
  

 

รสัเซยี เย็นสดชื�น มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

จุดเด่น 

 
 ชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์ที�ตกแตง่อย่างวจิติรตระการตา 
 ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอืเปโตรควาเรสต ์PETERHOF 
 ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที�สําคญัระดบัชาต ิ
 ชม พระราชวงัเครมลนิ สถานที�ทอ่งเที�ยวที�ข ึ�นชื�อของรัสเซยี 
 ชมภายใน พระราชวงัฤดหูนาว ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมาย 
 ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี 
 ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ 
 ชอ้ปปิ�ง หา้งสรรพสนิคา้กมุ  

 

ชื�อโปรแกรม รสัเซีย เย็นสดชื�น มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์   
จํานวน 6 วนั 4 คนื 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัที� 1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อลัมาต ี

 
07:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์R สาย

การบนิ AIR ASTANA โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 



  
10:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีโดยเที�ยวบนิที� KC932 
 
16:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ี(เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
 
19:15 น. ออกเดนิทางต่อสู ่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบนิ AIR ASTANA 

เที�ยวบนิที� KC875 
 
21:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์หลังผ่าน

ขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  

 
ที�พกั  Hotel Izmailovo Gamma  หรอืเทยีบเทา่         
 

วนัที� 2 สแปรโ่รฮ่ลิล ์- รถไฟใตด้นิ - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- จตรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กมุ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านสู ่สแปรโ์ร่ฮลิล ์จุดชมววิของที�สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั �งหมด ถ่ายรูปเป็นที�
ระลกึกบัตกึมหาวทิยาลัยมอสโคว ์ที�สรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึ�งเป็น 1 ใน 7 ตกึ ที�สรา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกัน 
จากนั�นนําทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแตง่ภายใจของแตล่ะสถานีลว้นวจิติรตระการตา ไม่วา่จะ
เป็นงานปฏิมากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกีทั �งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ลว้น
ปราณีต วจิติรบรรจง จากนั�นนําทา่นชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์Cathedral of Christ the Saviour เป็นวหิารที�
สาํคัญของนกิายรัสเซยีนออโทดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที�สาํคญัระดับชาตสิรา้งเป็นที�ระลกึถงึพระเจา้อเล็กซาน
เดอรท์ี� 1 ที�สามารถขบัไลก่องทพันโปเลยีนไปได ้  

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั�นนําชม จตรุสัแดง Red Square เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี สรา้งขึ�นในสมัยพระเจา้อวีานที� 3 เพื�อ

เป็นสถานที�จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกับ อาคาร
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน Lenin Mausoleum และ วหิารเซนต์บาซิล Saint Basil's 
Cathedral ตัวโบสถม์หีลังคาสงูยอดแหลม มโีดมหัวหอม 9 โดม มสีสีนัสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั�น
กนัไปไม่มทีี�ใดเหมอืนมทีี�เดยีวในโลก และจากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ที�
เก่าแก่ที�สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื�อเสียงในเรื�องของสินคา้อันมีใหเ้ลือกซื�อกัน อย่างหลากหลายชนิด
หา้งสรรพสนิคา้กมุ หรอือกีสถนที�หนึ�งที�มสีถาปัตยกรรมที�เกา่แกข่องเมอืงนี� หา้งสรรพสนิคา้กมุ กอ่สรา้งขึ�นในปี
ค.ศ.1895 มคีวามสวยงาม และโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั �น มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิาร
มากมายสําหรับใหผู้ท้ี�เดนิทางหรอืผูท้ี�ชอบการชอ้ปปิ�งถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แตส่นิคา้ที�นี�อาจจะมทีั �งรูปลักษณ์
ภายใน และภายนอกที�ดูหรูหราโอ่อ่าที�สําคัญตั �งอยู่บรเิวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสนิคา้กูมมกีาร
จําหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบรโิภคเช่น เสื�อผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สนิคา้ที�มีชื�อมยีี�หอ้ เครื�องสําอางค ์
นํ�าหอม และสนิคา้ที�เป็นประเภทของที�ระลกึ ซึ�งมใีหเ้ลอืกกนัอยา่งหลากหลายทเีดยีว 

 



  
 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
ที�พกั Hotel Izmailovo Gamma หรอืเทยีบเทา่                  

 

