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จดุเดน่ของรายการทอ่งเที�ยวรสัเซียของเรา 

1. เราใชส้ายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจาํชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที�ดีที�สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและ

ภ า ค พื� น อิ น เดี ย  จ า ก ก า ร จั ด อั น ดั บ ข อ ง ส ก า ย แ ท ร็ ก  5ปี ซ้ อ น 

2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ�งคว้ารางวลั สายการบินยอดเยี�ยมของ

ภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN 

AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจาํปี ���� มาครอง  

�.  เราใชร้ร.�ดาวในทุกเมือง เนื�องจากระดบัคุณภาพของรร.ในแต่ละ
ประเทศไม่เท่ากนั และการจดัอนัดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทย

ดีกวา่ ฉะนั�นเราจึงตัดสินใจไม่คา้กาํไรเกนิควรดว้การใชร้ร.4ดาวใน
ทุกเมือง เพื�อใหคุ้ม้กบัเงินและเวลาที�ท่านตอ้งเสียไป 

�.   อาหาร, เราพิถีพิถนั คดัสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในรา้นจีน ส่วนใหญ่รา้นอาหารจีนในรสัเซียจะเป็นอาหารจีนที�
ทาํจากชาวจีนทางเหนือซึ�งรสชาติจะค่อนขา้งจืดและมนั แมสี้สนัจะน่ารปัปะทานแต่ไม่ไดเ้รื�องฉะนั�นในทุกเมนูที�ทวัร์
รสัเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที�ท่านมั �นใจไดว้า่ถกูปากคนไทยมากที�สุดจากประสบการก์ว่าสิบสิบปี แมก้ระทั �งรา้นอาหาร
ทุกรา้นทาํเลกจ็ะตอ้งอยูใ่นเสน้ทางท่องเที�ยวไม่ไกลกนัมากนัก เพื�อจะไดไ้ม่เสียเวลาในการท่องเที�ยว อาหารรสัเซีย 

 เราพยายามคดัสรร อาหารที�ใกลเ้คียง คนไทยทานได ้และมีการตอบรบัดีจากลกูทัวรค์นไทย ไม่ใช่เน้นถกูเป็นหลกัทาน
และทานไม่ไดเ้ลย 

�.   เราแถมตุ๊กตามาโทรชกา้ สญัลกัษ์ของฝากจากรสัเซียเพื�อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรสัเซียเชื�อเรื�องดวงชะตามาก 
 

ตารางการเดินทาง 

วนัแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว ์

วนัที�สอง : มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนตบ์าซิล –          

              จตัุรสัแดง –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั -  GUM (หา้งกุม) (B/L/D)    

วนัที�สาม : มอสโคว ์- SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูหนาว (B/L/D)    

วนัที�สี� : เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค –ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์       

           (B/L/D)    

วนัที�หา้ : เซนตปี์เตอรส์เบิรก์     (B/-/-)    

วนัที�หก : กรุงเทพฯ 
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0�.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั�น 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประตู � โดยสายการบิน AIR ASTANA เที�ยวบินที� KC 93� พบกบัเจา้หน้าที�

ของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์โดยสายการบินAIR ASTANA เที�ยวบินที� KC 932 

 (1�.�0 น. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบิน ALMATY)  

1�.�5 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์svo โดยเที�ยวบินที� KC875 

2�.�� น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์หลงัผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านขึ� นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ิล หรือเลนินฮิลส ์หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที�มองเห็นทศันียภาพ

ของนครมอสโควที�อยู่เบื� องล่างได้โดยทั�งหมดจึงทําใหเ้ลนินผู ้นําพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนีเป็นที�ตั�งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื� นที�ดังกล่าวเป็นที�ตั�งของมหาวทิยาลยัมอสโคว  
จากนั�นนําท่านชมสถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) สรา้งขึ� นในปี ค.ศ.���� โดยไดร้บัการยกยอ่ง

จากทั �วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งในแต่
ละสถานีจะมีการตกแต่งที�แตกต่างกนั ในสมัยสงครามโลกครั�งที� 
� สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที� ดีที� สุดเพราะมี
โครงสรา้งที�แข็งแรงรวมทั� งการก่อสรา้งที� ขุดลงลึกไปถึงใต้ดิน
หลาย �� เมตร และบางสถานียังเป็นที� บัญชาการระหว่าง
สงครามอีกดว้ย ในปัจจุบันรถไฟใตดิ้นที�กรุงมอสโควมีถึง ��สาย 
��� สถานีดว้ยความยาวทั�งหมด ��� ก.ม.  
นําท่านเขา้ชม พรอ้มถ่ายรูปเป็นที�ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)หนึ� ง

