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ก ำหนดกำรเดินทำง  มกรำคม – พฤษภำคม 2559 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – อลัมำตี     
07.00 น.      นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประต ู8 แถว R  สายการบินแอรแ์อสตาน่า AIR ASTANA (KC)  
10.05 น.    น าท่านเหิรฟ้าสู่ อลัมาต ีโดยสำยกำรบินแอรแ์อสตำน่ำ เท่ียวบินท่ี KC 932 บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน…. 
16.40 น.    เดนิทางถงึ สนามบินอลัมาต.ี..แวะ เปล่ียนเครื่องบิน 
18.55 น.    น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสำยกำรบินแอรแ์อสตำน่ำ เท่ียวบินท่ี KC 875  
20.50 น.      เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชเรเมเตยีโว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร รบักระเป๋าสมัภาระ 
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ Katerina Park Hotel หรือระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ ์
 
วนัท่ีสอง  สแปร่โร่ฮิลล ์– รถไฟใตดิ้น – วิหำรเซนตซ์ำเวียร ์ – จตุรสัแดง – วิหำรเซนตบ์ำซลิ – หำ้งสรรพสินคำ้ GUM 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที่พกั  

น าท่านสู่  สแปรโ์ร่ฮิลล  ์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นท ัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ ั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ร ะลึกกบัตึก
มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ ที่สรา้งเป็นตกึสูงในสมยัสตาลิน ซ ึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ที่สรา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั  
จากนั้นน าท่านชม ชมสถำนีรถไฟใตดิ้นมอสโคว  ์ การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล ้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงาน
ปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส (กระจกสี) อีกท ัง้โคมไฟและงานประดบัประดาตา่ง ๆ  ลว้นปราณีต วิจิตรบรรจง จากนั้นน าท่าน
ชม วหิำรเซนตซ์ำเวียร  ์ เป็นวิหารที่ส าคญัของนิกายรสัเซยีนออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมที่ส าคญัระดบัชาต ิสรา้งเป็นที่ร ะลึกถึง
พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 ที่สามารถขบัไล่กองทพันโปเลียนไปได ้   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน า ชมจตุรสัแดง เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จ ัดงานแสดงใหญ่ ๆ 
และการชุมนุมตา่ง ๆ ท่านจะไดมี้เวลาอิสระถา่ยรูปเป็นที่ระลึกกบั อาคารพิพิธภณัฑแ์ห่งชาตริสัเซยี สุสานเลนิน และวิหำรเซนตบ์ำ
ซลิ ตวัโบสถมี์หลงัคาสูงยอดแหลม มีโดมหวัหอม 9 โดม มีสีส ันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกนัไป ไม่มีที่ ใดเหมือน มีที่ เดียวใน
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 โลก และจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง หำ้งสรรพสินคำ้กุม (Gum) หา้งสรรพสินคา้ที่เกา่แกท่ี่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
สินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ ือ้กนั อย่างหลากหลายชนิด ห ้างสรรพสินคา้กุมหรืออีกสถนที่ ห น่ึงที่ มีสถาปัตยกรรมที่ เก่าแก่ของเมืองนี้ 
หา้งสรรพสินคา้กมุ กอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเดน่มากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 ช ั้น  มีร ้านคา้
เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัใหผู้ท้ี่เดนิทางหรือผูท้ี่ชอบการชอ้ปป้ิงถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แตส่ินคา้ที่น่ีอาจจะมีท ั้งรูปล ักษณ ์ ภายใน
และภายนอกที่ดหูรูหราโอ่อ่า และที่ส าคญัต ัง้อยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตรุสัแดงห ้างสรรพสินคา้กูมมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภท
อุปโภคและบริโภคเช่น เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ที่มีชื่อมียี่หอ้ เครื่องส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ที่ เป็นประเภทของที่ร ะลึก ซ ึ่ง
มีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดยีว  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นเขา้สู่ที่พกั ณ Katerina Park Hotel หรือระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสำม  พระรำชวงัเครมลิน – รถไฟด่วน Mega Polis Express - เซน็ปีเตอรส์เบิรก์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที่พกั  

