
 

 

รหัสทัวร BID1903390 
ทัวรรัสเซยี มหศัจรรย.....RUSSIA WINTER FESTIVAL 
7 วัน 5 คืน (TG) 
ตลาดอิสไมโลโว   หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Tower 
Husky Park   สวนสุนัขไซบีเรียนฮสักี้   จัตุรัสแดงหางสรรพสินคา GUM 
มหาวิหารเซนตบาซิล   CIRCUS SHOW   เมืองเซนตปเตอรสเบิรก 
วิหารเซนตไอแซค   ป�อมปเตอร และปอล   มหาวิหารคาซาน 

 



 

 

 
 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศ
รัสเซีย • ยอดเขาสแปรโรวฮิลส 
                                                                                                                             
11.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเวย

ประตู 3 เคานเตอร D  
สายการบิน Thai Airwaysโดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

14.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเท่ียวบินที่ TG974 
  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 
ช่ัวโมง** 

 
19.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธี

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอนรับอยาง
อบอุนจากเจาหนาท่ี 
นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ
ที่สุดของยุโรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปน



 

 

เมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบดวยสถาปตยกรรมทั้งเกาและใหม มีโบสถ
ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่สวยงามมากกวา 200 แหง 

ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่
เมืองมอสโคว 
 
วันที่สอง ตลาดอิสไมโลโว • หอสงสัญญาณโทรทัศน Ostankino Tower • Husky 
Park สวนสุนขัไซบีเรยีนฮัสกี ้• จัตุรัสแดง •หางสรรพสินคา GUM  • มหาวิหารเซนตบา
ซิล • CIRCUS SHOW     ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเขาสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market)ตลาดสินคาหัตถกรรมและ

ของเกาอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแหงประเทศเทศรัสเซียตลาดนี้เปน
ศูนยกลางทางการคาของที่ระลึก และของเกา ของสะสมขนาดใหญแหงกรุงมอส
โคว เรียกไดวา ราคาถูกที่สุด และยังมีใหเลือกหลากหลายคุณภาพและราคา 
พรอมใหอิสระแกทานไดเดินเท่ียวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน น ํ าท  านส ู  ต ึ ก  หอส  งสัญญาณ
โทรทัศน Ostankinoใหคุณไดเห็น
วิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจาก
ความสูง ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่
ออกอากาศจากสถาน ี โทรทัศน
จ ํานวนมากไปยังบ านเร ือนชาว
รัสเซีย หอสงสัญญาณนี้โดดเดนอยู
บนเสนขอบฟ�าของมอสโกมาต้ังแตป 
1967 และเปนหนึ่งในอาคารที ่ยืน
อยูดวยตัวเองท่ีสูงที่สุดในโลก หอน้ีเปนผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai 
Nikitineแตผูนําโซเวียต Nikita Khruschevไดทําการปรับเปลี่ยนไปอยางมาก
ในระยะการวางแผน เหตุการณน้ีทําใหสถาปนิกผูน้ีวางหมวกไวใตหินที่ฐานหอเพื่อ
เปนสัญลักษณแสดงความเคารพตอผูนํา  

เที่ยง นําทานไปยังราน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารสุด
หรูที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว ระดับความ
สูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**หมายเหตุ**  เน่ืองจากตึก OSTANKINO TOWER ไมอนญุาตให  เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 
7 ป ขึน้ไปดานบนตึกได 

ดังน้ัน  โปรแกรมนี้จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกคาที่มีอายุตั้งแต 7 ป ขึน้ไป  /  ในกรณีที่มี
เด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เดินทาง 

ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรานอาหารที่มีระดับเทียบเทาใหแทน** 
** หากทางตึกมีการจํากัดจํานวนผูขึ้นชมทางทัวรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปล

รานอาหารโดยจะแจงใหทราบกอนเดินทาง เนื่องจากเปนนโยบายทางตึก ซึ่งทางทัวรไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได** 

จากน้ัน นําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ที่ สวนสนุัขไซบีเรียนฮัสกี้ 
HUSKY PARK พันธุสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมี
ความสามารถที่จะสามารถลากเล่ือนบนนํ้าแข็งหรือหิมะไดดวย ทั้งน้ีทานยังไดมี
ประสบการณที่แสนสนุกในการน่ัง รถเทียมสุนัขลากเลื่อนไดอีกดวย 

 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง กรณีหมิะไมตกทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การพาไป 

