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มอสโคว ์- เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พชุก้ิน 
ชมพระราชวงัฤดหูนาวเฮอรมิ์เทจ 

พระราชวงัเครมลิน-จตัุรสัแดง-ถ่ายรปูวิหารเซนต์บาซิล- 
วิหารเซน็ต ์เดอะซาเวียร-์ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพ้ืนเมือง 

ชมพระราชวงัแคทเธอรีนและห้องอ าพนั 

พิเศษ!! ล่องเรือแม่น ้ าเนวาเซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 
โดยสายการบินไทย (TG)  

 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงกำรปกครองจำก
ระบบสมบรูณำญำสทิธริำชย์มำเป็นระบบกำรเมอืง กำรปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสต์ในแนวมำร์กซสิต์ได้
ส ำเรจ็ตัง้แต่ ค.ศ.1917 จนถงึกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกจิมำสูร่ะบบ
ประชำธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยอืนจำกนกัท่องเทีย่วทัว่โลก กบัสถำนทีน่่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำน 

Hilight Russia  
6 Days 3 Cities 
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มอสโคว์   เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิำสตรอ์นัเกำ่แกแ่ละยำวนำน 
เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัและยงัเป็นเมอืงหลวงเกำ่ของสหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้แต่สมยัของพระเจำ้ 
   ปีเตอรม์หำรำช ทีน่ ำควำมเจรญิมำสู่ประเทศรสัเซยีแบบยุคใหม่ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   15-20 มิ.ย. / 29 มิ.ย.-4 ก.ค. 2562 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ - มอสโคว์ 

07.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ Row D  
 สายการบินไทย  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
10.30 น. ออกเดินทางสู่กรงุมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนงัสอื

เดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรงุมอสโคว์ (เวลาชา้กว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 ชัว่โมง)  น าท่านเดนิทางสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” จุดชมววิที่
มองเหน็ทศันียภาพของกรงุมอสโควท์ีอ่ยู่เบือ้งล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์ใน
อดตีเลอืกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นทีต่ ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นทีด่งักล่าวเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยั
มอสโคว ์และเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโคว ์ใหท้่านถ่ายรปูกบัความสวยงามของอาคารหลกัของ
มหาวทิยาลยัมอสโคว ์เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดและใหญ่ทีส่ดุในรสัเซยี โดยรปูแบบสถาปัตยกรรม

ปรบัราคาทวัรล์ง_ 6 ก.พ.62 

http://bit.ly/2NMk5YE


Hilight Russia6D4N3Cities/TG(Mow-Spb-Puk), 15-20Jun,29Jun-4Jul2019 **Revised 3 ปรับราคาทวัร์ลง 6 Feb 2019** 3 | P a g e  

 

