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  นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศรสัเซยี  

ดนิแดนหมขีาว มหาอํานาจทีย่ ิง่ใหญ่ 

มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ ถนนอารบทั  จตัรุสัแดง    วหิารเซนตบ์าซลิ พระราชวงัเครมลนิ   

มอสโคว ์เมโทร  อนสุรณ์สงครามโลก  หา้งสรรพสนิคา้กมุ  ตลาดอซิเมโลฟสกายา 

น ัง่รถไฟดว่นสู ่เซนตปี์เตอรส์เบริก์  

พระราชวงัแคทเธอรนี พระราชวงัเฮอมเิทจ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ 



อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 2,000 บาท/ทา่น 

ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ U1-U6 สายการบนิ TURKISH AIRLINES   
พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี โดยเทยีวบนิที ่TK69 / TK413 (แวะพกัเปลีย่น
เครือ่ง ณ สนามบนิอสิตนับลู 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

 

วนัทีส่อง กรงุมอสโคว ์– สแปรโ์รว ์ฮลิล ์– มหาวทิยาลยัมอสโคว ์– ประตชูยัมอสโคว ์- จตัรุสั

แดง – วหิารเซนตบ์าซลิ – ชมละครสตัว ์– หา้งสรรพสนิคา้กุม                   (-/L/D)                                

10.40 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวินโูคโว (Vnukovo Airport) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ
สมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) และนําทา่นเดนิสูม่อสโคว ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่หนึง่ในจุดสงูทีส่ดุของมอสโคว ์ ปอกลอนนายา ฮลิล ์(Poklonnaya hill) ซึง่ใน
อดตีเนนิเขามคีวามสาํคญัเชงิกลยุทธอ์ย่างยิง่เนื่องจากมมีุมมองทีด่ทีีส่ดุในการมองรอบเมอืงหลวง

รัสเซยี และนําทา่นเดนิทางสู่ จุดชมววิเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุในมอสโ คว์ สแปรโ์รว ์ฮลิล ์  (Sparrow 
Hills) หรอือกีชือ่คอืเลนนิ ฮลิสเ์นื่องจากเป็นทําเลทีม่องเห็นทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็น

มุมทีเ่ลนนิชืน่ชอบมาก จงึเลอืกจุด นี้เป็นทีต่ัง้ของบา้นพักสว่นตวั ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับ
นักทอ่งเทีย่วข ึน้มาชมววิจุดเดยีวกบัเลนนิในอดตีแลว้ ยังเป็นทีน่ยิมในการใชเ้ป็นมุมถา่ยภาพแตง่งาน
ยอดนยิมของชาวรัสเซยีอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางไปชม มหาวทิยาลยัมอสโ คว ์

(Moscow State University) มหาลยัชือ่ดงัของสหพันธรัฐรัสเซยี และเป็นมหาลยัทีเ่ป็นอันดบั
หนึง่ของประเทศนี้  คนนอกสามารถเขา้มาเดนิดา้นในได ้แตไ่ม่สามารถเขา้อาคารได ้  เนื่องจากตอ้ง

ขออนุญาต หรอื เป็นนักศกึษาของทีนั่น้ ภายในมหาวทิยาลยัสวยงามน่าเดนินัก รายลอ้มไปดว้ยตน้
แอปเป้ิลสวยงามในฤดรูอ้น ภายในอาคารมทีัง้หอพัก อาคารเรยีน  และอาคารทีทํ่าการของมหาลยันี้
จัดว่าอยู่สงูทีส่ดุในโลก  

 
 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุํา่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

10-17 เม.ย. 2563 
หยุดสงกรานต ์

53,900 53,900 53,900 51,900 7,000 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
                    ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางไปชม  ประตชูยัมอสโคว ์  (Triumphal Arch)ซึง่เป็นเครือ่ง

เตอืนใจอันยิง่ใหญ่ถงึประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของรัสเซยีในดา้นการทหารทีท่รงพลงัและแข็งแกร่ง  
ประตชูยัของมอสโกสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองชยัชนะทางทหารเชน่เดยีวกบัประตชูยัของโรมสมัย