เท่ียวชม หมูบานโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye Estate) แทน 

 
จากน้ัน ชม  จั ต ุ รั สแดง (Red Square)

สถานที่สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว 
สรางในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่
เปนศูนยรวมเหตุการณสําคัญตาง 
ๆ เชน งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือ
การประทวงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
และยังถือไดวาเปนจัตุรัสที่มีความ
สวยงามมากที ่ส ุดในโลก บริเวณ
โดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่
สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถไดชม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล
(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึ ่งถูกยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมือง
มอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซีย
โบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟ
เลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด เพ่ือเปนอนุสรณ 



 

 

 
สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และดวยความสวยสด
งดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนที่พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 เปน
อยางมาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก ดวยการควักลูกตาทั้งสองขางทิ้ง
เสีย เพื่อไมใหสถาปนิคผูนี้สามารถสรางสิ่งสวยงามกวานี้ไดอีก การกระทําของ
พระองคในครั้งนั้น สงผลใหทุกคนขนานนามวา “พระเจาอีวานจอมโหด” (Ivan 
the terrible)  

** อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกันอยางเต็มอิ่มกับกิจกรรมตางๆมากมายในชวงเทศกาล 
Russian Winter festival  
เทศกาลฤดูหนาวของรัสเซียในกรุงมอสโควเปนแหลงทองเที่ยวประจําปโดยจัดแสดงขึ้นที่
จัตุรัสแดงซึ่งจะเริ่มจัดตั้งแตชวงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ภายในเทศกาล
มีการตกแตงประดับประดาดวยแสงไฟสีสันยามคํ่าคืนและมีกิจกรรมตางๆมากมาย อาทิ 
รูปปم�นแกะสลักนํ้าแข็ง การแสดงดนตรีและการเตนรําแบบรัสเซียและการออกรานขายของ
ที่ระลึกมากมาย **  
 



 

 

 

 
 
จากน้ัน นําทานเขาชมและชอปปงที่ หางสรรพสนิคากุม (GUM Department store)

สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจบุันเปน
หางสรรพสินคาช้ันนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบ
รนดดงัที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด 

เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และต่ืนตากับการแสดงกายกรรมมายา

กล ของ ละครสัตว Russia Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอม
กับเหลาสัตวที่ไดรับการฝกฝนมาอยางด ีหลังจากจบการแสดง ทานสามารถ
ถายภาพกับสัตวแสนรูเพ่ือเปนที่ระลึกไดอีกดวย 



 

 

 

 
 

 
**ที่นั่งชมเปนบัตรแบบตั๋วกรุ ปจัดตามระบบทัวรลอกที่นั่งไวตามราคาทัวร หากทาน

ตองการที่นั่งวีไอพีหรือที่นั่งดานหนากรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อซื้อบัตร
อัพเกรดทั้งนี้หากที่น่ังจะอัพไดตอเม่ือมีที่น่ังเหลือเทานั้น** 

**กรณีละครสัตวงดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
เปนไปทางระบบการจัดการทางประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว  ทั้งนี้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบริการสวนนี้ให  

ที่พัก  HOLIDAYY INN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย 
ที่เมืองมอสโคว 
วันที่สาม  สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนตปเตอรสเบิรก • วิหารเซนตไอแซค • 
ป�อมปเตอร และปอล • มหาวิหารคาซาน ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็ว

สูง Sapsan Fast Train (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) **รอบของ
รถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม** เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรส
เบิรค(Saint Petersburg)เมืองที่ไดรบัสมญานามวา “ราชินแีหงยุโรปเหนือ”  



 

 

 
 
เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัณ 
ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู ป�อมปเตอร และปอลด 

(Peter and Paul Fortress)
สิ ่งแรกที ่สร างในเม ืองเซนตป
เตอรสเบิร ค สรางขึ ้นในป ค.ศ.
1703ในสมัยพระเจาปเตอรมหา
ราช เปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของ
เมือง โดยมีความสูงถึง 122.5 เมตร ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม เปนศิลปะแบบ
บารอค ปจจุบันดานในเปนพิพิธภัณฑที่ใชเปนที่ฝงพระศพของพระเจาปเตอรมหา
ราช และพระบรมวงศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนของ
นักบุญ รวมรูปพระแมมารีศักดิ ์สิทธิ ์ท ี ่งดงาม อันเปนที ่เลื ่อมใสศรัทธาของ
คริสตศาสนิกชน  



