
 

 

รหัสทัวร ITV1903232 

ทัวรรัสเซยี มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 6 วัน 4 คืน (KC) 
กรุงมอสโคว   พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรี ่  จัตุรัสแดง 

วิหารเซนตบาซิล   สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว   ถนนอารบัต 

ชมการแสดงละครสัตว   พระราชวังแคทเธอรีน   พิพิธภณัฑแอรมิทาช 

โบสถแหงหยดเลือด   มหาวิหารเซนตไอแซค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เยือนเมืองหลวงศูนยกลางของประเทศ เมืองมอสโคว  
 นําทานเขาชมพระราชวังเครมลินเปนสถานที่เกาแกที่สุดของเมืองเคยเปนที่ประทับของพระ

เจาซารทุกพระองค  
 เขาชมเปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑอารเมอรี ่
 ชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ที่ตกแตงดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เครื่องแกว และ

หินออน 
 เดินทางไปยังเมืองเซนตปเตอรเบิรก โดยนั่งรถไฟดวน SAPSAN  
 เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ เปนพิพิธภัณฑที่สําคัญและมีขนาดใหญเปนอันดับตนๆของโลก 
 ถายรูปกับ พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบ  บาร็อค และนีโอ

คลาสิค 
 ถายรูปแลนดมารคที่ มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)หรือที่
รูจักกันในนามโดมหัวหอม 
 อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที ่Outlet Village Pulkovo 

 
พิเศษ ตุกตาแมลูกดก matryoshka ทานละ1 ชิน้ 

 
  บินหรู โดยสายการบิน แอรอัสตานา ( Air Astana ) 

 

ไฟลทบิน 

 

 Departure Return 

KC932  BKK-ALA  10.15-16.25  
KC875  ALA- DME 19.15-21.00 

KC154  LED-ALA  11.50-19.45   
KC931  ALA-BKK  01.05-08.55 

 

 

 



 

 

วันเดินทาง 
ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0 - 2 ป 
(ไมเสริมเตียงพัก
รวมกับผูใหญ 2

ทาน) 

พักเด่ียว
เพิ่ม /

เดินทาง
ทานเดียว 

ที่นั่ง 
หมาย
เหต ุ

20 – 25 กรกฏาคม  62 44,888 

ราคาเด็ก 
ไมเกิน2ขวบ Infant 
ราคา 15,000 บาท 

12,000 20  

14 – 19 กันยายน 62 44,888 12,000 20  

28 กันยายน - 03 ตลุาคม 62 44,888 12,000 20  

16 -21 พฤศจิกายน 62 42,888 12,000 20  

30 พฤศจิกายน- 05 ธันวาคม 
62 

43,888 12,000 20  

14 – 19 ธันวาคม 62 44,888 12,000 20  

 

 

วันแรก          กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาต ี- 
สนามบินโดโมเดโดโว - กรุงมอสโคว                                                                                                       
 
07.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร

ขาออกระหวางประเทศประตู 9 เคานเตอร R ของ
สายการบินไทย Air Astana เจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกดานเอกสาร ติดแท็กกระเป�า  

10.15 น. ออก เดิ นทา งสู  ท  าอากาศยานนานาชาติ อั ลมาตี   กร ุ งอั ลมา เตอ 
ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ ค า ซั ค ส ถ า น  โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น  Air Astana  
เที่ยวบิน KC932  

16.25น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี  เพื่อเปลี่ยนเครื่อง  (เวลาชากวา
ประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)  

19.15 น.     ออกเดินทางตอโดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินที่ KC875  (มีบริการ
อาหารรอนเสริฟบนเครื่อง) 



 

 

21.00 น.    เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว เดินทางรอรับสัมภาระเรียบรอยจากนั้น นําทาน
เดินทางสูใจกลาง กรุงมอสโคว (Moscow) (ระยะทาง 46 กม./55นาที) 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย  

     ที่พัก :  Sunflower hotel / ART HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
วันที่สอง       กรุงมอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ -จัตุรัสแดง -วิหาร

เซนตบาซิล– สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว –ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว 
  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่1) 

นําทานเที่ยวชมเมืองมอสโคว 
(Moscow) เม ืองหลวงของ
ประเทศรัสเซ ีย เป นเม ือง
ศูนยกลางของประเทศทั้งทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร เ งิ น  แ ล ะ
การศ ึ กษา  เป  น เม ื องท ี ่ มี
ประชากรหนาแนนท ี ่ส ุดใน
ยุโรป จากนั้น นําทานเขาชมพระราชวังเครม
ลิน (Grand Kremlin Palace) สรางขึ้นมา
พรอมกรุงมอสโคว เปนสถานที่เกาแกที่สุดของ
เมืองเคยเปนที ่ประทับของพระเจาซาร ทุก
พระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราช
ทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปน
ที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนั้น นําทานเขา
ชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory) เปนที่เก็บสะสมของเจาชาย