โบราณนําทา่นเทีย่วชม  จตัรุสัแดง (Red Square) จัตรุัสทีส่วยงามทีส่ดุในโลก  เพราะสรา้งดว้ย
การนําหนิแกรนติและหนิอ่อนจํา นวนนับลา้น ช ิน้ตอกฝังลงบนพืน้ทัว่จัตรุัสทีม่คีวามกวา้ง 695 เมตร
และยาว 130 เมตร ทําใหก้ลายเป็นจัตรุัสโมเสกทีย่ ิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นทีต่ัง้ของ กโิลเมตรทีศ่นูย์

ของรัสเซยี โดยรอบจัตรุัสแดงจะลอ้มรอบไปดว้ย สถานทีส่าํ คญัหลายแห่ง ม ีหอนาฬกิาซาวเิออร์
(Savior Tower) ทีต่ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้ขึน้ไปชมบนยอดหอเราจะ เห็นไดว้่า
ออกแบบดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึง่เป็นทบัทมิน้ําหนักถงึ 20 ตนั 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 ชมมหาวหิารนกับญุเบซลิ  (St.Basil’s Cathedral) เป็นอาสนวหิารของศาสนจักรออรโ์ธดอกซ์

รัสเซยี ตัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซยีมหาวหิารเซนตบ์าซลิมรีูปทรงทีไ่ม่เหมอืนโบสถ์
อืน่  คอืมโีดม  8 โดมลอ้มรอบโดมที่  9 ทีอ่ยู่ตรงกลาง  ทําใหอ้าคารมรีูปทรงแปดเหลีย่ม  ดว้ย

สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณโดมทรงหัวหอมกบัสถาปัตยกรรม
ทีเ่รยีกกนัว่ารัสเซยีนกอธกิ หอคอยสงูรูปกระโจมเป็นอทิธพิลจากยุโรปตะวันตก  ผลลพัธท์ีอ่อกมาจงึ
กลายเป็นหอคอยสงูรูปแทง่เทยีนกําลงัลกุไหมบ้นปลายลําเทยีน สง่ความโชตชิว่งชชัวาลยเ์ป็นเครือ่ง

บูชาเทพเจา้บนสวรรค ์ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางไปชม สสุานเลนนิ (Lenin’s Mausolem) 
เป็นสสุานในชว่งปัจจุบันซึง่ไดใ้ชเ้ป็นทีพ่ักผ่อนของผูนํ้าโซเวยีต วลาดมีรี ์เลนนิ ร่างของเขาไดถ้กูเก็บ

รักษาไวใ้หไ้ดถ้กูจัดแสดงแกส่าธารณชนไวต้ัง้แตไ่ม่นานหลงัจากทีเ่ขาไดเ้สยีชวีติลงโครงสรา้ง
อนุสรณ์สถานทีทํ่าดว้ยหนิแกรนติรวมกบัสว่นประกอบบางอย่างจากสสุานโบราณ  เชน่  พรีะมดิ
ขัน้บันได  สสุานของพระเจา้ไซรัสมหาราช  เพือ่ระดบับางสว่น  อารามแห่งการจารึ ก จากน่ันนําทา่น

เทีย่วชมและชอปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum) อยู่ไม่ไกลจากจัตรุัสแดง   เป็นหา้งสรรพสนิคา้
ทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของรัสเซยี  ซึง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่ปี ค.ศ. 1895 ตวัอาคารสงู 3 ชัน้ 
ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้จํานวนกว่า 200 รา้น อัดแน่นเรยีงรายอยู่                                                                                                

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี 



หลงัอาหารคํา่นําทา่นเขา้ชมการแสดง   ละครสตัว ์รสัเซยีนเซอรค์สั (Russian Circus) การ
แสดงของสตัวแ์สนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด ตัง้แตส่ตัวใ์หญ่ไปจนสตัวเ์ล็ก เชน่ ชา้ง , สงิโต, เสอื, มา้, สนัุข, 

ลงิ,นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบ่งการ
แสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาที จากนี้ยังมบีรกิาร
ถา่ยรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย  *กรณีทีก่ารแสดงละครสตัวง์ดการแสดงโชว ์ซึง่บางครัง้

การงดการแสดงไม่มกีารแจง้ลว่งหนา้  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโปรแกรมอืน่
ทดแทน หรอืคนืคา่เขา้ชมใหก้บัผูเ้ดนิทางทกุทา่น ทัง้นี้การพจิารณาขึน้อยู่กบัทางผูจ้ัดอกีครัง้* 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