 

 

จากน้ัน   นําทานเขาชม มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือวา
ไดรับการตกแตงอลังกาลมากที่สุด ยอดโดมฉาบดวยทองคําแท 100 กิโลกรัม และ
ภายในใชหินออน และหินอื่น ๆ กวา 43 ชนิด ในอดีตเคยเกิดเหตุเพลิงไหมที่
สถานที่แหงนี้ จึงไดมีการกอสรางขึ้นใหม ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ในป 
ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste de Montferrand
โดยใชเวลาในการกอสรางนานถึง 40 ป ตัววิหารใหญโต สีขาวบริสุทธิ ประดับ
ดวยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เปนโบสถออรโทดอกซแหงเดียวที่ประดับ
ประดาตกแตงดวยกระจกสีอยางวิจิตรบรรจง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เขาชม มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ไดถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจา
ปเตอรมหาราช ปค.ศ. 1708 ตั้งอยูใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ในสมัยกอนเปน
โบสถเล็กๆ ตอมาในสมัยของพระเจาปอลดที่ 1 ในป ค.ศ.1800 ไดทําการสราง
วิหารใหม ใหยิ่งใหญและสวยงามมากขึ้นกวาเดิมมหาวิหารแหงน้ีมีลักษณะรูปทรง
ครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยางเปนระเบียบประกอบไปดวยเสาโรมัน 



 

 

วันที�สี�              พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พพิธิภัณฑ์เฮอมิเทจ   
                         โบสถ์หยดเลือด  • พระราชวังแคทเธอลนี          ไ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 

96 ต น และโดมขนาดใหญซ ึ ่ งม ียอดส ูงถ ึง 90 เมตร นอกของวิหารมี
สวนสาธารณะทีช่าวรัสเซียจะมาพักผอนหยอนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนตปเตอร

เบิรค 
  
 
 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ(Peterhof 

Palace)พระราชวังที่สวยงาม ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช เปน
พระราชวังที่สรรสรางโดยศิลปนเอกในสมัย โดยตัวภายในพระราชวัง ออกแบบ
ความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส “บารอค”และคลาสสิก พระเจาปเตอร 
หมายมั่นปم�นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ภายใน
พระราชวังบรรจงสราง 
พระราชวังอยางประณีตเนนการตกแตงภายในที่เลือกจะใช โคมไฟระยา งานไม
แกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเปนหลักดานนอกสรางลานน้ําพุ โดยเฉพาะ ลานน้ําพุ
แหงนี้ถือเปนจุดหลักของประสาทแหงนี้ก็วาได ดวยความยิ่งใหญตระการตาและ



 

 

แสงของพระอาทิตยกระทบผิวนํ้า และขอบอางสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศรมรื่น
ของตนไมนานาพันธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ในสวนของน้ําพุทางพระราชวังจะปดในฤดูหนาว ประมาณชวงเดือนตุลาคม 
จนถึงเดือนพฤษภาคม และ 

อาจปดทําการในวันจนัทรสิ้นเดือน หรือวันจันทรกับวันอังคาร (2วันติดตอกัน) 
ซึ่งเปนธรรมเนียมวันหยุด 

ของชาวพ้ืนเมืองรัสเซีย ในชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว 
ในการเพ่ิมวันหยุดหรืออาจจะปดทําความสะอาด 

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา กรณีที่พระราชวังฤดูรอนปด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเขาพระราชวังอื่นที่เปด 
หรือสถานที่อื่นๆในชวงเวลาดังกลาว** 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

จากน้ัน เดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดวยหองตางๆ 
ถึง 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  
5 ในการเจริญสัมพันธไมตร ีอดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของราชวงศโรมานอฟ 
ระหวางป ค.ศ.1732 – 
1917 ต้ังอยูระหวางทาวัง กบั จตัุรัสพระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใชโทนสี
เขียว และ ขาว ดวย 
สถาปตยกรรมบารอค ปจจุบันบางสวนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเปดใหประชาชน
เขาชมในฐานะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (TheState Hermitage Museum)ซึ่งเปนสถานที่เก็บ
รวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอก
ระดับโลก อยางเชน ลิโอนาโด ดาวินซี,่ปกัสโซ,แรมบรันด,แวนโกะ เป  นตน 
จัดเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง **ในบางชวงพระราชวังอาจมีการ
ปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ดงัน้ันหากวนัที่เดินทางตรงกบัชวงวันปดเขาชม 