วนัที� 3 พระราชวงัเครมลนิ - รถไฟซปัซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอรส์เบริก์  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําผูม้ีเกยีรตสิู ่พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace สถานที�ท่องเที�ยวที�ข ึ�นชื�อของรัสเซยี 
สรา้งขึ�นมาพรอ้มกับกรุงมอสโคว ์จงึเป็นศูนยร์วมของวัฒนธรรมต่างๆ ของรัสเซยี จากนั�นชม โบสถอ์สัสมัชญั 
Assumption Cathedral สรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถ์
อารค์แอนเจล ไมเคลิ ที�สรา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นที�เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุค
พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที�ทรงประสงคจ์ะ
สรา้งระฆังใบใหญ่ที�สุดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายใน
พระราชวังเครมลนิ ชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที�สดุในโลกทําดว้ย
บรอนซ ์นํ�าหนัก 40 ตนั และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตนั 

 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านขึ�น รถไฟซปัซาน Sapsan Fast Train เพื�อออกเดนิทางสู ่เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์ 

เบริก์ 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  Saint-Petersburg Hotel  หรอืเทยีบเทา่             
                           

วนัที� 4 พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - มหาวหิารเซนตไ์อแซค - พระราชวงัฤดหูนาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์PETERHOF รมิฝั�งทะเลบอล
ตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึ�งพระองคใ์ชเ้ป็นที�พักผอ่นสําหรับลา่สตัวใ์นฤดรูอ้น โดย
มคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังนี�มคีวามงดงามยิ�งกว่าพระราชวังแวร์ซายสใ์นฝรั�งเศสเพื�อแสดงออกถงึความ
เจรญิรุ่งเรอืงของรัสเซยี และเนื�องจากไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากประเทศตา่งๆมากมายสิ�งกอ่สรา้งและ
สถาปัตยกรรมที�ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนโีอคลาสคิ ที�ใชป้ระดบัประดาหอ้งหับตา่งๆ เชน่ หอ้ง
บอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ทา่นจะตื�นตาตื�นใจกับประตมิากรรมนํ�าพุอันโดดเดน่อลังการดว้ยทองเหลอืงอร่าม และ
ร่มรื�นลงตวักับอทุยานพฤกษานานาพันธุ ์**พระราชวงัฤดรูอ้น Peterhof Palace จะปิดนํ�าพุในสวนชว่งเดอืน 
ตุลาคม ถงึ พฤษภาคม พระราชวังฤดูรอ้น Peterhof Palace จะปิดทุกวันจันทร ์สิ�นเดอืน หรอื วันจันทร์และวัน
องัคาร (2 วนั) สิ�นเดอืน โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึ�งเป็นธรรมเนยีมประเพณีของชาวพื�นเมอืงรัสเซยีที�จะเพิ�ม
วนัหยดุในชว่งฤดใูบไมร้่วง และ ฤดหูนาว ในชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ พฤษภาคม กรณีที�พระราชวงัฤดรูอ้น Peterhof 
Palace ปิด ทางบรษัิทขอนําท่านชมความสวยงามของ พระราชวังแคทเทอรนี หอ้งอําพัน หรือ พระราชวังยูสซู
ปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์วงัใดวงัหนึ�งเป็นการทดแทน 



  
 

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL สรา้งในปีค.ศ.1712 โดยมโีดม
ทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพยีงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึ�งต่อมาไดรั้บการปรับปรุงเป็นโบสถ์
หนิ และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที� 1 ที�ปรารถนาจะใหว้หิารแห่งนี�เป็นวหิารที�มี
ความยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก พระองค์จงึทุ่มเททั �งกําลังคน และกําลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช ้

ทองคําแผน่ปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิารประดบัประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึ�งใชเ้วลา
กอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี ปัจจุบันวหิารเซนตไ์อแซคไดรั้บการยกย่องวา่เป็นวหิารทรงโดมที�ใหญ่เป็น จากนั�นนํา
ทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวงั ที�ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ 
มากกวา่ 1,050 หอ้ง ณ สถานที�แห่งนี�เคยใชเ้ป็นที�รับรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที� 5 ของไทยในการ
เจรญิสมัพันธไมตรไีทย/รัสเซยี พรอ้มทั �งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที� 2 ของรัสเซยี
อกีดว้ย จากนั�น นําท่านผ่านชม วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter-and-Paul-Fortress เริ�มสรา้งขึ�นเมื�อ
ปีค.ศ 1712 และสรา้งเสร็จในวันที� 29 มถิุนายน ค.ศ.1733 ตั �งชื�อวหิารแห่งนี�เพื�อเป็นเกยีรติ�แด่ นักบุญปีเตอร ์
และนักบญุปอลดเ์พื�อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึ�งวหิารแห่งนี�เป็นที�เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ�มตน้จาก
พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั�งถงึกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศท์ี�เพิ�งนํามาในปีค.ศ 1998 โดย
การตรวจ DNA ทราบวา่คอื พระเจา้นิโคลัส ที� 2 และครอบครัวซึ�งประกอบดว้ย พระเจา้นโิคลัสที� 2 พระมเหสอี
เล็กซานดรา และพระธดิา 3 พระองคค์อืโอลกา้ Olga ทาเทยีนา Tatiana และอนาสตาเซยี Anastasia สว่นที�ไม่
พบคอื มาเรยี Maria และรัชทายาทอเล็กเซย ์Alekxy บรเิวณโดยรอบมโีรงงานผลติเหรยีญ และที�ขังคกุนักโทษ
ทางการเมอืง 