แบบสตาลนิทีเ่ป็นเอกลษัณ์ของการกอ่สรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการกอ่ตัง้ขึน้ในปี 1755 โดยมคิาอลิ
ซอฟ นกัวชิาการรสัเซยีในชว่งเวลานัน้ มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการตัง้ชือ่ตามเขาในปี 1940   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้สู ่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสอง  มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟในกรงุมอสโคว ์น าท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่นครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ โดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เมือ่เดนิทางถงึ นครเซ้นต์ปี
เตอรส์เบิรก์  เมอืงทีส่รา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช เมือ่ ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนี้มปีระวตัศิาสตรข์องการ
ต่อสูข้องชาวเมอืงหลายครัง้ และยงัเป็นอู่ก าเนิดอ านาจของการปฏวิตัริสัเซยีทีส่ ัน่สะเทอืนไปทัว่โลก ถอืไดว้่า
เป็นเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบดว้ย 44 เกาะ เชือ่มต่อกนัดว้ย แมน่ ้า-ล าคลองอกี 86 สาย 
สวยงามจนไดร้บัฉายาวา่ “ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ”  นครแห่งนี้เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของรสัเซยีมานานกวา่ 
200 ปี ตวัเมอืงนัน้ ไดร้บัการกล่าวขานวา่เป็นนครทีส่วยและสมบรูณ์มากทีสุ่ดในดา้นงานสถาปัตยกรรมและ
ผงัเมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางเพื่อชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  ทีป่ระกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง ณ สถานทีแ่ห่งนี้ เคยใชเ้ป็นทีร่บัรองการเสดจ็เยอืนรสัเซยีของรชักาลที ่5  ของ
ไทยในการเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย / รสัเซยี   พรอ้มทัง้ทรงรว่มฉายพระฉายาลกัษณ์ กบัพระเจา้ซาร ์นิโคลสั 
ที ่2 ของรสัเซยีอกีดว้ย  ปัจจุบนัพระราชวงันี้ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ ทีเ่กบ็รวบรวมงานศลิปะ
ล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ ภาพเขยีนของจติรกรเอกของโลก อาท ิลโีอนาโด ดาวนิซี่,  ปิกสัโซ,  
แรมบรนัด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วง
พระราชวงัเฮอรมิ์เทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซ่ึงส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดงันัน้ หากวนัท่ี
เดินทาง ตรงกบัช่วงท่ีปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวงัอ่ืนท่ีเปิดหรือสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนท่ีเปิด
ให้เข้าชมในช่วงเวลาดงักล่าว)   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้สู ่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสาม  เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน-เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-ล่องเรือแม่น ้าเนวา 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองพชุก้ิน (Pushkin) อกีหนึ่งเมอืงท่อเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรสัเซยี ตัง้อยู่ในเขตนคร
  สหพนัธ์เซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ ห่างออกไปประมาณ 24 กโิลเมตร ไดร้บัการกอ่ตัง้ขึน้ปีในปี ค.ศ.1710 โดยตวั
  เมอืงแห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าเนวา แมน่ ้าสายส าคญัอีกสายหนึ่งของประเทศ และปัจจุบนัเมอืงพุชกิน้ได้ 
  กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากแห่งหนึ่ง ทีเ่ตม็ไปดว้ยพระราชวงัและมคีวามส าคญัต่อ 
  ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของประเทศ  น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace)  
  พระราชวงัฤดรูอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึ่งของโลก สวนสวยทีต่ ัง้อยู่บนพื้นทีก่วา่ 107 เฮคเตอร ์ภายในสวน
  แบง่ออกเป็นสวนแบบเกา่และสวนแบบองักฤษ ซึง่ถูกคัน่กลางดว้ยบอ่น ้าขนาดใหญ่ อกีทัง้ยงัมพีาวลิเลีย่นที่
  สวยงาม ซงึมคีวามส าคญัทางสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรอ์ีกแห่งหนึ่งของเมอืง โดยพระราชวงันัน้ถูก
  สรา้งขึน้ในชว่งสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช หรอืในชว่งระหว่างปี 1717-1723 และถูกสรา้งใหมใ่นชว่งระหว่าง
  ปี 1743-1756 พระราชวงัแคทเธอรนีเป็นพระราชวงัหลวงอนัเป็นทีพ่กัผอ่นในฤดรูอ้นของพระมเหสอีงคโ์ปรด



Hilight Russia6D4N3Cities/TG(Mow-Spb-Puk), 15-20Jun,29Jun-4Jul2019 **Revised 3 ปรับราคาทวัร์ลง 6 Feb 2019** 4 | P a g e  

 

  คอื พระนางแคทเธอรนีที ่1 โดยพระราชวงัถูกสรา้งขึน้ในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสกิ ตกแต่งประดบั
  ประดาผนงัหอ้งดว้ยลายปนูปัน้ต่างๆ เพดานเขยีนภาพเฟรสโก ้ทีม่คีวามสวยงามมาก ชมห้องอ าพนั  
  (Amber Room) เป็นหอ้งทีไ่มค่วรพลาดชม ภายในหองนัน้ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามมากทีสุ่ดหอ้งหนึ่ง
  ในพระราชวงัแคทเธอรนี โดยเฉพาะภาพทีใ่ชต้กแต่งตามผนงัและเพดานนัน้ สว่นใหญ่มกัสรา้งขึน้จากอ าพนั
  ทัง้หมด ตกแต่งดว้ยทองค าเปลวและกระจกอย่างวจิติรงดงาม จนไดร้บัสมญาวา่เป็น สิง่มหศัจรรย์ที ่8 ของ
  โลกดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูน่ครเซน้ต์ปีเตอรส์เบริ์ก 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค St.Isaac Cathedral สรา้งขึน้อย่างสวยงามยิง่ใหญ่ โดยไดร้บัการ

ออกแบบ จากสถาปนิกชาวฝร ัง่เศส โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 40 ปี ยอดโดมท าดว้ยทองค าแผน่หนักถงึ 100 
กโิลกรมั นบัเป็นวหิารทรงโดมทีส่งูทีสุ่ดในโลก ภายในตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและหนิมาลาไคท์, รปูภาพทีส่รา้ง
ดว้ยโมเสคสวยงาม รปูเขยีนไอคอน โบสถ์ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้ เป็นทีน่บัถอืของชาวเมอืงอย่างมากเนื่องจากครัง้
หนึ่งตวัเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิ ของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง แต่วหิารเซน้ต์ไอแซคแห่งนี้กลบัอยู่
รอดปลอดภยั  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือน าท่านล่องเรือชมความงดงามริมฝัง่แม่น ้าเนวา 
แม่น ้าสายหลกัของนครเซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์ ชมสถาปัตยกรรมของอาคารท่ีเป็นเอกลษัณ์เฉพาะตวั
ของรสัเซีย และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวรสัเซีย  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้สู ่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีส่ี   เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-มอสโคว์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมหรอืแบบกล่อง 
 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟในนครเซน้ต์ปีเตอรส์เบริก์ น าท่านเดินทางโดยรถไฟเรว็ สู่กรงุมอสโคว ์โดย