สถาปัตยกรรมที�กลายเป็นสญัลักษณ์สาํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรปูทรงที�มีลกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสัน
สดใส ตั�งตระหงา่นสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึ� นโดยพระเจา้อีวานที� � (Ivan the Terrible) 
เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที�เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. ���� หลังจากถูก
ปกครองกดขี�มานานหลายรอ้ยปี  และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ(PostnikYakovlev)ดว้ย

วนัแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว ์

วนัที�สอง มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหาร

เซนตบ์าซิล – จตัุรสัแดง –พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์�แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั -  GUM (หา้งกุม) (B/L/D)    
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ความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทําใหมี้เรื�องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานที� �ทรงพอพระทัยในความ
งดงามของมหาวิหารแห่งนี� มากจึงมีคาํสั �งใหป้นูบาํเหน็จแกส่ถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั�งสองเพื�อ
ไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้�นสามารถสรา้งสิ�งที�สวยงามกวา่นี� ไดอี้กการกระทําในครั�งนั�นของพระเจา้อีวานที��จึงเป็น
ที�มาของสมญานามอีวานมหาโหดนั�นเอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านถ่ายภาพ ด้านหน้าจัตุรัสแดง (RED SQUARE) ** เนื�องจาก จัตุรัสแดงเป็นสถานที�ที�ใช้ในการ

ประกอบพิธีสําคัญต่างๆ และทางประเทศรัสเซียไม่ได้มีกําหนดการที�แน่นอน หากกรณี ที�ปิดถนนและปิด

จัตุรัสแดงไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพใกล้ๆได้ ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย  ทางเราจะนําท่านไปสถานที�อื�นเป็นการ

ทดแทน*** เพื�อเป็นที�ระลึก สถานที�แห่งนี� เป็นสถานที�สําคัญตั�งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที�

สวยงามที�สุดในโลก เป็นสถานที�เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหิน
อ่อน นับลา้นชิ� นตอกลงบนพื� นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื� นที�ลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงนั�น เป็น
ที�ตั�งของกิโลเมตรที�ศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากที�พื� นถนนจะมีสญัลกัษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี� เอง
ก็จะมีนักท่องเที�ยวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั�นและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลังเพื�ออธิษฐานใหไ้ด้
กลับมาที�มอสโควอีกครั�ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงนี� มีพื� นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าที�เป็น
สถานที�จดังานสําคัญๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจตุัรัสแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที�
ท่องเที�ยวอื�นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย  
จากนั�นนําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ� นในปีค.ศ.���� โดยมกุฎราชกุมารแห่งนคร

เคียฟ เจา้ชายยริู โดลโกรูกี มีรบัสั �งใหส้รา้งเพื�อใชป้้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�
เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื�อของชาวรัสเซียเครมลินคือที�สถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบัน
พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และที�ตั�งสถานที�สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงั
ของอีวานมหาราชและสิ�งกอ่สรา้งอื�นๆอีกมากมาย 
จากนั� นเข้าชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี�แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที� อยู่ ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี� เป็นสถานที�เก็บสมบัติลํ�าค่ากว่า �,��� ชิ� น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื�อง
ป้องกนัตัว หมวก เสื� อเกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�องทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์
และซารีน่าซึ�งหาดูไดย้ากยิ�ง  จากนั�นชม โบสถอ์ัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที�เก่าแก่สําคัญและ

ใหญ่ที�สุดในเครมลิน โดยสรา้งทับลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าที�มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชม

ป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อีวานและชมระฆงัยกัษที์�ใหญ่ที�สุดในโลก  (หมายเหตุ: จาํกดัรอบเวลา

ในการเขา้ชมเพียงวันละ � รอบเท่านั�นคือ ��.��, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั�นกรุณาตรงต่อ

เวลานัดหมายอย่างเครง่ครดั) จากนั�น นําท่าน ชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) 

