
 

  

1***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 6 วนั 4 คืน  
 

นัง่รถไปดว่นพิเศษ 4 ชัว่โมง (ขาเดียว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

2***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

23-28 พ.ย.62 41,999 41,999 41,999 6,000 

07-12 ธ.ค.62 

21-26 ธ.ค.62 
43,999 43,999 42,999 6,000 

28 ธ.ค.-02 ม.ค.63 

(วนัหยุดปีใหม่) 
49,999 49,999 49,999 6,500 

18-23 ม.ค.63 

25-30 ม.ค.63 

08-13 ก.พ.63 

22-27 ก.พ.63 

07-12 มี.ค.63 

28 มี.ค.-02 เม.ย.63 

04-09 เม.ย.63 

43,888 43,888 42,888 6,000 

11-16 เม.ย.63 49,888 49,888 48,888 6,500 

18-23 เม.ย.63 44,888 43,888 42,888 6,000 



 

  

3***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 พบกบัเจา้หนา้ท่ี

ของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 

 (16.35 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)  

18.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์svo โดยเท่ียวบินท่ี KC875 

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็น

ทัศนียภาพของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างได้โดย

ทั้งหมดจึงทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต

เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนีเป็นท่ีตั้งบา้นพักของ

ตน ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย

มอสโคว  

จากน้ันนําท่านชมสถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว 

(METRO) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยก

วนัแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว ์

วนัที่สอง มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - METRO – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – จตัรุสัแดง – 

                  พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั -GUM-ชมเซอรค์สั             (B/L/D)    



 

  

4***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

ย่องจากทัว่โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั 

ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ี สุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรง

รวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงคราม

อีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้คู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) 

หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม 

สีสนัสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 ( Ivan the 

Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 

หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี  และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ

(PostnikYakovlev)ด้วยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจึงทาํใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนั

ว่า พระเจ้าอีวานท่ี 4ทรงพอพระทัยใน

ความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมี

คํ า สั ่ ง ใ ห้ปู น บํ า เ ห น็ จ แ ก่ ส ถ า ป นิ ก

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสองเพ่ือ

ไม่ให้สถาปนิกผู้น้ันสามารถสร้างส่ิงท่ี

สวยงามกว่าน้ีไดอี้กการกระทําในครั้งน้ัน

ของพระเจา้อีวานท่ี4จึงเป็นท่ีมาของสมญา

นามอีวานมหาโหดน้ันเอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านถ่ายภาพ ดา้นหน้าจตัุรสัแดง (RED SQUARE) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีสาํคญัตั้งอยู่กลางใจเมือง

ของมอสโควเป็นจตุัรสัท่ีสวยงามท่ีสุดใน

โลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของ

ประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต 

และหินอ่อน นับลา้นช้ินตอกลงบนพ้ืนจน

กลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลาน

กวา้ง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงน้ัน เป็น

ท่ีตั้ งของกิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัสเ ซีย 

สังเกตุได้จากท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณ์

เป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะ

มีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ัน

และโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไป

ดา้นหลงัเพ่ืออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 



 

  

5***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

130 เมตร ทาํหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีจดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงั

ประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์

รสัเซีย  
จากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนคร

เคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ให้

สรา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียง

ป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือน

หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของ

ชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระ

เจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็น

พิพิธภัณฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญัหลาย

แห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย 

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่ากว่า 4 ,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ือง

ป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์

และซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง   

จากน้ันชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่สาํคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดยสรา้ง

ทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อี

วานและชมระฆงัยกัษท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก  (หมายเหตุ: จาํกดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวนัละ 4 รอบ

เท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

6***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

จากน้ัน นําท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงมอสโก มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนัอย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม  นับเป็น

สถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่น

มากลกัษณะของตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้

ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั สถาปัตยกรรมภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีสาํคญั

ตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภค

เช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่หอ้ เคร่ืองสําอางค ์น้ําหอม  และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ี

ระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

นําท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของ

สตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง 

ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมี

บริการ ถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน นําท่านกลบัสู่ท่ี

พกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งด        

                               หรือ ชมการแสดง

ท่ี YAR RESTAURANT ) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  
.......................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโควสู์่เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์  

(ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

วนัที่สาม มอสโคว ์- SAPSAN EXPRESS TRAIN –เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวังฤดูหนาว   (B/L/D)    



 

  

7***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้ง

ป ร ะ เ ท ศ รั ส เ ซี ย แ ล ะ ไ ท ย 

เ น่ื อ ง จ า ก ใ น รั ช ส มั ย ข อ ง

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 

5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับ

ท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะ

ของพระเจา้ซาร์ในคราวเสด็จ

ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 

หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์

แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์

ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน  

(ภายในพระราชวงั ไมอ่นุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หนา้ท่ี รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที่สี ่ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – 

                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์         (B/L/D)    

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED


 

  

8***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETSหรือเป

โตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไมเ่หมือนใคร เกิดข้ึน

จากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็น

พระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยั

น้ัน ท่ีช่ือวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ 

บรอง ทั้งสองทาํคนละส่วนในพระราชวงัน้ี

โดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหนา้ท่ีหลกั

ของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตล์

ผสมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก 

พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจง

สรา้งพระราชวงัอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสี

น้ํามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน้ําพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตาม

อธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชมภายในมหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ.1712 โดยมีโดม

ทองเ ป็นเอกลักษณ์ ในอดีต

วิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียง

โบสถ์ไมธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บั

การปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และ

ถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยั

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ท่ี

ปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็น

วิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของ

โ ล ก  พ ร ะ อ ง ค์ จึ ง ทุ่ ม เ ท ทั้ ง

กําลังคน และกําลังทรัพย์อย่าง

มหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องคาํแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, 

และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปิดทางทวัรจ์ะจดัหา

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน) 

นําท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  



 

  

9***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

St Petersburg สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็น

รูปทรงหกเหล่ียม กาํแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิม

สรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 

1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความ

สูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ใน

อดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดของเมือง

และหา้มสรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสูงกวา่ 

ภายในทาํการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอก

ซ่ึงนับวา่แตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อรโ์ท

ดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บ

พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้

จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก 

จนกระทัง่ถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของ

ราชวงศ ์ 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านอาํลาจากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์เดินทางสู่สนามบิน   

11.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอรแ์อสตาน่าเที่ยวบินที่ KC154 

19.45 น. ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปล่ียนเคร่ือง 

01.10 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เที่ยวบินที ่KC931 

08.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 
 
 

วนัที่หก  อลัมาตี้  - กรุงเทพฯ   

วนัที่หา้ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – อลัมาตี้                                                          (B/-/-)    
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10***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่าน

ไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการนาํเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรอืต ํา่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : สาํรองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ชาํระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพ่ือทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด 

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสําหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินแอร์เอสตาน่า ใหท่้านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  



 

  

11***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ –อลัมาต้ี - มอสโคว ์//มอสโคว ์- เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ // อลัมาต้ี - 

กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

แจกน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด  

ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW - ST.PETER   

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

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ค่าทิปไกดทอ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 5 วนั =15 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 5 วนั= 10USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 6 วนั =18 USD 
รวมทิป  43 USD /ท่าน/ทริป 

หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีทวัรมี์การ

ยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 



 

  

12***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น*** 
 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 

ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซี่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่างดา้วท่ี

พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมวา่กรณี

ใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเม่ือตัว๋

ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 
**ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล,เหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีใน

กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)** 

 
 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 
** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 

 