ทีพ่กั Izmailovo Gamma Hotel Moscow  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑค์ลงัอาวุธเครมลนิ – มหาวหิารโดมทอง – อนุสรณ์

สถานสงครามโลกคร ัง้ที ่2 – ถนนอารบทั– ลอ่งเรอืแมน่ํา้                 (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นําทา่นเขา้ชมภายใน  พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin Palace) สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น
สญัลกัษณ์และเป็นหนา้ตาของรัสเซยีมายาวนาน ทีส่รา้งข ึน้ในรัชสมัยของพระเจา้อวีานที ่ 3 ยิง่ใหญ่

และสวยงามอย่างทีส่ดุ พระราชวังเครมลนิเป็นแหลง่สถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยนือายุมายาวนาน
กว่า 850 ปี มบีทบาทในหลายยุคของรัสเซยี ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํา นวนหอ้งใชส้อยถงึ 

700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการทีม่คีวามยาวประมาณ 2,235 เมตรสาํหรับสงัเกตการณ์ 
ภายหลงัปรับเปลีย่นใหเ้ป็นทีทํ่า การของรัฐบาล แล ะสว่นหนึง่เปิดเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วใหค้นทัว่ไป
เขา้ชมได ้ทีบ่รเิวณดา้นนอกจะมปืีนใหญ่พระเจา้ซาร ์ปืนใหญ่ทีไ่ดร้ับการบันทกึลงกนิเนสบุ๊คว่ามปีาก

กระบอกใหญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่สรา้งข ึน้ในปีค.ศ. 1586 เพือ่ขม่ขวัญศตัรูและเพือ่ใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกสมชือ่ ดา้ นนอกมเีสน้ผ่านศนูยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวั ปืนยาว 5.34 เมตร มี น้ําหนัก
รวมถงึ 40 ตนั และยังมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกชือ่ว่า ระฆงัพระเจา้ซารอ์ยู่บนหอคอยพระเจา้  อวีานที่

สงู 81 เมตร ระฆงัใบนี้จงึถกูสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก น้ําหนักรวมมากถงึ 200 ตนั แต ่ทีเ่ห็นมุมหนึง่มี
ช ิน้สว่นของระฆงัแตกออกมา ซึง่ก็มน้ํีาหนักมากถงึ 11.5 ตนั  

                     นําทา่นเยยีมชม   พพิธิภณัฑค์ลงัอาวธุเครมลนิ  (The Kremlin Armoury) เป็นหนึง่ในทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุพพิธิภณัฑข์องกรุงมอสโคว ์คลงัอาวุธเครมลนิเกดิข ึน้ในฐานะคลงัแสงของราชวงศม์หีนา้ทีผ่ลติ
จัดซือ้และเก็บอาวุธเครือ่งประดบัและสิง่ของเครือ่งใชใ้นครัวเรอืนตา่ง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย               นําทา่นถา่ยรูป   มหาวหิารโดมทอง  (Cathedral of Christ the Saviour) ทีส่รา้งขึน้โดย  “พระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1” ในปีค.ศ. 1839 และก็ดําเนนิการสรา้งกนันานถงึ 45 ปี สวยงามอลงัการ

ตัง้แตแ่รกเห็น ตวัอาคารสขีาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวาย แด่
พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากทีร่ัสเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสมาได ้  นําทา่นชม  อนสุรณ์

สถานสงครามโลกคร ัง้ที ่ 2 (Victory Park) ในบรรดาอนุสาวรยีต์า่งๆ สถานทีน่ี่นับวว่าเป็นที่
สาํคญัทีส่ดุ สรา้งเสร็จเมอืงวันที ่ 9 พฤษภาคม 1995 เพือ่เป็นการฉลองโอกาสทีค่รบรอบการส ิน้สดุ
ของสงครมโลกครัง้ที ่ 2 ครบรอบ 50 ปี อนุสร ณ์นี้ตัง้อยู่ บนเนนิเขาโปโคล นาจา (Poklonaja) ใน