หา้งสรรพสินคา้ที�เก่าแก่ที�สุดในกรุงมอสโก มีชื�อเสียงในเรื�องของสินคา้อันมีใหเ้ลือกซื� อกนัอยา่งหลากหลาย
ชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม นับเป็นสถานที�หนึ� งที�มีสถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมืองนี�  ก่อสรา้งขึ� นในปีค.ศ. 
1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั�น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการ
มากมายสําหรับใหผู้ที้� เดินทางหรือผูที้�ชอบการชอ้ปปิ� งถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน สถาปัตยกรรมภายในและ
ภายนอกที�ดูหรูหราโอ่อ่า และที�สําคัญตั�งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการ



 
 

  

5 
 

จาํหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื� อผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ที�มีชื�อมียี�หอ้ เครื�องสาํอางค ์
นํ�าหอม และสินคา้ที�เป็นประเภทของที�ระลึก ซึ�งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

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

จากมอสโควสู่์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี�ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหนา้

ทวัรอี์กครั�ง)  

 
 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที�มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั�ง

ประเทศรัสเซียและไทย เนื� องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที�  � 
พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทับที�นี�ขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 
���� หรือ พ.ศ.���� พิพิธภัณฑแ์ห่งนี� ถือเป็นหนึ�งในพิพิธภัณฑที์�ใหญ่และเกา่แกที่�สุดในโลก มีหอ้งมากถึง 
�,��� หอ้ง มากถึง � ลา้นชิ� น ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน  
(ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ่้ายรปู ตอ้งฝากไวที้�เจา้หน้าที� รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)  

ค ํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ � ชั �วโมง เขา้ชม PETERHOF มีอีกชื�อหนึ�งเรียกวา่ 

PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต ์ ตั�งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัที�สวยงามไม่เหมือนใคร 

เกิดขึ� นจากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัที�ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยันั�น ที�ชื�อวา่ฟราน
เชสโก ราสเทรลลี� และเลอ บรอง ทั�งสองทาํคนละส่วนในพระราชวงันี� โดยตัวภายในพระราชวงันั�นเป็นหน้าที�
หลักของราสเทรลลี�ที�ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์

หมายมั �นปั� นมือกบัพระราชวงันี� มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี�บรรจงสรา้งพระราชวงั

วนัที�สาม มอสโคว ์- SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -  พระราชวงัฤดหูนาว 

                  (B/L/D)    

วนัที�สี�  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – 

                   ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์         (B/L/D)    
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อยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีนํ�ามนัเป็นหลกั และ
ภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนนํ�าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านได้
เก็บภาพเป็นที�ระลึก   (ในกรณี พระราชวงั Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นทดแทน 

กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั�ง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

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

ทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึ�งต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถ์
หิน และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรที์� � ที�ปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งนี� เป็นวิหารที�
มีความยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั�งกาํลังคน และกาํลังทรพัยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้
ทองคาํแผ่นปิดหนักรวม ��� กิโลกรมั ภายในวิหารประดับประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ�งใช้
เวลาก่อสรา้งยาวนานถึง �� ปี (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปิดทางทัวรจ์ะจัดหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�น

ทดแทน)  นําท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิ�งกอ่สรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื�อใช้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั�งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสกี�  (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็น

รปูทรงหกเหลี�ยม กาํแพงเป็นหินกอ่อิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เริ�ม

สรา้งขึ� นเมื�อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัที� 29 มิถุนายน ค.ศ 

1733 ตั�งชื�อวหิารแห่งนี� เพื�อเป็นเกียรติ�แด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลด์เพื�อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความ
สงูของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ�ง กอ่สรา้งที�สงูที�สุดของเมืองและหา้มสรา้งสิ�งก่อสรา้งใดสงู
กวา่ ภายในทําการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึ�งนับวา่แตกต่าง กบัโบสถค์ริสต์ออรโ์ทดอกซท์ั �วไปและวิหารแห่ง
นี� ยงัเป็นที�เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ�มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั �งถึง
กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์ 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านอาํลาจากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์เดินทางสู่สนามบิน   

��.�� น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอรแ์อสตาน่าเที�ยวบินที� KC��� 

��.�� น. ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปลี�ยนเครื�อง 

01.�0 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เที�ยวบินที� KC931 

0�.�5 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดนิทางที�ท่าน

วนัที�หก  อลัมาตี�  - กรุงเทพฯ   

วนัที�หา้ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – อลัมาตี�                              (B/-/-)      



 
 

  

7 
 

ไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

**หมายเหตุ** 

ในช่วงระหว่างการจัดการแข่งขัน FIFA World Cup (ฟุตบอลโลก����) ที�จะจดัขึ�นระหว่างเดอืน มิ.ย.-ก.ค. 

