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รสัเซีย เย็นสดชืน่ ม อสโคว ์ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
 

 ชม สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์ท่ีถูกออแบบอย่างวิจิตรตระการตา 
 ชมความงามของ พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ  
 ชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์สถานท่ีประกอบพิธกีรรมท่ีสําคญัระดบัชาต ิ
 ชม พระราชวงัเครมลิน พระราชวงัและท่ีท่องเท่ียวอนัขึน้ชือ่ของรสัเซยี 
 ชมภายใน พระราชวงัฤดูหนาว สญัลกัษณข์องเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 | ห น้ า  
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  KC818 RUSSIA MOSS  ST 6D4N 

MAY19-KC-W02 
 ชม จตุรสัแดง แลนดม์ารค์ใจกลางเมืองมอสโคว ์
 ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคิล 
 ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้กุม 

 

กาํหนดการเดินทาง 
 
วนัที ่ 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อลัมาตี 

 
07:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 

เคานเ์ตอร ์U สายการบิน Air Astana โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
10:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาตี โดยเท่ียวบินท่ี KC932 
 
16:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อลัมาตี (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
 
19:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC875 
 
21:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว ์ หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 
ทีพ่กั Hotel Izmailovo Gamma  หรือเทียบเทา่     
 
 

 
 

วนัที ่ 2 สแปร่โร่ฮิลล ์ - รถไฟใตด้ิน - วิหารเซนตซ์าเวียร ์ - จตุรสัแดง - วิหารเซนตบ์าซิล - 
หา้งสรรพสินคา้กุม     
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์จุดชมวิวของท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโคว ์ ท่ีสรา้งเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรา้งดว้ย
รูปทรงเดียวกนั จากน้ันนําท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีลว้น
วิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทัง้โคมไฟ และ
งานประดบัประดาต่างๆ ลว้นปราณีต วิจิตรบรรจง  
 

 
 

จากน้ันนําท่านชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์ Cathedral of Christ the Saviour เป็นวิหารท่ีสําคญัของ
นิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์ ใชป้ระกอบพิธกีรรมท่ีสําคญัระดบัชาติสรา้งเป็นท่ีระลึกถึงพระเจา้อเล็กซานเดอร ์
ท่ี 1 ท่ีสามารถขบัไล่กองทพันโปเลียนไปได ้

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม จตัุรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 3 
เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะไดมี้เวลาอิสระถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ 
อนุสรณส์ถานเลนินหรือสุสานเลนิน Lenin Mausoleum ซึง่เก็บรกัษาร่างของวลาดีมีร ์ เลนิน 
ผูนํ้าคนสําคญัของคอมมิวนิสต ์ และเปิดใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพได ้  
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และ วิหารเซนตบ์าซิล Saint Basil's Cathedral แห่งนี้ ก็จะถือว่ามาไม่ถึงประเทศรสัเซยี เป็นอาสน
วิหารของศาสนจกัรออรโ์ธดอกซร์สัเซยี สรา้งโดยซารอี์วานท่ี 4 หรือซารอี์วานจอมโหด เพ่ือฉลองชยัชนะ
เหนือพวกมองโกลท่ีกรีธาทพัมาเมืองคาซาน เม่ือปี ค.ศ. 1552 ผลจากชยัชนะครัง้นี้ทําใหร้สัเซยีสามารถ
รวมชาติไดเ้ป็นปึกแผ่น จึงสรา้งมหาวิหารแห่งนี้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1555 มหาวิหารเซนตบ์าซลิมีรูปทรงท่ีไม่
เหมื อนโบสถอ่ื์น คือมีโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมท่ี 9 ท่ีอยู่ตรงกลาง ทําใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม 
ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยีโบราณอนัไดร้บัอิทธพิลมาจากไบแซนไทนท่ี์
เป็นโดมทรงหวัหอมกบัสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัว่ารสัเซยีนกอธกิ หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธพิลจากยโุรป
ตะวนัตก ผลลพัธท่ี์ออกมาจึงกลายเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทียนกําลงัลุกไหมบ้นปลายลําเทียน ส่งความโชติ
ชว่งชชัวาลยเ์ป็นเครื่องบูชาเทพเจา้บนสวรรค ์ มหาวิหารนี้ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ปอสตนิ์ค ยา
คอฟเลฟ Postnik Yakovlev และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทําใหมี้เรื่องเล่าสืบต่อกนัว่า ซารอี์
วานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคําสั่งใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิก
ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิ่งท่ีสวยงามกว่านี้ไดอี้ก การ
กระทําในครัง้น้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานผูโ้หดรา้ย Ivan The Terrible  
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อิสระท่านชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้กุม Gum หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแกท่ี่สุดในเมืองมอสโคว ์ แต่มีชือ่เสียง
ในเรื่องงสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุมหรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแกข่องเมืองนี้ หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดด
เด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ัน้ มีรา้นคา้เปิดให ้ บริการมากมายสําหรบัใหผู้ท่ี้เดินทาง
หรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทัง้รูปลกัษณ ์ ภายในและภายนอกท่ีดู
หรูหราโอ่อ่า และท่ีสําคญัตัง้อยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กุม มีการจําหน่ายสินคา้
ประเภทอุปโภคและบริโภค เชน่ เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีชือ่มียี่หอ้ เครื่องสําอางค ์ นํ้าหอม 
และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึกซึง่มีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 
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คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Hotel Izmailovo Gamma หรือเทียบเทา่ 

