโคว 



 

 

 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก HAMPTON BY HILTON หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนตปเตอเบิรค 
 
วันที่หก วิหารเซนตไอแซค – ป�อมปเตอรและปอล – พระราชวังฤดูรอน

หรือพระราชวังปเตอรฮอฟไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด(Peter and Paul Fortress)สิ่งแรก

ที่สรางในเมืองเซนตปเตอรสเบิรค สรางขึ้นในป ค.ศ.1703ในสมัยพระเจาปเตอรม
หาราช เปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะ
เปนรูปทรงหกเหลี่ยม เปนศิลปะแบบบารอค ปจจุบันดานในเปนพิพิธภัณฑที่ใช
เปนที่ฝงพระศพของพระเจาปเตอรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศ
โรมานอฟ นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนของนักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักดิ์สิทธิ์ที่
งดงาม อันเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของคริสตศาสนิกชนของรัสเซีย ตอจากนั้นนําทาน
เดินทางสู มหาวิหารไอแซค(Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือวาไดรับ



 

 

การตกแตงอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัมและ
ภายในใชหินออน และหินอื่น ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่
สถานที่แหงนี้ จึงไดมีการกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป 
ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrand
โดยใชเวลาในการกอสรางนานถึง 40 ปมีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบ
เรเนสซองส และบาโรก ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับดวยประติมากรรม
เหล็กอันงดงาม เปนโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที ่ประดับประดาตกแตงดวย
กระจกสีอยางวิจิตรบรรจง และยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองที่นี่ใหความนับ
ถือเปนอยางมาก เน่ืองจากในอดีตตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบ
คาบ แตมหาวิหารไอแซคแหงน้ีกลับไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

 
เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof 

Palace) พระราชวังที่สวยงาม ท่ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัยน้ัน ท่ีชื่อวา ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ 
และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบงกันสรางพระราชวังน้ี โดยตัวภายในพระราชวัง
เปนหนาที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บา
รอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอรหมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังน้ีมาก วาง



 

 

โครงสรางงานไปยาวถงึ 10 ป ราสเทรลลี่บรรจงสรางพระราชวังอยางประณีตเนน
การตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีน้ํามัน
เปนหลักดานนอกจะเปนหนาท่ีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจาปเตอรเชิญมา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สรางลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุแหงน้ีถือเปนจุดหลักของประสาทแหงน้ีก็วาได 
ดวยความยิ่งใหญตระการตาและแสงของพระอาทิตยกระทบผิวน้ํา และขอบอางสี
ทองมัน รวมถึงบรรยากาศรมร่ืนของตนไมนานาพันธุจึงทําใหเกิดภาพท่ีสวยงาม
ราวกับดินแดนในเทพนิยาย ** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปดในฤดูหนาว 
ประมาณชวงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และอาจปดทําการในวันจันทร
สิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันตดิตอกัน) โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
ซึ่งเปนธรรมเนียมวันหยุดของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดู
หนาว ในการเพิ่มวันหยุด กรณีที่พระราชวังฤดูรอนปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอ่ืนที่
เปดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว**    

เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HAMPTON BY HILTON หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนตปเตอเบิรค 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด พ ร ะ ร าชวั ง แคท เธอร ี น  ห ร ื อ  พ ร ะ ร าชวั ง พาฟลอฟส  
 – ชอปปم�งเอาทเลต วิลเลจ – สนามบินพัลเซนตปเตอรเบิรก    
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทุกทานเดินทางสูหมูบานพระเจาซารหรอืหมูบานปุชกิ้น สถานที่ประทับและ

พักอาศัยของเจานายชั้นสูงไมวาจะเปนอเล็กซานเดอร ปุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซยี 
นําทานชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหงหน่ึงในรัสเซีย มีหองตางๆ ใหชมนับรอยแตทุกทานตองไมพลาดชมหองอําพัน 
(แอมเบอรรูม) เปนสุดยอดงานศิลป�ยุคศตวรรษที่18 อันประมาณคามิไดที ่ชาง
เยอรมันสรางใหแกปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่1 แหงปรัสเซียประกอบดวยแผน
ไมโอกขนาดใหญหกชิ้นเน้ือที่ 100 ตารางเมตร ประดับอําพัน 6 ตน พรอมกระจก
ผนังและโมเสก อัญมณีมีคาจากอิตาลี หองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่
ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลาห (ในกรณีที่ไม
สามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนําทานชม พระราชวังพา
ฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึ่งสรางโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อใหกับ
พระราชบุตรพอล โดยใชชางที่พระองคทรงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron 
เปนคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอล ทรงใหBrenna
ชางอิตาเลียนที่พระองคโปรดปรานเนื่องจากพระองคตองการศิลปะแบบฝรั่งเศส



 

 

มากกวาอิตาลี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางานตอหลังจาก
พระเจาอเล็กซานเดอรที ่1ขึ ้นครองราชยทรงเสด็จมาพํานักที ่พระราชวังนี ้ตัว
พระราชวังประดับดวยของเกาดั้งเดิมที่ถูกเก็บใหรอดพนจากกทําลายเมื่อคราว
สงครามโลก) 

เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูOutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตง

สไตลยุโรปและเปนแหลง 
ชอปปم�งที่รวมรานคาดังมากมายกวา 40 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง ที่
ครบครันด วยสินค าชั ้นน ําต างๆ มากมาย เช น ADIDAS BOSS FURLA 
GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
จากน้ัน ไดเวลาอันสมควรเดินทางเขาสูสนามบินพัลโคโวเซนตปเตอรเบิร 
23.00 น. ออกเดินทางสูประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮาโดย
เท่ียวบินที ่QR 282 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่แปด สนามบินโดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ   
05.00+1 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮาประเทศการตารเพ่ือ
แวะเปลี่ยนเครื่อง  
08.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินการตารแอรเวย เท่ียวบินที่ QR 
832 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิ

รูลืม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว เซ็นตปเตอรเบิรก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินการตาร(QR) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

20 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62 QR837/QR233 
QR282/QR832 53,900 53,900 52,900 5,000 

23 ก.ย. 62 30 ก.ย. 62 QR837/QR233 
QR282/QR832 52,900 52,900 51,900 5,000 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-โดฮา-มอส

โคว-เซ็นตปเตอรเบิรก-โดฮา-กรุงเทพฯ สายการบิน(QR) 
 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 

 คาทิปไกดทองถิ ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
70USD/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 ซึง่จะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายในเชน (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 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลีย่นชื่อไดหากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช,โรงแรม และสถานที่
ตางๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี 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
ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