���� อาจทําให้โรงแรมที�พกัในรัสเซียไม่เพยีงพอต่อนักท่องเที�ยว ทั�งช่วงเวลาที�จดัการแข่งขัน รวมทั�งก่อนและหลังการ

จดัการแข่งขัน อาจส่งผลกระทบต่อคณะทวัร์ของเราที�เดนิทางในช่วงเวลานั�น ทั�งนี�โรงแรมที�พกัอาจจะไม่ได้ระดบั

เดียวกนัหรือเทยีบเท่าโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการ อย่างไรกต็ามผู้จดั จะคํานึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานของโรงแรมเป็น

สําคัญ 

 

 
 
 
** ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า �� ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า �� ท่าน หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดั 

อตัราค่าบรกิาร  

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-� ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 

(พกักับผูใ้หญ ่� ทา่น) 

พกัเดยีวเพิ�ม 

��-�� มิ.ย.  

��-�� มิ.ย. 
��,999 บาท ��,999 บาท ��,999 บาท �,000 บาท 

16-21 มิ.ย. 71,999 บาท ��,��� บาท 

07-12 ก.ย. 

��-�� ก.ย. 

��-�� ก.ย. 

��-�� ก.ย. 

��-�� ก..ย. 

��-�� ก.ย. 

�� ก.ย.-�� .ต.ค. 

��,888 บาท ��,888 บาท ��,��� บาท �,000 บาท 
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รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์

งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย ��, ��� บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน � วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �� วนั   

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจรงิ ณ วนันั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอย่างเช่น ค่าตั �วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณ ี
กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่า
สามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื�นๆเป็นสาํคญั  

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด 
หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุ๊ป หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสําหรับโหลดใตท้อ้งเครื�อง สายการบินแอร์เอสตาน่า ใหท่้านละ 1 ใบนํ� าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือขึ� นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนักตอ้งไม่เกิน � ก.ก.�ใบ  

อตัรานี� รวม 

ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั (ชั�นประหยดั) กรุงเทพฯ –อลัมาตี�  - มอสโคว ์//มอสโคว ์- เซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ // อลัมาตี�  - 
กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ�ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ 

แจกนํ�าดื�มวนัละ � ขวด  

ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW - ST.PETER   

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาล ���,��� บาท 
วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ � เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ �� ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 
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ทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสัญญาฯ) 
อตัรานี� ไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรค์นไทย 

ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม� ใบ / ท่าน 

ค่าทิปไกดทอ้งถิ�น �  เหรีญ USD /ท่าน X 5 วนั =15 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น � เหรียญ USD/ท่าน X 5 วนั= 10USD 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย � เหรีญ USD/ท่าน X6วนั =18 USD 
รวมทิป  �� USD /ท่าน/ทริป 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

บริษทขัอสงวนสทิธิ�ยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหนา้ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไมถ่ึง �� ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นตามจริง 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตั �วเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�
ของบริษัทฯทราบทุกครั�งกอ่นทาํการออกตั �วทุกประเภทมิฉะนั�นทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ� นในกรณีที�ทวัรม์ีการ
ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  

รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความลา่ชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในตา่งประเทศ หรือ
เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ� นอยู ่ณ หนา้งานนั�นๆ 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้ 
ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั�งหมดหรือบางสว่น 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวีซา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่างดา้วที�
พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรพัยส์ินของตนเอง 

เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ หรือถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมวา่กรณี
ใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั�น 

เนื�องจากแต่ละสายการบินมกีฎเกณฑท์ี�ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตั �วกอ่นเดินทาง �� วนั และเมื�อตั �ว

ออกมาแลว้ จะไมส่ามารถ เปลี�ยนชื�อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั �วได ้ 
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หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 
 


