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หนา้ 1 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26330 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

INSIDE RUSSIA MOSCOW- ST.PERTERSBURG 

(มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์) 7 วนั 5 คืน โดยสายการบิน OMAN AIR (WY) 
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หนา้ 2 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

วนั

เดินทาง 
รายการท่องเที่ยว เชา้ เที่ยง เย็น 

ที่พกัระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพ - MCT มสักตั- มอสโคว ์ ✈ ✈ ✈ 
IZMAILOVO DELTA @ 

MOSCOW 

วนัท่ีสอง 

มอสโคว-์วิหารเซ็นตเ์ดอซารเ์วียร-์พระราชวงัเครมลิน-

พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร-์โบสถ์อสัสมัชญั – หอระวงั 

IVAN THE GREAT BELL-TOWER – ซารแ์คนนอน –           

จตุัรสัแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- หา้งกุม                                                

✓ ✓ ✓ 
IZMAILOVO DELTA @ 

MOSCOW 

วนัท่ีสาม 
METRO – ถนนอาราบตั –SPARROW HILLS –มหาวิทยาลยั

มอสโคว ์– ชมละครสตัว ์CIRCUS                                                                            
✓ ✓ ✓ 

IZMAILOVO DELTA @ 

MOSCOW 

วนัท่ีสี่ 
SAPSAN - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอร์

ฮอฟ – ชอ้ปป้ิงถนนเนียฟสกี้      
✓ ✓ ✓ 

AZUMUT HOTEL 

@ST.PETERBURED 

วนัท่ีหา้ 
พิพิธภณัฑเ์ฮอมิเทจ – วิหารปีเตอร ์แอนดพ์อลล ์-โบสถห์ยด

เลือด                  
✓ ✓ ✓ 

AZUMUT HOTEL 

@ST.PETERBURED 

วนัท่ีหก พุชกิ้ น–พระราชวงัแคทเทอรีน-SAPSAN - มอสโคว ์ ✓ ✓ ✓  

วนัท่ีเจ็ด มสักตั- กรุงเทพ ฯ ✈ ✈ ✈  

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาตน้เดินทาง-เวลา

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ(BKK)-มสักตั(MCT) 09.15-12.15 WY181 6 ชัว่โมง 20 นาที 

มสักตั(MCT)-เชเรเมเตียโว(SVO) 15.10-20.35 WY183 6 ชัว่โมง 25 นาที 

เชเรเมเตียโว(SVO)-เซ็นต์ปีเตอรฯ์(LED) TBA TBA TBA 

เซ็นตปี์เตอรฯ์(LED)-เชเรเมเตียโว (SVO) TBA TBA TBA 

เชเรเมเตียโว(SVO)-มสักตั(MCT) 24.45-05.55 WY184 6 ชัว่โมง 10 นาที 

มสักตั(MCT)-สุวรรณภูมิ(BKK) 09.00-17.28 WY815 5 ชัว่โมง 45 นาที 

 

อตัราคา่บริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

24-30 มี.ค. 66 75,988 บาท 75,988 บาท 74,988 บาท 9,500 บาท 

07-13 เม.ย. 66 77,988 บาท 77,988 บาท 76,988 บาท 9,500 บาท 

30 เม.ย.-06 พ.ค. 66 81,988 บาท 81,988 บาท 80,988 บาท 9,500 บาท 
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หนา้ 3 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

05.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 

สายการบิน OMAN AIR เคานเ์ตอร ์T ประต ู8 ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื่อง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

09.15 น. เหิรฟ้าสู่ MCT มสักตั โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY818 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.35 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) 

           เวลาที่มสักตั ชา้กวา่ไทย -3 ชัว่โมง  (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชัว่โมง 50 นาที สู่อมัมาน ) 

14.55 น. เหิรฟ้าสู่  มอสโคว ์โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY 181  

19.55 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง     มอสโคว-์วิหารเซ็นตเ์ดอซารเ์วียร-์พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร-์ 

                โบสถอ์สัสมัชญั – หอระวงั IVAN THE GREAT BELL-TOWER – ซารแ์คนนอน – 

                จตัรุสัแดง –มหาวิหารเซนตบ์าซิล- หา้งกุม                                                      (B/L/D) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)  

สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพื่อเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดง 

กตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้ง 

นานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพร  รคคอมมิวนิสตใ์นขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท้ิ์งเพื่อ

ดดัแปลงเป็นสระวา่ยน ้าท่ีใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหม้ี

การก่อสรา้งวิหารขึ้ นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจ าลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์

วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบูรณแ์ละท าพิธีเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  

ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดับชาติของรสัเซีย 

วนัที่แรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ –โอมาน MCT - มอสโคว ์                    (-/-/D) 
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หนา้ 4 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที่เป็น

เหมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรสัเซียเครมลินคือท่ีสถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนั

พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอ

ระฆงัของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย  

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่อง

ป้องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ระเจา้

ซารแ์ละซารีน่าซึ่งหาดูไดย้ากยิ่ง 

จากน้ันชม โบสถอ์ัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคัญและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดย

สรา้งทับลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าท่ีมีมาก่อน

แลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก 

ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจา้

อีวานและ  ชมระฆังยักษ์ที่ ใหญ่

ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จ  ากัดรอบ

เวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 

รอบเท่ านั้ น คือ 10.00 , 12.00, 

14.30, 16.30 น . ดั งนั้ น ก รุณ า

ต ร งต่ อ เว ล านั ด ห ม าย อ ย่ า ง

เคร่งครดั) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา

โบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 
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หนา้ 5 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ท่านเดินทาง สู่  จตัุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานท่ีส าคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็น

จตุัรสัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต 

และหินอ่อน นับล้านชิ้ นตอกลงบนพื้ น

จนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้ นท่ี

ลานกวา้ง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงน้ัน 

เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัสเซีย 

สังเกตุได้จากท่ีพื้ นถนนจะมีสัญลักษณ์

เป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะ

มีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ัน

และโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไป

ด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาท่ี

มอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรัสแดง

น้ีมีพื้ น ท่ีกว ้าง 695 เมตร ยาว 130 

เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรัสแดงยงั

ประกอบไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์

ประวติัศาสตรร์สัเซีย   

น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL  หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง 

ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 ( Ivan the Terrible) เพื่อ

เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ

ด้ ว ย ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง

สถาปัตยกรรมจึงท าให้มี

เรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระ

เจ้ า อี ว า น ท่ี  4  ท ร งพ อ

พระทัยในความงดงามของ

มหาวิหารแห่ งน้ีมากจึงมี

ค าสั ่ง ให้ปู น บ า เห น็ จแก่

สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการ

ควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้

สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้ง

สิ่ ง ท่ี สวยงามกว่า น้ี ได้อี ก 

การกระท าในครั้งน้ันของ

พระเจ้าอีวานท่ี 4 จึงเป็น

ท่ีมาของสมญานามอีวาน

มหาโหด 
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หนา้ 6 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสนิคา้ท่ี

เก่าแกท่ี่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื้ อกนั อยา่งหลากหลายชนิด 

หา้งสรรพสนิคา้กุม หรืออกีสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแกข่องเมืองน้ี หา้งสรรพสนิคา้กุม 

ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 

ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้ บรกิารมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรอืผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้

ดว้ยกนั แต่สนิคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ ์ ภายในและภายนอกท่ีดหูรูหราโออ่่า และท่ีส าคญัตั้งอยู่

บริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กมูมีการจ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและ

บริโภคเช่น เสื้ อผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สนิคา้ท่ีมีช่ือมีย่ีหอ้ เครื่องส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็น

ประเภทของท่ีระลึก ซึ่งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม  METRO-ถนนอาราบตั- สปแปรโ์รว ์ฮิลล ์– มหาลยัมอสโคว ์– ละครสตัว ์     (B/L/D)                   

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจาก

ทัว่โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกัน ใน

สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใต้ดินไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรง

รวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นท่ีบัญชาการระหว่าง

สงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 

ก.ม.  
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หนา้ 7 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท้่านไดเ้ต็มอิ่มกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียต

ถนนอารบตัเป็นยา่นท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคน

เดินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟเดินทางกลับ

เขา้กรุงมอสโคว ์  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนิน

ฮิลส์  หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ี

มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยู่เบื้ อง

ล่างได้โดยทั้ งหมด  จึงท าให้เลนินผู ้น าพรรค

คอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่ง

น้ีเป็นท่ีตั้งบา้นพักของตน ปัจจุบันพื้ นท่ีดังกล่าว

เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ชมความ

สวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโก

มหาวิทยาลัยรัฐ  ในฮิลส์แปร์โรว์ เป้นมหา

วิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ไดร้บัการก่อตั้งขึ้ นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการ

รสัเซียในช่วงเวลาน้ัน มหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดใน

มอสโคว ท่ีคู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชม

บรรยากาศของมอสโควไปชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตว ์
                           แสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาด 
                          โผนจากนกัแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมี              
                           บริการ ถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ จากนั้น น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 
 (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษทัฯ จะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 
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หนา้ 8 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

วนัที่สี่     SAPSAN - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – ชอ้ปป้ิงถนนเนียฟสก้ี     

                                                                                                                           (B/L/D)                   

 

 

 

  

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

…………………………………. น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโคว์-สู่เซ็นตปี์เตอร์สเบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ที่หรือหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ 1 ชัว่โมง เขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดข้ึนจากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิต
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หนา้ 9 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

โดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีชื่อวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนใน

พระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหน้าท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สม

เรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้ง

งานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟ

ระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตา

และสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก    

(ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับ

หวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) น าคณะช็อปป้ิง ถนนเนียฟสก้ี NEVSKY STREET ถนนประวติัศาสตร ์ศูนยก์ลางแห่ง

เมืองเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทยีบเท ่

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้สู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้งประเทศ

รสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 พระองคไ์ด้

เสด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 

หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 

1,050 หอ้งมากถึง 3 ลา้นชิ้ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน เมื่อเขา้ไปภายในจะตอ้งเอาเป้ เสื้ อหนาว 

กระเป๋ากลอ้งถ่ายรูป สมัภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้งัเจา้หน้าท่ี (ในกรณี พระราชวงั Hermitage ปิด 

 

 

                       

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัทีส่ี่      พิพิธภณัฑเ์ฮอมิเทจ – วิหารปีเตอร ์แอนดพ์อลล ์-โบสถห์ยดเลือด                        (B/L/D)                 

                                                             

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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หนา้ 10 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

น าท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อ

ใชเ้ป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บน  เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) 

ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-

Fortress) เริ่มสรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 

มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อวิหาร

แห่งน้ีเพื่อเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปี

เตอร ์และนักบุญปอลดเ์พื่อเป็นการ

เผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอด

แหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็น

สิ่ง ก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและ

ห้ามสร้างสิ่ งก่อสร้างใดสู งกว่า 

ภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบา

รอกซึ่ งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์

คริสต์ออร์โทดอกซ์ทัว่ไปและวิหาร

แห่ งน้ี ยังเป็น ท่ี เก็บพระศพของ

ราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มตน้จากพระ

เจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก 

จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งค์สุดทา้ยของราชวงศ์ (ในกรณี St.Peter and Paul ปิด ทางทัวรจ์ะจดัหาสถานที่

ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)น าท่านชม The Cathedral of the 

Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุโศก

นาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผูก้่อการรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริย์

พระองค์ต่อไปจึงสรา้งโบสถ์น้ีขึ้ นเป็นอนุสรณ์ เป็นโบสถ์อนังดงามท่ีอยู่ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งขึ้ น

ตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 

2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถ์น้ีขึ้ นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 

ท่ีสิ้ นพระชนม์ ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการ

ตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมคีวามละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชห้ินอ่อนหลากสี ประดบัประดาดา้นใน 

คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษที่17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 
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หนา้ 11 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

วนัทีห่ก         หมู่บา้นพุชก้ิน –พระราชวงัแคทเทอรีน - SAPSAN- MOSCOW – สนามบิน SVO (B/L/D)        
 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

                    น าท่านเดินทางไป “พุชคิน” (Pushkin) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยูใ่นเขตนครสหพนัธ์ 

                    เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) โดยตวัเมืองน้ันตั้งห่างจากเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ไปทางทิศใต ้ 

                    ประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล)์ ไดร้บัการก่อตั้งข้ึนในปี 1710 ส าหรบัตวัเมืองพุชคินน้ันตั้งอยูร่ิมฝั่ง 

                    แม่น ้าเนวา (Neva River) แม่น ้าสายส าคญัสายหน่ึงของประเทศนัน่เอง ชม Catherine Palace พระราชวงั 

                    แคทเธอรีน อยูท่ี่เมือง Pushkin ห่างจากตวัเมือง St Petersburg 25 กม เริ่มก่อสรา้งในปี คศ 1717 โดย 

                    พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 พระมเหสีของปีเตอรม์หาราช ซึ่งไดค้รองราชยห์ลงัจากปีเตอรม์หาราชสวรรคต  

                    ทรงประสงคส์รา้งวงัแห่งน้ีขึ้ นเพื่อเป็นพระราชวงัฤดูรอ้น 

กลางวนั  ณ ภตัตาคาร  น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  
…………………………………. น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – สู่มอสโคว ์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ที่หรือหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

ไดเ้วลาอ าลากรุงมอสโคว ์  

22.25 น.       เหิรฟ้าสู่ MCT มสักตั โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี  WY182 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

  

06.55 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) 

           เวลาที่มสักตั ชา้กวา่ไทย -3 ชัว่โมง  (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชัว่โมง 50 นาที สู่อมัมาน ) 

08.50 น.       ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการ OMAN AIR เท่ียวบินท่ี  WY815 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

*********************************** 

วนัที่เจด็ มสักตั- กรุงเทพ ฯ                        (-/-/-) 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบในทุกกรณี 

 

 

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 25, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 1 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

 หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต  

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั  
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ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน

เปิดหอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง สายการบิน ใหท้่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ น

เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม               

ค่าตัว๋เครื่องระหวา่งประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป//รวมภาษีสนามบิน และ

ธรรมเนียมเชื้ อเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด      

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กที่มีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ  

จะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปไกดทอ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 6 วนั =18 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วนั= 12 USD 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วนั = 21 USD 

รวมทิป  51 USD /ท่าน/ทริป /  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ สายการบินน้ันๆ 

หากตัว๋เครื่องบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 
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ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

 

หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่

เกิดขึ้ นในกรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หน้างาน 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเครื่องและทรพัยส์ินของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมวา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพที่ใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(RUS-INSIDE-7D5N-WY) 

หนา้ 15 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น*** 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