จากนั้นน าผู ้มีเกียรติสู่  พระรำชวังเครมลิน  สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ ้นชื่อของ
ร ัสเซ ีย  สร ้างขึ ้นมาพรอ้มกบักรุงมอสโคว ์จึงเป็นศนูยร์วมของวฒันธรรมตา่ง ๆ  ของรสัเซยี น า
ท่านชม พิพิธภณัฑอ์ำรม์เมอร ์รี่ แชมเบอร ์หน่ึงในพิพิธภณัฑท์ี่เกา่แกท่ี่สุดของรสัเซยี 
จ ัดแสดงเครื่องทรง ราช รถ ราชบริภ ัณฑข์องพระ เจ ้าซาร  ์จากนั้นชมโบส ถ ์
อ ัสส ัมช ัญ สร ้างโดยสถาปนิกชาวอ ิตา เล ีย น  เ ป็น สถาป ัตย กร ร มแบบย อด
โดม 9 ยอด ชมโบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ี่สร ้างอุทิศให ้กบันักบุญอารค์
แอนเจล ไมเคลิ เป็นที่เกบ็พระศพของพระเจ ้าซารก์่อนยุคพระเจ ้าปีเตอรม์หาราช 
ชมระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงค ์
จะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลก แตเ่กดิความผิดพลาดระหว่างหล่อ ท าให ้ร ะฆ ังแตก 
ปจัจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเครมลิน ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการให ้เป็นปืนใหญ่ที่ สุดในโลก ท าดว้ย
บรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตนั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เวลา 13.45 – 18.15 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟดว่น  รถไฟ Mega polis Express จากมอสโคว สู่เซน็ตปี์เตอรส์เบิรก์ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั Holiday Inn St. Petersburg หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ ์

 
วนัท่ีส่ี  พระรำชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหำวิหำรเซนตไ์อแซค – พระรำชวงัฤดูหนำว Hermitage 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที่พกั  

น าท่านเดนิทางเขา้ชม พระรำชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรือเปโตรควำเรสต(์ PETERHOF ) ริมฝั่ งทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.
1705 ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซ ึง่พระองคใ์ชเ้ป็นที่พกัผ่อนส าหรบัล่าสตัวใ์นฤดรูอ้น โดยมีความประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงันี้ มี
ความงดงามยิ่งกว่าพระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝร ั่งเศสเพื่อแสดงออกถงึความเจริญรุ่งเรืองของรสัเซยี และเน่ืองจากไดร้วบรวมสถาปนิก
และช่างฝีมือจากประเทศตา่งๆมากมายส่ิงกอ่สรา้งและสถาปัตยกรรมที่ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช ้
ประดบัประดาหอ้งหบัตา่งๆ เช่น หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกบัประตมิากรรมน ้าพุอนัโดดเดน่อลงัการดว้ย
ทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตวักบัอุทยานพฤกษานานาพนัธุ ์

เที่ยง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบรสัเซยี  
น าท่านชมภายใน มหำวิหำรเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็น
เอกลกัษณ ์ ในอดตีวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ ึง่ตอ่มาไดร้บัการปรบัปรุงเป็นโบสถห์ิน และถกูสรา้งใหม่อย่างงดงาม
ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 1 ที่ปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองคจ์ึงทุ่มเทท ัง้ก าลงัคน 
และก าลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน , และ
มาลาไคทห์ลากสี ซ ึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี ปจัจุบนัวิหารเซนตไ์อแซคไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็น 
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 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระรำชวงัฤดูหนำว HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวงั ที่ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ 
มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใชเ้ป็นที่รบัรองการเสดจ็เยือนรสัเซยีของรชักาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย 
/ รสัเซยี   พรอ้มท ัง้ทรงร่วมฉายพระฉายาลกัษณร์่วมกบัพระเจา้ซารนิ์โคล ัสที่ 2 ของรสัเซยีอีกดว้ย  
จากนั้น น าท่านผ่านชม วิหำรปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสรา้งขึน้เม่ือปีค.ศ 1712 และสรา้งเสร็จ
ในวนัที่ 29 มิถนุายน ค.ศ. 1733 ต ัง้ชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกยีรติแ์ด ่ นักบุญปีเตอร ์ และนักบุญปอลดเ์พื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ซ ึง่
วิหารแห่งนี้เป็นที่เกบ็พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ่มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระท ั่งถงึกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ย
ของราชวงศท์ี่เพิ่งน ามาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคอื พระเจา้นิโคลสั ที่ 2 และครอบครวัซ ึง่ประกอบดว้ย พระเจา้นิ
โคลสัที่ 2 พระมเหสีอเล็กซานดรา และพระธิดา 3 พระองคค์อืโอลกา้ (Olga) ทาเทียนา (Tatiana) และอนาสตาเซยี (Anastasia) 
ส่วนที่ไม่พบคอื มาเรีย (Maria) และรชัทายาทอเล็กเซย ์ (Alekxy) บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญและที่ขงัคุกนักโทษทาง
การเมือง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั Holiday Inn St. Petersburg หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรีสวสัดิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหำ้   เซน็ปีเตอรส์เบิรก์ – อลัมำตี 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที่พกั  
12.40 น.    น าท่านเหิรฟ้าสู่สนำมบินอลัมำตี  โดยสำยกำรบินแอรแ์อสตำน่ำ เท่ียวบินท่ี KC 136 
20.40 น.    เดนิทางถงึสนามบินอลัมาต ี เปล่ียนเครื่องบิน 