วนัที ่3 พระราชวงัเครมลิน - รถไฟซปัซาน Sapsan Fast Train - เซน็ปีเตอรส์เบิรก์ 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม พระราชวงัเครมลิน Kremlin Palace ออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใตก้ารบริหารจดัการ
ของคอนสแตนติน ธอน พระราชวงัเครมลินมีเจตนาท่ีจะตอกยํา้ถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอตัตาธิปไตย
รสัเซยี คอนสแตนติน ธอน ยงัเป็นสถาปนิกของเครมลินอารม์รี และมหาวิหารพระคริสตผู์ไ้ถ่พระราชวงัเค
รมลินเดิมเคยเป็นพระตํานักของซารใ์นมอสโคว ์ การก่อสรา้งพระราชวงัรวมไปถึงข ัน้ตอนการระเบิดอดีต
พระราชวงัสถาปัตยกรรมบาโรกในบริเวณดงักล่าว ซึง่ออกแบบโดยรสัเตรลลี และคริสตจกัรนักบุญจอหน์
แบ็พทิสต ์ ซึง่ก่อสรา้งขึน้ตามโครงการของ อโลอีซโิอเดอะนิวแทนท่ีโบสถแ์ห่งแรกท่ีสรา้งขึน้ในมอสโคว ์ 
 

 
 
จากน้ันชม วิหารอสัสมัชญั Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สีทองอร่ามสวยงาม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคิล โบสถท่ี์
สรา้งอุทิศใหก้บันักบุญอารค์แอนเจล ไมเคิล เป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบ
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ใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเค
รมลิน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ทําดว้ย
บรอนซ ์ นํ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตนั  

 
 
 

 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านขึน้ รถไฟซปัซาน Sapsan Fast Train เพ่ือออกเดินทางสู่ เมืองเซนต ์ ปี
เตอรส์ เบิรก์ 

 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั   Saint-Petersburg Hotel  หรือเทียบเทา่         
     

วนัที ่ 4 พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - มหาวิหารเซนตไ์อแซค - พระราชวงัฤดูหนาว 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรือ เปโตรควาเรสต ์ PETERHOF ริมฝ่ัง
ทะเลบอลติคสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนสําหรบัล่า
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สตัวใ์นฤดูรอ้น โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงันี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศสเพ่ือ
แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรสัเซยี และเน่ืองจากไดร้วบรวมสถาปนิกและชา่งฝีมือจากประเทศต่างๆ
มากมายสิ่งก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ท่ีใชป้ระดบั
ประดาหอ้งหบัต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกบัประติมากรรมนํ้าพุอนัโดดเด่น
อลังการดว้ยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ ์ **พระราชวงัฤดูรอ้น 
Peterhof Palace จะปิดน้ําพุในสวนช่วงเดือน ตุลาคม ถึง พฤษภาคม พระราชวงัฤดูรอ้น 
Peterhof Palace จะปิดทุกวนัจนัทร ์ สิน้เดือน หรือ วนัจนัทรแ์ละวนัองัคาร (2 วนั) สิน้
เดือน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ซึง่เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพืน้เมืองรสัเซยีท่ีจะเพ่ิมวนัหยุด
ในช่วงฤดใูบไมร้่วง และ ฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม กรณีท่ีพระราชวงัฤดูรอ้น 
Peterhof Palace ปิด ทางบริษทัขอนําท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัแคทเทอรีน หอ้งอําพนั หรือ 
พระราชวงัยูสซปูอฟ หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส ์ วงัใดวงัหน่ึงเป็นการทดแทน 