บรเิวณนัน้มกีารปรับปรุงภมูทิศันใ์หส้วยงาม และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่าํคญัอกีแห่งของมอสโคว ์                                       
 นําทา่นเดนิทางสู่  ถนนอารบทั  (Arbat Street) ย่านถนนคนเดนิทีม่ากมายไปดว้ยรา้นคา้

รา้นอาหาร ในย่านนี้เราจะไดพ้บเห็นศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซือ้ และของ
ทีร่ะลกึหลากหลายแบบ ก็มใีหเ้ชน่กนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น  ลอ่งเรอืแมนํ่า้มอสโคว ์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise) สมัผัส
บรรยากาศยามคํา่คนืของเมอืงหลวงมอสโคว์  ทีม่กีารตกแตง่ไฟตามอาคารและสถานทีส่าํคญัอย่าง

สวยงาม  *ในกรณีทีเ่รอืไม่สามารถลอ่งได ้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ หรอืไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโปรแกรมอืน่ทดแทน หรอืคนืคา่ลอ่งเรอืใหก้บัผู ้
เดนิทางทกุทา่น ทัง้นี้การพจิารณาขึน้อยู่กบัทางผูจ้ัดอกีครัง้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั Izmailovo Gamma Hotel Moscow  หรอืเทยีบเทา่  

 



วนัทีส่ ี ่ ตลาดอซิเมโลฟสกายา – ซากอรส์  – มอสโคว ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท               (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นําเทีย่วชม  ตลาดอซิเมโลฟสกายา (Izmailovsky Souvenir Market) ตลาดของฝากแล ะ

ของทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในมอสโคว์ มขีองขายมากมายและหลากหลาย แถมราคาไม่แพง ทัง้เสือ้ผา้ 
รองเทา้ ผา้พันคอ นาฬกิา ภาพวาด ของชาํร่วย รวมไปถงึรา้นขาย ของกนิ ทีทํ่ากนัสดๆรอ้นๆ พรอ้ม

เสริฟ์นักทอ่งเทีย่วทกุทา่น  สนิคา้ข ึน้ชือ่ของทีน่ี่คอืสนิคา้ดา้นงานศลิปหัตถกรรม เชน่ ตุก๊ตาแม่ลกูดก 
เป็นตุก๊ตาไมเ้ขยีนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ มตีัง้แตจ่ากตวัใหญ่ไปตวัเล็ก หมวกขนสตัว์
และผา้พันคอขนสตัวก์็เป็นทีน่ยิม  นําทา่นเดนิทางสู่   สถานรีถไฟใตด้นิแหง่มอสโก  (Moscow 

Metro) แตก่อ่นเคยเป็นสถานทีห่ลบภยัจากกองกําลงั ทหารนาซใีนชว่งสงครามครัง้ที ่2 หากนับรวม
ความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใตด้นิทัว่มอสโควจ์ะมคีวามยาวถงึ 260 กโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) เป็นเมอืงโบราณ ทีเ่ป็นทีต่ัง้ ของศาสนสถานทีใ่หญ่
ทีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวงบุญทีศ่กัด ิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอน

การรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ ์
                     นําทา่นเดนิทางสู ่  โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์กา่แกท่ี่ มคีวามสวยงามมาก

ของเมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค .ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอ์ัสสมัชญัภายใน
พระราชวังเครมลนิ ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มแีทน่สาํหรับประกอบพธิี
ของพระสงัฆราชและทีส่าํหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆงั นําทา่นผ่านชม   บอ่นํา้ศกัด ิ์สทิธ ิ ์(Chapel 

Over the Well) ทีซ่มึข ึน้มาเองตามธรรมชาต ิ 
**หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์ัสสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน** 
นําทา่นเดนิทางสู่   โบสถท์รนิติ ี ้ (Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง 

ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จยีสทีภ่ายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นําทา่นเดนิทางสู ่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเ้วลาทา่นไดอส้ ิระชอป้  ป้ิงสนิคา้          

แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON 

ฯลฯ 

อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ภายในเอาทเ์ลท เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั Izmailovo Gamma Hotel Moscow  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบริก์ – โบสถห์ยดเลอืด – มหาวหิารนกับุญไอแซค – ถนน

เนฟสกี ้                                                                                                   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สถานีรถไฟมอสโคว ์ 
…….…. น.  ออกเดนิทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (St.Petersburg)โดย รถไฟดว่น SAPSAN เทคโนโลยี