 

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความเหมาะสม โดยจะ
เปลี่ยนไปเขาพระราชวงัอ่ืนที่เปดหรือสถานท่ีอ่ืนๆในชวงเวลาดังกลาว** นําทาน
เขาชม โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึง่
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางใหเปนเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 
2 พระราชบิดาของพระองค ผูประกาศเลิกทาส ดวยความหวังดตีอประชาชน 
ปรากฎวาชาวรัสเซียไมเขาใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมคีวามเปนอยูท่ีจน
ลง เปนผลใหพวกชาวนารวมตัวกันวาแผนปลงพระชนม โดยสงหญงิชาวนาผูหน่ึง
ติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ัน
ถูกสรางโบสถครอบไว กลายเปนโบสถหยดเลอืดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบ
สถาปตยกรรมเปนแบบรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มีรปูรางลกัษณะคลาย
กับวิหารเซนตบาซิลท่ีเมืองมอสโคว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน นําทานเขาชม พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังที่สวยงามแหงหน่ึงในรัสเซีย มี
หองตางๆ ใหชมนับรอยแตทุกทานตองไมพลาดชมหองอําพัน (แอมเบอรรูม) เปน
สุดยอดงานศิลป�ยุคศตวรรษที1่8 อันประมาณคามิไดที่ชางเยอรมันสรางใหแก



 

 

ปราสาทของกษัตริยฟรีดรชิที่1 แหงปรัสเซียประกอบดวยแผนไมโอกขนาดใหญหก
ชิ้นเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญ
มณีมีคาจากอิตาล ีหองอําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคา
ประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอลลาห  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที�ห้า             Outletpulkovo Village • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สถานีรถไฟใต้ดิน Metro               
                          ช้อปปิ� งถนนอารบัต            ไ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

(ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนําทานชม 
พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึ่งสรางโดยพระราชินีแคทเธอรีนมหา
ราช เพ่ือใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางที่พระองคทรงโปรดที่สุดคือ Charles 
Cameron เปนคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอล ทรง
ใหBrennaชางอิตาเลียนที่พระองคโปรดปรานเนื่องจากพระองคตองการศิลปะ
แบบฝรั่งเศสมากกวาอิตาลี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางาน
ตอหลังจากพระเจาอเล็กซานเดอรที่1ขึ้นครองราชยทรงเสด็จมาพํานักที่พระราชวัง
นี้ตัวพระราชวังประดับดวยของเกาดั้งเดิมที่ถูกเก็บใหรอดพนจากกทําลายเมื่อ
คราวสงครามโลก) 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนตปเตอร

เบิรค 
 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ัน เดินทางสู OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแตงสไตล

ยุโรป และเปนแหลงชอปปم�งที่รวมรานคาดังมากมาย สัมผัสประสบการณการชอป
ปم�งที่ครบครันดวยสินคาช้ันนําตางๆ มากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินทางกลับสู เมืองมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 



 

 

 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)**รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสม** 

เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro)ตื่นตากับการ

ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการประดับ
ดวยกระจกสี หินออน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน   นําทานเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบตั(ArbatStreet) ที่ต้ังอยูใน
ใจกลางของแหลงประวัต ิ

ศาสตรและถือวาเปนหน่ึงในยานโบราณที่สุดของมอสโคว ที่มชีื่อปรากฏใน
ประวตัิศาสตรมาต้ังแตศตวรรษที ่15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไป
ดวยรานอาหาร รานขายของที่ระลึก รานคาเฟ� และยังเปนแหลงชุมนุมของศิลปน
อินด้ี ที่มาโชวฝมือกันจดัแบบไมมีใครยอมใคร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที�หก พระราชวังเคมลนิ • พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์รี�แชมเบอร์  • โบสถ์อสัสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร์ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโดโมเดโดโว่                     ไ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน เดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮิลส(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุง

มอสโคว ปจจุบันพื ้นที ่ดังกลาวเปนที ่ตั ้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ ่งเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย 

 
 
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่
เมืองมอสโคว 
 
 
 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ัน นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจดุ

กําเนิดของประวตัิศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ที่น่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยงัเปนที่ประทับของพระ
เจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประทับ ณ พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเช่ือวาท่ีน่ีเปนที่สถิตของพระ
เจาปจจุบันเปนพิพิธภัณฑท่ีสําหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรบัรองแขก
ระดับประเทศ   นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ตั้งอยูอยูในเขต
พระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎทองคําของราชวงศโมโนมาค
จักรพรรดิคอนสแตนตนิ โมโนมาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับเจาชายวลาดิมีร โม
โนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปเศษ มาแลว สวยงามมาก ทํา
จากทองคําประดบัดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆมากมาย 
และไดใชในพระราชพธิีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ชม โบสถอัสสัมชัญ
วิหารหลวงเกาแก ที่ถอืวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลียน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาท่ีมมีากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe 
Tsar Bellและปนใหญพระเจาซาร เปนตวัอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อ
ของรัสเซีย ขนาดอันใหญโตและความงดงามเปนตัวดงึดดูใหผูคนมาเยี่ยมชม ลอง
มาดูดวยตาตัวเองแลวคุณจะประทบัใจกับขนาดอันมหึมาของท่ีน่ี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชม มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หร ือที ่ เร ียกกันว า มหาวิหารโดมทอง 

(St.Saviour Cathedral) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก 
ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้า Moskva เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของ
พระเจาซารอเล็กซานเดอรี่ 1 เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแด
พระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหา
วิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอนสรางนานถึง 45 ปในสมัยของสตาลิน เคยสั่ง
ใหทุบทําลายมหาวิหารแหงน้ี จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมี
การบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังน้ัน
ที ่นี ่จึงเปนที ่รักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงนี ้จึง
กลายเปนสถานที ่ศักดิ ์สิทธิ ์ในการประกอบพิธีกรรมที ่ส ําคัญระดับชาติทาง
คริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

 



 

 

 
 
*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถ

เขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถทราบลวงหนาเนื่องจากเปนการจัดการ
ของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิ์ในการถายรูปชมบริเวณ
ดานนอก ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว*** 

จากน้ัน นําทานชม และชอปปم�ง ที่ หางสรรพสนิคาเวกัส Vegas Shopping Mall 
หางสรรพสินคาขนาดใหญ ที่มิไดเปนเพียงศูนยรวมสินคาหลากหลายประเภท
เทาน้ัน แตรวมถงึเปนจดุพักผอนหยอนใจของชาวเมืองมอสโควอีกดวยเพราะ
ภายในหางยังไดรวบรวมรานอาหารไวมากมาย  

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินโดโมเด
โดโว มอสโคว 

จากน้ัน  ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว 
18.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) เที่ยวบินที่ TG 975 



 

 

วันที�เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
 

 
 
07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม  

............................................................................................. 
หมายเหตุ : หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
โดยเปนการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนีลู้กคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาวกอนทําการจองทุกครั้ง 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย....รัสเซีย มอสโคว เซ็นตปเตอรเบิรก 7 วัน 5 คนื  
 บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)  

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

25 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 TG974/TG975 59,900 59,900 58,900 6,000 
15 ม.ค.63 21 ม.ค.63 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 
22 ม.ค.63 28 ม.ค.63 TG974/TG975 49,900 49,900 48,900 6,000 
05 ก.พ.63 11 ก.พ.63 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 
12 ก.พ.63 18 ก.พ.63 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 
22 ก.พ.63 28 ก.พ.63 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 
26 ก.พ.63 03 มี.ค.63 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000 
04 มี.ค.63 10 มี.ค.63 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 
18 มี.ค.63 24 มี.ค.63 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 
25 มี.ค.63 31 มี.ค.63 TG974/TG975 52,900 52,900 51,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 25-30 ทานตอกรุป** 



 

 

** พาสปอรตหรือหนงัสือเดินทางไทย ไมตองทําวีซาเขาประเทศรัสเซีย ** 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-มอส
โคว-กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG) 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.

ตอ 1 ใบ 
 คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุนํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอ

ทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การ

ประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจาก
เจาหนาที่ตรวจคนเข าเม ืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั ้งท ี่ เม ืองไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
70 USD/ทาน 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วนักอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัด
จําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่ 
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณี

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



 

 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพัก
แบบเดี่ยวSingleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัด
รัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพัก
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อให
เกิดความเหมาะสม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ



 

 

ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํา้มันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา

อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 