 
 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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นําท่านชมภายใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL สรา้งในปีค.ศ.1712 
โดยมีโดมทองเป็นเอกลกัษณ ์ ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดร้บัการ
ปรบัปรุงเป็นโบสถหิ์น และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหวิ้หาร
แห่งนี้เป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจ์ึงทุ่มเททัง้กําลงัคน และกําลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล 
เฉพาะยอดโดมใชท้องคําแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลา
ไคทห์ลากสี ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวิหาร
ทรงโดมท่ีใหญ่เป็น  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวงั ท่ี
ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานท่ีแห่งนี้เคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซยี
ของรชักาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย/รสัเซยี พรอ้มทัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณ์
ร่วมกบัพระเจา้ซารนิ์โคลสัท่ี 2 ของรัสเซยีอีกดว้ย จากน้ัน นําท่านผ่านชม วิหารปีเตอร ์ แอนด ์
ปอลด ์ Peter-and-Paul-Fortress เริ่มสรา้งขึน้เม่ือปีค.ศ 1712 และสรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน 
ค.ศ.1733 ตัง้ชื่อวิหารแห่งนี้เพ่ือเป็นเกียรติแ์ด่ นักบุญปีเตอร ์ และนักบุญปอลดเ์พ่ือเป็นการเผยแพร่
ศาสนา ซึง่วิหารแห่งนี้เป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ่มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองค ์
แรก จนกระทั่งถึงกษตัริยอ์งคส์ุดทา้ยของราชวงศท่ี์เพ่ิงนํามาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่า
คือ พระเจา้นิโคลสั ท่ี 2 และครอบครวัซึง่ประกอบดว้ย พระเจา้นิโคลสัท่ี 2 พระมเหสีอเล็กซานดรา และ
พระธดิา 3 พระองคค์ือโอลกา้ Olga ทาเทียนา Tatiana และอนาสตาเซยี Anastasia ส่วนท่ีไม่พบคือ 
มาเรีย Maria และรชัทายาทอเล็กเซย ์ Alekxy บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญ และท่ีขงัคุกนักโทษ
ทางการเมือง 
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คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Saint-Petersburg Hotel  หรือเทียบเทา่             
 

วนัที ่ 5  เซน็ปีเตอรเ์บิรก์ - อลัมาตี 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน พลัโคโว เซน็ปีเตอรเ์บิรก์ 
 
11:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาตี โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC136 
11:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาตี โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC154 
 
19:50 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน อลัมาตี (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
 

วนัที ่ 6  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 
01:00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC931 
 
08:55 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานท่ีอาจมีการสลบัวนัเย่ียมชมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองดว้ย
เหตุผลของเวลาหรือสถานการณอ่ื์นๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมแต่จะถือผลประโยชข์องลูกคา้เป็นสําคญั 

 
อตัราคา่บริการ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 | ห น้ า  
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  KC818 RUSSIA MOSS  ST 6D4N 

MAY19-KC-W02 
 

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์ (บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มีเตียง) 

เดก็ไมเ่กิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่  
(ไมมี่เตียง) 