รถไฟความเรว็สูง Hi Speed Train (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)   
 เมือ่น ำท่ำนเดนิทำงถงึสถำนีรถไฟกรงุมอสโคว ์รถโคช้รอรบัทีส่ถำนีรถไฟกรงุมอสโคว์ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย  น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัศิาสตร์
  รสัเซยี ทีม่อีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิโดล
  โกรกู ีมรีบัส ัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจของกรงุ
  มอสโคว ์ตามความเชือ่ของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติย์ของพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิเป็น 
  พพิธิภณัฑ ์และทีต่ ัง้สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราชและ
  สิง่กอ่สรา้งอื่นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงทีเ่กา่แกส่ าคญัและใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ โดย
  สรา้งทบัลงบนโบสถ์ไมเ้กา่ทีม่มีากอ่นแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 
 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 รอบ

เท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรณุาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง 
เครง่ครดั)  จากนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้าคา่ของกษตัรยิ์รสัเซยี อนั
ไดแ้ก ่บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองค า, เครือ่งบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถงึไข่ 
อสีเตอรท์ีห่าชมไดย้ากยิง่ จากนัน้ชมโบสถ์อสัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษ์ที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก  จากนัน้น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์Metro ความลงตวัของการผสมผสาน
เทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ 
ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จนไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงามยิง่ 
และยงัเป็นสิง่กอ่สรา้งทีช่าวรสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่ มปีระวตัิศาสตร ์ความเป็น
ชาตนิิยม และวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนัน้มคีวามแตกต่างกนัดว้ย 
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ประตมิากรรม โคมไฟระย้า เครือ่งแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดน
หมขีาวแห่งนี้  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านถนนอารบตั (Arabat Street) ชือ่ถนนนี้ปรากฏมาตัง้แต่ศตวรรษ
ที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่ของชนชัน้ขนุนาง และศลิปินทีม่ผีูอุ้ปถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตั
เป็นย่านทีพ่กัของสมาชกิระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต์ ปัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของรสัเซยี เป็นแหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองท่ีร้าน Hard Rock Cafe 
จากนัน้น าท่านเขา้สู ่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีห้า   มอสโคว์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม วิหารเซน็ต์ เดอะซาเวียร ์Christ Savior Cathedral  สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซาน

เดอรท์ี ่1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญัญุตาแดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้
จากสงครามนโปเลยีน โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาสตาลนิผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์ในขณะนัน้ได้
ส ัง่ใหทุ้บโบสถ์ทิ้ง เพื่อดดัแปลงเป็นสระว่ายน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จนเมือ่ปี ค.ศ.1994 ประธานาธบิดบีอรสิ 
เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีารกอ่สรา้งวหิารขึน้มาใหม ่ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทัง้ประเทศ ซึง่จ าลองของเดมิได้
เกอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ วหิารนี้จงึกลบัมายนืหยดัทีเ่ดมิอีกคร ัง้โดยสรา้งเสรจ็สมบรูณ์และท าพธิเีมือ่วนัที ่19 
สงิหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบนัวหิารนี้ใชใ้นการประกอบพธิกีรรมส าคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี จากนัน้น าท่านชม 
จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คีวามส าคญัในหน้าประวตัศิาสตร์การเมอืงรสัเซยี เป็นสถานทีส่ าคญัตัง้อยู่ใจ
กลางเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลก เป็นสถานทีเ่กบ็ศพเลนินศาสดาของประเทศสงัคม
นิยม สรา้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ดา้นหน้าจตัุรสัแดงนัน้ เป็นทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูย์ของรสัเซยี และมี
ลานกวา้งของจตัุรสัแดงนี้มพีื้นทีก่วา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าทีเ่ป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัๆ ต่างๆ 
ของรสัเซยีมาหลายยุคหลายสมยั บรเิวณจตัุรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ รายรอบอีก
มากมาย เชน่ พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑป์ระวตัิศาสตรร์สัเซีย และหา้งสรรพสนิคา้กมุ เป็นตน้  ใหท้่าน
ถ่ายรปูกบั วิหารเซน็ต์บาซิล สญัลกัษณ์ของกรงุมอสโคว ์ทีส่รา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานจอมโหด อนุสรณ์
สถานของผูน้ าพรรคบอลเชวคิ ทีปั่จจุบนัล่มสลายไปกบัความยิง่ใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระเจา้
อวีานที ่4 จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีนั สวยงาม จนนกัท่องเทีย่วเรยีกกนั
วา่ โบสถ์ลูกกวาด สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik  
Yakovlev ทีห่ลงัจากสรา้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตาทัง้สองขา้ง โดยค าส ัง่ของพระเจา้อวีานที ่4 หรอืกษตัรยิ์อวีาน
ผูโ้หดรา้ย ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้มาก จงึมคี าส ัง่ให้ปนูบ าเหน็จแกส่ถาปนิก
ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพื่อไมใ่หส้ถาปนิกผูน้ัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) ทีห่รหูรามากทีส่ดุในรสัเซยี แหล่ง

รวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก แหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี ตวัอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงาม
หรหูรา  

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว์ (เน่ืองจากการจราจรในกรงุมอส
โคว์ค่อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องเผื่อเวลาใน
การเดินทางสู่สนามบิน 

18.25 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 
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วนัท่ีหก   กรงุเทพฯ 

07.30 น.  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
  **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่
  ละก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
  รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
  มีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 
 

 
 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดกำรเข้ำชมสถำนท่ีและพระรำชวงัต่ำงๆ ไม่ตรงกนั หำกรำยกำรทวัร์
ท่ีเดินทำง สถำนท่ีใดปิดโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ำ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสถำนท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่ำเข้ำชมให้ กรณีท่ีไม่สำมำรถจดัทดแทนได้ 

 

 
 
อตัรำค่ำเดินทำง 15-20 มิ.ย. / 29 มิ.ย.-4 ก.ค. 2562 
 

Hilight Russia 6 D 2 Cities / TG 
มอสโคว-์เซ้นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

15-20 มิ.ย.62 29 มิ.ย.-4 ก.ค.62 

รำคำผูใ้หญ่ ท่ำนละ 54,500 53,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 52,900 51,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสรมิเตยีง) 49,900 49,500 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 7,900 6,900 
รำคำส ำหรบัท่ำนทีม่ตี ัว๋โดยสำรอยู่แลว้  
เดนิทำงพรอ้มคณะ ท่ำนละ 

32,900 32,300 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน, ทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,800 บำท  
ช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนคณะออกเดินทำง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั  ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในรสัเซีย ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

 

ปรบัราคาทวัรล์ง_ 6 ก.พ.62 
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หมำยเหต ุ

 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน และจะต้องช ำระมดัจ ำ 
หลงัจำกได้รบักำรยืนยนักำรจองทวัรท์นัที ท่ำนละ 20,000 บำท 

 กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำงบริษทั
ทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกจะต้องท ำกำรตรวจสอบห้องพกัและบริกำรเพ่ิมเติมจำกท่ีนัง่ท่ีมี 
 

 
อตัรำน้ีรวมบริกำร 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรงุเทพฯ-มอสโคว์-กรงุเทพฯ รวมถงึค่ำเดนิทำงดว้ย

รถไฟควำมเรว็สงู เสน้ทำงมอสโคว์-เซน็ต์ปีเตอรส์เบริก์-มอสโคว์  
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง), คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 ก.พ.
2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของสำย
กำรบนิ   
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อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 
 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำทุกแห่ง 
 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในรสัเซยีและหวัหน้ำทวัร์ ทีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละประมำณ 1,800  

บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นคณะออกเดนิทำง)  
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่วซี่ำส ำหรบัชำวต่ำงชำต ิ
 คำ่น ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร)์ 
 คำ่ภำษที่องเทีย่วหำกมกีำรเกบ็เพิม่ 
 คำ่ประกนักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์
 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารของ

ท่านนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามที่

สถานทูตเรยีกเกบ็ (กรณีท่านทีต่อ้งยื่นวซี่า) 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้ (กรณีทีม่กีารท าวซี่า) แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืคา่มดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 

หมำยเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป/รสัเซยี มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำงๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้นี้ เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป/รสัเซยี รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร์ 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั  

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 



Hilight Russia6D4N3Cities/TG(Mow-Spb-Puk), 15-20Jun,29Jun-4Jul2019 **Revised 3 ปรับราคาทวัร์ลง 6 Feb 2019** 10 | P a g e  

 

 