 

 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
ที�พกั  Saint-Petersburg Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที� 5 เซ็นปีเตอรเ์บริก์ - อลัมาต ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน พลัโคโว เซ็นปีเตอรเ์บริก์ 
 

11:50 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อลัมาต ีโดยสายการบนิ AIR ASTANA เที�ยวบนิที� KC136 
  
19:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อลัมาต ี(เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
 

วนัที� 6 อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 
01:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASTANA เที�ยวบนิที� KC931 



  
 
08:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดี�ยว วซีา่ 

เดอืน สงิหาคม 

02 ส.ค. 61 - 07 ส.ค. 61 KC932/KC872 45,555 45,555 44,555 8,500 - 

16 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61 KC932/KC872 45,555 45,555 44,555 8,500 - 

เดอืน 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 - 

เดอืน 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 - 

เดอืน พฤศจกิายน 

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 - 

เดอืน ธนัวาคม 

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

เดอืน มกราคม 

17 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 KC932/KC894 46,555 46,555 45,555 8,500 - 

31 ม.ค. 62 - 05 ก.พ. 62 KC932/KC894 47,555 47,555 46,555 8,500 - 

เดอืน กมุภาพนัธ ์

21 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 KC932/KC894 47,555 47,555 46,555 8,500 - 

 
* ขาไป KC932 BKKALA เวลา 10:15 - 16:25 / KC135 ALALED เวลา 18:15 - 20:40  
* ขากลบั KC872 SVOALA เวลา 09:10 - 16:30 / KC931 ALABKK เวลา 01:05 - 08:55  
 
* ขาไป KC923 BKKALA เวลา 10:15 - 16:25 / KC135 ALALED เวลา 18:15 - 20:40  
* ขากลบั KC894 SVOTSE เวลา 10:00 - 16:25 / KC231 TSEBKK เวลา 20:20 - 04:50+1 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที�ทา่นตอ้งออกตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั�วที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื�อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที�หลังจากที�ไดช้ําระค่ามัดจําทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที�

เหลอื กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชื�อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบ  
 กรณีที�ออกตั�วเครื�องบนิแลว้สะกดชื�อ-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั�วเครื�องบนิ 
 กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั�นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที�

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี� 
 หลงัจากที�ทา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี�ทา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที�ระบเุทา่นั�น 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้ักกัน กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดี�ยว

เพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั�น 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ที�เดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) ขึ�นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็นสนินํ�าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี�เพื�อมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 



  
 ทางบรษิทัจะแจกนํ�าดื�มใหท้่านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เนื�องจากระหวา่งเดนิทางที�รสัเซยีจะไม่มนํี �า

บรกิาร จงึขอแนะนําใหท้า่นโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนํี�าใหท้า่นละ 1 ขวดเพยีงคนืแรกเทา่น ั�น 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 
 ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี�ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ�นการเปลี�ยนแปลง 
 คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดนิทางเพื�อใหค้รอบคลุมในเรื�องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี�ยประกันเริ�มตน้ 390 บาท ขึ�นอยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนั�นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์�าหนักดังนี� กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื�องบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานี�ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเก็บเพิ�ม 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิ�นที�

อยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ�ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ
ยื�นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึ�งในกรณีนี� 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรม
ที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื�องจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื�องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทั �งบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที�พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิ�ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

5. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรือทั �งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 

 



  
 

เง ื�อนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองที�น ั�ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
 สว่นที�เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ั�งหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ั�งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ�นเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
 

 
 


