
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

  

จุดเดนของรายการทองเที่ยวรัสเซียของเรา 
1. เราใชสายการบินแอรแอสตานา สายการบินประจําชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลางและ

ภ า ค พ้ื น อิ น เดี ย  จ า ก ก า รจั ด อั น ดั บ ข อ งส ก า ย แ ท ร็ ก  5ป ซ อ น 

2012/13/14/15/16 และลาสุดเพิ่งควารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของ

ภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN 

AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจําป 2016 มาครอง  

2.  เราใชรร.4ดาวในทุกเมือง เน่ืองจากระดับคุณภาพของรร.ในแตละ

ประเทศไมเทากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทย

ดีกวา ฉะน้ันเราจึงตัดสินใจไมคากําไรเกินควรดวการใชรร.4ดาวในทุก

เมือง เพื่อใหคุมกับเงินและเวลาท่ีทานตองเสียไป 

3.   อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เชนเมนูจีน ในรานจีน สวนใหญรานอาหารจีนในรัสเซียจะเปนอาหารจีนท่ีทําจาก

ชาวจีนทางเหนือซ่ึงรสชาติจะคอนขางจืดและมัน แมสีสันจะนารัปปะทานแตไมไดเรื่องฉะน้ันในทุกเมนูท่ีทัวรรัสเซียเลือกสรร 

จึงเปนเมนูท่ีทานมั่นใจไดวาถูกปากคนไทยมากท่ีสุดจากประสบการกวาสิบสิบป แมกระท่ังรานอาหารทุกรานทําเลกจ็ะตอง

อยูในเสนทางทองเท่ียวไมไกลกันมากนัก เพ่ือจะไดไมเสียเวลาในการทองเที่ยว อาหารรัสเซีย 

 เราพยายามคัดสรร อาหารท่ีใกลเคียง คนไทยทานได และมีการตอบรับดีจากลูกทัวรคนไทย ไมใชเนนถูกเปนหลักทานและ

ทานไมไดเลย 
 

ตารางการเดินทาง 

วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว 

วันท่ีสอง : มอสโคว – ยอดเขาสแปรโรวฮิล - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนตบาซิล –         

              จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร – โบสถอัสสัมชัญ -  GUM (หางกุม) (B/L/D)    

วันท่ีสาม : มอสโคว - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นตปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D)    

วันท่ีสี่ : เซนตปเตอรสเบิรก – พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ – มหาวิหารเซนตไอแซค –ปอมปเตอร แอนด 

ปอลด        

           (B/L/D)    
วันท่ีหา : เซนตปเตอรสเบิรก     (B/-/-)    

วันท่ีหก : กรุงเทพฯ 

 



 
 

  

 

08.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเตอร  U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC 932 พบกับเจาหนาท่ี

ของบริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

11.30 น. ออกเดินทางสู เมืองมอสโคว โดยสายการบินAIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC 932 

 (17.50 น. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน ALMATY)  

18.55 น. ออกเดินทางสูเมืองมอสโคว svo โดยเท่ียวบินท่ี KC875 

20.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม 

นําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ

ของนครมอสโควท่ีอยู เบ้ืองลางไดโดยท้ังหมดจึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขา

นกกระจอกแหงนีเปนที่ต้ังบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว  

จากนั้นนําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจาก

ท่ัวโลกวาเปนสถานีรถไฟฟาใตดินท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งในแตละ

สถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 

สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยท่ีดี ท่ี สุดเพราะมี

โครงสรางท่ีแข็งแรงรวมท้ังการกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 

10 เมตร และบางสถานียังเปนที่บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย 

ในปจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวย

ความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

นําทานถายรูปดานหนาคูกับ เปนท่ีระลึก ณ มหาวิหารเซนตบา

ซิ ล  (ST. BASIL’S CATHEDRAL)ห น่ึ ง ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ท่ี

กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะ

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว 

วันที่สอง มอสโคว – ยอดเขาสแปรโรวฮิล - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหาร
เซนตบาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร – โบสถอัสสัมชัญ -  GUM (หางกุม) 

(B/L/D)    



 
 

  

เปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานท่ี 4 

(Ivan the Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 

หลั งจากถู กป กค รองก ด ขี่ ม าน านหล ายรอย ป   และออ ก แบ บ โด ยสถาป นิก  ป อสนิก ยาค อ ฟ เลฟ

(PostnikYakovlev)ดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานท่ี 4ทรงพอ

พระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควัก

ดวงตาท้ังสองเพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งท่ีสวยงามกวาน้ีไดอีกการกระทําในครั้งน้ันของพระเจาอี

วานท่ี4จึงเปนท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานถายภาพ ดานหนาจัตุรัสแดง (RED SQUARE) ** เน่ืองจาก จัตุรัสแดงเปนสถานท่ีท่ีใชในการ

ประกอบพิธีสําคัญตางๆ และทางประเทศรัสเซียไมไดมีกําหนดการท่ีแนนอน หากกรณี ท่ีปด

ถนนและปดจัตุรัสแดงไมสามารถเขาไปถายภาพใกลๆได ถือวาเปนเหตุสุดวิสัย  ทางเราจะนํา

ทานไปสถานท่ีอื่นเปนการทดแทน*** เพ่ือเปนท่ีระลึก 

สถานที่แหงน้ีเปนสถานท่ีสําคัญต้ังอยูกลางใจเมืองของมอส

โควเปนจัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เปนสถานท่ีเก็บศพเลนิน

ศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรางดวยหินแกรนิต และหิน

ออน นับลานชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหินโมเสก

เปนพื้นที่ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปนที่ต้ังของ

กิโลเมตรท่ีศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากท่ีพื้นถนนจะมี

สัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักทองเท่ียวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญ

ขามไหลตัวเองไปดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวาง 695 

เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัส

แดงยังประกอบไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตรรัสเซีย  

จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางข้ึนใน

ปค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชายยูริ โดลโกรูกี 

มีรับสั่งใหสรางเพื่อใชปองกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงปอมปราการไม

ธรรมดา ท่ีเปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาว

รัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลิน



 
 

  

เปนพิพิธภัณฑ และท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ

สิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย 

จากน้ันเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู ในบริเวณ

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานท่ีเก็บสมบัติลํ้าคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เครื่องปองกัน

ตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่ง

หาดูไดยากยิ่ง  จากน้ันชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเกาแกสําคัญและใหญท่ีสุดในเครม

ลิน โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมปอมปนใหญ, หอระฆัง

พระเจาอีวานและชมระฆังยักษท่ีใหญท่ีสุดในโลก  (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวัน

ละ 4 รอบเทาน้ันคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังน้ันกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยางเครงครัด)  

จากน้ัน นําทาน ชอปปงตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดใน

กรุงมอสโก มีชื่อเสียงในเรื่องของสินคาอันมีใหเลือกซ้ือกันอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม นับเปน

สถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองนี้ กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเดนมาก

ลักษณะของตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับใหผูท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบ

การชอปปงถึง 200 รานคาดวยกัน สถาปตยกรรมภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโออา และท่ีสําคัญต้ังอยูบริเวณ

ลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เสื้อผา ของใช

ในครัวเรือน สินคาท่ีมีช่ือมียี่หอ เครื่องสําอางค นํ้าหอม และสินคาท่ีเปนประเภทของที่ระลึก ซ่ึงมีใหเลือกกัน

อยางหลากหลายทีเดียว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  

.......................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดวน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  
จากมอสโควสูเซ็นตปเตอรสเบิรก (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหนา

ทัวรอีกครั้ง)  

 

 

 

วันที่สาม มอสโคว - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นตปเตอรสเบิรก -  พระราชวังฤดูหนาว 

                  (B/L/D)    



 
 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของท้ัง

ประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 พระองคได

เสด็จมาประทับท่ีน่ีขณะเปนพระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ 

พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดในโลก มีหองมากถึง 1,050 หอง มาก

ถึง 3 ลานชิ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน  

(ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวท่ีเจาหนาท่ี รวมถึงสัมภาระขนาดใหญดวย)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศประมาณ 1 ช่ัวโมง 

เขาชม PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา 

PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต  ตั้งอยูแทบชาน

เมืองของ เปนพระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร เกิดข้ึน

จากราชาปเตอรมหาราช ปเตอรฮอฟเปนพระราชวังท่ีถูก

นิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยนั้น ท่ีชื่อวาฟรานเชสโก ราส

เทรลล่ี และเลอ บรอง ท้ังสองทําคนละสวนในพระราชวังน้ี

โดยตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาท่ีหลักของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บา

รอค"และคลาสสิก พระเจาปเตอร หมายมั่นปนมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราส

เทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตงภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งานไมแกะสลักและ

ภาพวาดสีนํ้ามันเปนหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนนํ้าพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ 

อิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนท่ีระลึก   (ในกรณี พระราชวัง Peterhof ปด ทางทัวรจะจัดหา

สถานท่ีทองเท่ียวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกครั้ง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

วันที่ส่ี  เซนตปเตอรสเบิรก – พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ – มหาวิหารเซนตไอแซค – 

                   ปอมปเตอร แอนด ปอลด          (B/L/D)    



 
 

  

นําทานชมภายในมหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในปค.ศ.1712 โดยมี

โดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียงโบสถไม

ธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถหิน และถูกสรางใหม

อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ท่ีปรารถนาจะให

วิหารแหงนี้เปนวิหารท่ีมีความยิ่งใหญท่ีสุดของโลก พระองคจึงทุมเท

ท้ังกําลังคน และกําลังทรัพยอยางมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช

ทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดา

ดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ป (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปดทาง

ทัวรจะจัดหาสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนทดแทน)  นําทานชมปอมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปน

สิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง  

St Petersburg สรางในปค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเปน

ปอมปราการในการปองกันขาศึกรุกราน ตั้งอยูบน เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรง

หกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสรางข้ึนเมื่อ

ปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรางเสร็จในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหาร

แหงนี้เพ่ือเปนเกียรติ์แดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพื่อเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 

122.5 เมตร ในอดีตเปนสิ่ง กอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตง

ดวยศิลปะบารอกซ่ึงนับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไปและวิหารแหงน้ียังเปนท่ีเก็บพระศพของ

ราชวงศโรมานอฟ เริ่มตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระท่ังถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาพอสมควร นําทานอําลาจากเซ็นตปเตอรสเบิรกเดินทางสูสนามบิน   

11.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบินแอรแอสตานาเท่ียวบินท่ี KC154 

19.45 น. ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปลี่ยนเครื่อง 

01.20 น. ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแอสตานา เท่ียวบินท่ี KC931 

วันที่หก  อัลมาต้ี - กรุงเทพฯ   

วันที่หา เซนตปเตอรสเบิรก – อัลมาต้ี                             (B/-/-)      



 
 

  

09.05 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ  

 

ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวันเดินทางท่ีทาน
ไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถา

เกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 
 

 

อัตราคาบริการ  

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

06-11 ต.ค. 45,888  44,888  43,888  7,000  
03-08 พ.ย. 
17-22 พ.ย. 

45,888  44,888  43,888  7,000  
01-06 ธ.ค. 

08-13 ธ.ค. 
46,888 45,888 44,888 7,000 

15-20 ธ.ค. 48,999 47,999 46,999 7,000 

22-27 ธ.ค. 52,888  51,888  50,888 7,000  



 
 

  

เงื่อนไขในการจองทัวร 

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงินได 
 (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถ

คืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเปน

สําคัญ  

 

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด 

หองพัก เปน1TWN +1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเครื่อง สายการบินแอรเอสตานา ใหทานละ 1 ใบนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือ

ขึ้นเครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อัตราน้ีรวม 

คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (ช้ันประหยัด) กรุงเทพฯ –อัลมาต้ี - มอสโคว //มอสโคว - เซ็นตปเตอรสเบิรก // อัลมาตี ้- กรุงเทพฯ 

คาภาษีสนามบินทุกแหง คานํ้ามันและการประกันภัยทางอากาศ 

คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ท่ีระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน 

คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุไวในรายการ 

แจกนํ้าดื่มวันละ 1 ขวด  

คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW - ST.PETER   

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 



 
 

  

วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหม 

ทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

อัตราน้ีไมรวม 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%กรณีตองการใบเสร็จ 

คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย 

คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 

คาพนักงานขนกระเปา ณ โรงแรม1 ใบ / ทาน 

คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรีญ USD /ทาน X 5 วัน =15 USD 

คาทิปคนขับรถทองถิ่น 2 เหรียญ USD/ทาน X 5 วัน= 10USD 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X6วัน =18 USD 

รวมทิป  43 USD /ทาน/ทริป 

 

หมายเหตุ 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 20 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของ

บริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิก

การเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบินโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ หรือเหตุการณ

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไม

อาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวที่

พํานักอยูในประเทศไทย 



 
 

  

ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเครื่องและทรัพยสินของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆทา

งบริษทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเที่ยว ภาพใชเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 

เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑท่ีตางกัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา มีกฎในการออกตั๋วกอนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออก

มาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได  

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางท่ี

ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว 
ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี* 

 