 
วนัท่ีหก     อลัมำตี - กรุงเทพฯ 
01.15 น.   น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินแอรแ์อสตำน่ำ เท่ียวบินท่ี KC 931 
08.55 น.    เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 

เด็กเสริมเตียง   
(พกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กไม่เสริมเตียง(พกั
ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

พกัเด่ียว 

23-28 มกรำคม 2559 46,999.- 44,999.- 42,999.- 8,500.- 
6-11 กุมภำพนัธ ์2559 46,999.- 44,999.- 42,999.- 8,500.- 

20-25 กุมภำพนัธ ์2559 48,999.- 46,999.- 44,999.- 8,500.- 

5-10 มีนำคม 2559 49,999.- 47,999.- 45,999.- 8,500.- 

26-31 มีนำคม 2559 49,999.- 47,999.- 45,999.- 8,500.- 

30 มีนำคม-4 เมษำยน 2559 52,999.- 50,999.- 48,999.- 8,500.- 

6-11 เมษำยน 2559 52,999.- 50,999.- 48,999.- 8,500.- 

9-14 เมษำยน 2559 53,999.- 51,999.- 49,999.- 8,500.- 

13-18 เมษำยน 2559 55,999.- 53,999.- 51,999.- 8,500.- 

23-28 เมษำยน 2559 51,999.- 49,999.- 47,999.- 8,500.- 

30 เมษำยน-5 พฤษภำคม 
2559 

52,999.- 50,999.- 48,999.- 8,500.- 
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อตัรำน้ีรวม 
 คา่ต ัว๋เครื่องบิน ช ัน้ประหยดั ไป - กลบั พรอ้มคณะ ตามเสน้ทางที่ระบุ     
 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง และคา่น ้ามนัจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการ

บินมีการปรบัเพิ่มขึน้หลงัจากนี้ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตใุนการ เดนิทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 คา่ที่พกั โรงแรม ตามที่ระบุไวใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  พรอ้มอาหารเชา้  (หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วง

เทศกาล งานแฟร ์หรือการประชุมตา่ง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรบัขึน้หลายเท่าตวั  อนัมีผลท าใหต้อ้งมีการเปล่ียนยา้ยเมือง โดยทางบริษัทฯ 
จะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 รวมอาหารทุกมือ้ที่ระบุตามรายการ    
 คา่รถปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ)   
 คา่เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ที่ระบุตามรายการ 

อตัรำน้ีไม่รวม 
 คา่ท าหนังสือเดนิทาง (พาสปอรต์)  คา่ท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ  หรือคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 %  และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3 % (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์  คา่ซกัรีด,  คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั (มินิบาร)์ และทีวีช่องพิเศษ, คา่อาหารและเครื่องดืม่ที่ส ั่งพิเศษ 

นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ//ค่ำทิปไกดแ์ละหวัหน้ำทัวรใ์นรสัเซยี ตลอดทัง้ทริป 50  Euro  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรมั / ท่าน) 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระงวดแรก 10,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช ำระทันทีก่อนกำร

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ไม่ว่ำกรณีใดใดท้ังส้ิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าท้ังหมด  

 แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าตั๋วท่านละ 5,000 บาท 

 แจ้งล่วงหน้า 16-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1–15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินท้ังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและอื่นๆ 
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หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเ ครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้า

เมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูต

งดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมท้ังบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออก

เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกั บทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  
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ใบจองยุโรป  

ช่ือ – สกุล ผู้จอง ................................................................................... ........... 

จ านวนผู้เดินทาง.........................ท่าน 

โทรศัพท์ท่ีติดต่อสะดวก โทร................................................................ แฟกซ์ ............................................................ 

มือถือ...........................................................................E-mail :.............................................................................. 

กรุณำระบุ E-mail เพ่ือประโยชน์ในกำรรับส่งเอกสำร (โปรแกรมทัวร์,ใบนัดหมาย,ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) 

รัสเซีย 6 วัน 

 

จองทัวร์โปรแกรม ..................................................................จ านวน ........6..........วัน 

เดินทางโดยสายการบิน .........................สำยกำรบิน Air Astana............................................................. 

วันเดินทาง ...............................................................................................................................................................  

รำยชื่อผู้เดินทำง (กรณีเดินทำงไปต่ำงประเทศระบุเป็นภำษำอังกฤษ ตรงกับหน้ำหนังสือเดินทำง)  

1. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

2. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

3. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

4. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

5. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

6. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

7. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

8. ช่ือ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถา้ม)ี........................... 

ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง    ห้องพัก 2 ท่าน(TWN/DBL) ............ห้อง   เตียงเสริม ………..ห้อง   เด็กพักกับผู้ใหญ่…….....

ห้อง 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว              ไม่ทานเนื้อหมู              ไม่ทานสัตว์ปีก             ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่น

...............................................................................................................................................................................      

................................................................................................................................................................................ 