ใหม่ลา่สดุจากเยอรมัน ใชเ้วลาเพยีง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโคว์ สู่เซนตปี์เตอรส์เบริก์ ระยะทาง
ประมาณ 800 กม.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
………. น.  เดนิทางถงึเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง ซึง่เป็นจุดศนูยก์ลางความ

เจรญิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ไดร้ับการขนานนามว่าหนา้ตา่งของยุโรป เนื่องจากเป็นหนึง่ในเมอืงทีแ่สนสวยงาม 
มคีวามเจรญิทางดา้นวัฒนธรรม เป็นศนูยก์ลางทางตรรกศาสตรป์ระดจุเพชรน้ําเอกของทวปียุโรปทาง
ตอนเหนือ ปัจุบันเมอืงนี้ เป็นที ่รูจ้ัก กนัอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นเมอืงทีส่วยงามและ รํ่ารวยดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมดจุดงัราชนิีแห่งยุโรปเหนือ    
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  นําทา่นเทีย่วชมในเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ นําทา่นถา่ยรูปกบัรูปปั้น Peter Bronze Horsemanนําทา่น 

ถา่ยรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลอืด (Church of Christ’s Resurrection)สรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระ
เจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถกูลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็ก  ซานเดอรท์ี่  3 ทรงสรา้งโบสถข์ ึน้เพือ่

เป็นอนุสรณ์แดพ่ะบดิา สถาปัตยกรรมมลีกัษณะคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทีก่รุงมอสโคว ์ 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  นําถา่ยรูป  มหาวหิารนกับญุไอแซค(St. Isaac Cathedral) อาสนวหิารนักบุญไอแซคเป็นอาสน
วหิารออรโ์ธดอกซท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก และยังเป็นอาสนวหิารครสิตท์ีใ่หญ่เป็นอันดบั 4 ของโลก อาสน
วหิารนี้ใชเ้วลาสรา้งถงึ  4 ทศวรรษตัง้แตปี่  1818 ถงึ 1858 ตวัอาคารมสีถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟู

คลาสสกิอาสนวหิารนี้ใชเ้วลาสรา้งถงึ  4 ทศวรรษตัง้แตปี่  1818 ถงึ 1858 ตวัอาคารมสีถาปัตยกรรม
แบบฟ้ืนฟคูลาสสกิ และ นําทา่นชอ็ปป้ิงถนนเนฟสกี้(Nevsky street)ถนนเสน้นี้เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีน
ฐานะถนนประวัตศิาสตรศ์นูยก์ลาง  แห่งเมอืงเซนตปี์ เตอรส์เบริก์  มคีวามยาวทัง้ส ิน้  4.5 กโิลเมตร  

จุดเดน่ของถนนเสน้นี้คอืมสีถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ตัง้แตส่มัยศตวรรษที่  18-20 ทีเ่รยีงรายอยู่รมิสอง
ขา้งทาง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ Hotel Ibis St. Petersburg Center หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่ก พระราชวงัแคทเธอรนี – มหาวหิารคาซาน – พระราชวงัฤดหูนาว – สวนจตรุสั                         

                                                                                                                                   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเทีย่วชมเมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์ นําทา่นเยีย่มชม  พระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine 
Palace)เป็นพระราชวังทีง่ดงามและลํ้าคา่แห่งหนึง่ โดยพระนางแคทเธอรนีที่  1 พระมเหสอีงคโ์ปรด
ของปีเตอรม์หาราช  ซึง่ไดค้รองราชยห์ลงัจากปีเตอร์ มหาราชสวรรคต  จงึสรา้งวังแห่งนี้ข ึน้เพือ่เป็น

พระราชวังฤดรูอ้น โดยสถาปนกิชาวเยอรมัน ในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสสคิ  นําทา่นแวะถา่ยรูป   
มหาวหิารคาซาน  (Kazan Cathedral)แตเ่ดมินัน้  ทีน่ี่เป็นเพยีงโบสถเ์ล็กๆ  ตอ่มาในสมัยการ