พกัเดีย่ว 
วีซา่ 

- 

เดือน  สิงหาคม 

02 ส.ค. 61 - 07 ส.ค. 
61 

* KC872/09:10 น. 45,555 45,555 44,555 8,500 - 

16 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 
61 

* KC872/09:10 น. 45,555 45,555 44,555 8,500 - 

เดือน  กนัยายน 

14 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 
61 

 45,555 45,555 44,555 8,500 - 

28 ก.ย. 61 - 03 ต.ค. 
61 

 45,555 45,555 44,555 8,500 - 

เดือน  ตุลาคม 

13 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 
61 

* วนัสวรรคต ร.
9 

46,555 46,555 45,555 8,500 - 

27 ต.ค. 61 - 01 พ.ย. 
61 

 46,555 46,555 45,555 8,500 - 

เดือน  พฤศจิกายน 

10 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 
61 

 46,555 46,555 45,555 8,500 - 

24 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 
61 

 46,555 46,555 45,555 8,500 - 

เดือน  ธนัวาคม 

08 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 * วนัรฐัธรรมนูญ 46,555 46,555 45,555 8,500 - 

เดือน  มีนาคม       

16 มี.ค. 62 – 21 มี.ค. 62 * KC154/11:40 น. 45,555 45,555 44,555 8,500 - 

23 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 * KC154/11:40 น. 45,555 45,555 44,555 8,500 - 

เดือน  เมษายน 

05 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 
62 

 49,555 49,555 48,555 8,500 - 

13 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. * วนัสงกรานต ์ 51,555 51,555 50,555 8,500 - 
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62 

19 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 
62 

 48,555 48,555 47,555 8,500 - 

26 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 
62 

* วนัแรงงาน 48,555 48,555 47,555 8,500 - 

เดือน  พฤษภาคม 

03 พ.ค. 62 - 08 พ.ค. 
62 

 47,555 47,555 46,555 8,500 - 

11 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 
62 

* วนัพืชมงคล 46,555 46,555 45,555 8,500 - 

17 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 
62 

* วนัวสิาขบูชา 46,555 46,555 45,555 8,500 - 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วท่ีสามารถเลื่อนเวลา และวนัเดินทางได ้ เพราะจะมีบาง
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนวนัเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากท่ีไดช้าํระค่ามดัจําทวัร ์ หรือค่าทวัรส์่วนท่ี

เหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
 กรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบริษทัในการออกตั๋วเครื่องบิน 
 กรณีเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ี

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในส่วนนี้ 
 หลงัจากท่ีท่านไดช้าํระค่ามดัจํา และค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษทั

จะจดัส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท่้านทางอีเมล ์ หรือแฟกซท่ี์ท่านไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครื่องบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุเท่าน้ัน 
 ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยว

เพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ทา่น อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหทิ้ปเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิสําหรบันักท่องเท่ียวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินนํ้าใจกบัผู ้

ใหบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ้่ายส่วนนี้เพ่ือมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดินทาง 
 ทางบริษทัจะแจกน้ําดืม่ใหท้า่นทา่นละ  2  ขวด ณ สนามบิน เน่ืองจากระหวา่งเดินทางที่รสัเซียจะไม่มี

น้ําบริการ จึงขอแนะนําใหท้า่นโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมีน้ําใหท้่านละ 1 ขวดเพียงคืนแรก
เทา่นัน้ 

 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบิน Air Astana 
 ค่าท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์การเปลี่ยนแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพ่ือใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบีย้ประกนัเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีชาํนาญทาง (ไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บริการน้ีไมร่วม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 60 EURO /ทา่น  

ตลอดทริปการเดินทาง 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกําหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์้าหนักดงันี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบินจํานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 7 
กิโลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพ่ิม ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรบัราคานี้ทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าสําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนต่างดา้ว 3. 

ใบสําคญัถิ่นท่ีอยู่ 4. สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทาง
บริษัทจะเป็นผูด้ําเนินการยื่นวีซา่ใหท่้าน โดยชําระค่าบริการต่างหาก (สําหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนังสือเดินทางตอ้งทําเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่) 

 
 

อตัราคา่บริการ 
 
เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณี
นี้ ทางบริษทัยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ
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ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วท่ีพําพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อํานาจของบริษทักํากบัเท่าน้ัน 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจํา หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัท หรือชาํระโดยตรงกบัทางทาง
บริษทัจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลิก 
 

การจอง หรือสาํรองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพรอ้มชาํระมดัจํา งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 
การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจาํท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจําท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจําท่านละ 15,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจําท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไมมี่การคืนเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือล่าชา้ของ

สายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
เหนือการควบคุมของบริษทั 

 
 