ปกครองของพระเจา้ปอลดท์ี่  1 ในปีค .ศ. 1800 ไดทํ้าการสรา้งวหิารใหม่  ใหเ้ป็นวหิารทีใ่หญ่และ
สวยงามมาก จนปัจจุบันไดจ้ัดเป็นอกีมหาวหิารแห่งหนึง่ในเซนตปี์เตอรเ์บริก์  ทีม่คีวามสวยงาม  และ
เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรท์ีส่าํคญั  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



บา่ย นําทา่นเยีย่มชม   พระราชวงัฤดหูนาว  (Hermitage) ซึง่เป็นพระราชวังทีม่ชี ือ่เสยีงมากสรา้งใน
สมัยของพระนางอลซิาเบธ โดยสถาปนกิทีม่ชี ือ่เสยีงชาวอติาเลยีน กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบา

ร็อก  และร็อกโคโคทีส่รา้งพระราชวังใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของความยิง่ใหญของพระเจา้ซารแ์ละความ
รุ่งโรจน ์ ของจักรวรรดริัสเซยี ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภณัฑซ์ ึง่เป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของรัสเซยีที่
เปิดใหค้น้  ทัว่ไปเขา้ชมไดจ้ัดแสดงสิง่ของตา่ง  ทีท่รงคณุคา่  เกอืบ 3 ลา้นชิน้  และเป็นพพิธิภณัฑท์ี่

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศอกีดว้ย นําทา่นพักผ่อน   สวนจตัรุสั(Palace Square)ในใจกลางของจัตรุัส 
อเล็กซานเดคอลมัน ์(1830-1834) ไดร้ับการออกแบบโดยออเดอรันด์  เสาหนิแกรนติสแีดง (สงูทีส่ดุ
ในโลก) สงู47.5 เมตรและหนัก 500 ตนั มันถกูตดิจัง้อย่างดวีและมันไม่จําเป็นตอ้งมสี ิง่ทีม่าคํ้ากบัฐาน 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ Hotel Ibis St. Petersburg Center หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงปีเตอรฮ์อฟ – สนามบนิเซนตปี์เตอรเ์บริก์                                            (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นําทา่นเยีย่มชม  เมอืงปีเตอรฮ์อฟ  (Peterhof) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ   พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตรดวา
เรสต  ์(Peterhof Palace) ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร์  มหาราช  พระตําหนักทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น  

Russian Versailles เป็นพระราชวังทีง่ดงามโดดเดน่ดว้ยอุทยานน้ําพุทีพ่วยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและ
ทีต่า่งๆ  มากกว่า  100 แห่ง  ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง  ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกบัประตมิากรรมทีว่จิติร
งดงามอลงัการ  ยิง่ หอ้งหับตา่งๆ  ภายในพระราชวังประดบัดว้ยทองคําอร่ามเรอืงพรอ้มภาพเขยีนที่

สวยงามเกา่แก ่ทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่ได ้สว่นภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษา
นานาพันธุแ์ละ สวนน้ําพุอันตระการตาสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศส 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

 



 ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (Pulkovo Airport) 
15.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ ประเทศไทย  โดยเทยีวบนิที ่TK402/TK64 (แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

ณ สนามบนิอสิตนับลู 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ                                                                                                   

09.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ * 

** ท ัง้น ีเ้พ ือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ในยุโรป ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ  เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าต๋ัวรถไฟ SAPAN จากมอสโควไ์ปเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 ค่าใชจ่า่ยไกดท์อ้งถิน่ (English Speaking) สําหรับวันทีม่โีปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

 ค่าใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทยอํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

 ค่าบรกิารน้ําดืม่ทา่นละ 1 ขวดต่อวัน 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้า่นละ 20 กก./ทา่น) 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทา่นละ ณ โรงแรมทีพั่ก  

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ,  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ

ของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น  หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 



 มดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลงัจากทําการจอง กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีห ายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

***กรณีทีล่กูคา้ยกเลกิการเดนิทาง ไมค่นืเงนิทกุกรณี*** 
 

 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม คณะไมถ่ ึง ตามที่
กําหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 



13. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ในยุโรป  ตามกฎหมาย  สามารถใหบ้รกิารวันละ  8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น

หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไม่ใชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไม่ทําใหผู้ร้่วมเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การนําสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้ สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศุลกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตาม

รายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จํากัดในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่

พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆตามรายการ  