 

 

มัสโควี่ เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมี
คาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 และ
เปนหนึ่งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของรัสเซียดวย นําทานชม
จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมือง สรางดวยหินแกรนิตและหิน
ออน ตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหนิโมเสกที่มีความสวยงาม เปนเวทศีูนยกลาง
ของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียเชนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 
หรือการประทวงทางการเมืองตางๆ สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบัน
สถานที่แหงนี้ใชเปนสถานที่จัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ 
วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณใกลๆจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง
ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงามอีกดวยอยาง วิหารเซนตบาซิล (St.Basil's 
Cathedral ) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเปนหนึ่งใน
สัญลักษณของ กรุงมอสโคว ประเทศ รัสเซีย สรางโดยกษัตริยอีวานจอมโหด 
(Ivan the Terrible) เพื่อฉลองชัยเหนือพวกมองโกลที่กรีทัพมาจนเมืองคาซาน 
(Kazan) เมื่อป 1552 ผลจากชัยชนะครั้ง นี ้ทําให ประเทศรัสเซียสามารถรวม
ประเทศไดเปนปกแผน ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา เปน
ศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปค.ศ.1995  
 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร (มื้อที่2)  
บาย นําทานเที่ยวชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอส

โคว (Moscow Metropolitan) เปนสถานี
รถไฟใตดินเปนสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซียสามารถ
อวดชาวต างชาติให  เห ็นถ ึงความยิ ่ งใหญตลอดจน
ประวัติศาสตรความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณี
อันสวยงามอันเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม
เน ื ่องจากการตกแตงของแตละสถาน ีท ี ่ต างกันด วย
ประติมากรรม โคมไฟระยา เครื ่องแกว และหินออน 



 

 

จากนั้น นําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 
กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน รานอาหาร
ตางๆมากมาย และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลน
ดนตรีเปดหมวกอีกดวย ใหทานอิสระเลือกชม ชอปปم�งตามอัธยาศัย  

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่3) 
หลังทานอาหารเย็นนําทาน ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของ
สัตวแสนรูที่ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด 
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดง ออกเปน 2 ชวง 
ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูป
กับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึกดวย  
หมายเหตุ  : กรณีละครสัตวงดการแสดงและบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจง
ลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือ อาจจะเปลี่ยนจากชมละคร
สัตวเปน ลองเรือ Radisson Cruise ชมสองฝم�งแมนํ้า Moskva ซึ่งเปนแมนํ้า
สายหลักสําคัญของกรุงมอสโคว 

                  หลังทานอาหารคํ่านําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย 
     ที่พัก :  Sunflower hotel / ART HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
วันที่สาม          มอสโคว – Sapsan train – พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village 
Pulkovo 

  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม หรือ ถาตองเดินทางไปขึ้น

รถไฟแตเชา ขออนุญาตปรับเปนขาวกลอง (มื้อที่4) 
 



 

 

นําทานออกเดินทางสูสถานรีถไฟ เพ่ือนําทานเดินทางสูกรุงเซนตปเตอรสเบิรก 
ออกเดินทางจากมอสโควโดยรถไฟความเร็วสูง 
Sapsan train เลขที่756A* ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง (การเดินรถไฟและเวลาออก
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ) 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่5)  
บาย  นําทานเดินทางไปยัง พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) 

หรือหมูบาน พุชก้ิน (PUSHKIN VILLAGE) และบอยครั้งที่ถูกเรียกวา “หมูบาน 
พระเจาซาร” เพราะท่ีนี่เปนเมืองที่พระเจาเซนต 
ปเตอรมหาราชทรง พระราชทานที่ดินแกพระ
นางแคทเธอรีนซึ่งเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเปน
อนุสรณแกกวีเอกพุชกิ้น ในปค.ศ. 1937 เพราะ
กวีเอกผูนี้เคยผานการศึกษาในโรงเรียนที่เมือง
แหงนี้ ตัวพระราชวังสรางขึ้นในป ค.ศ. 1756 
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผูที่มี ชื่อเสียง พระราชวัง แหงนี้มีความสวยงามไมแพ
พระราชวังใดๆ ในโลก อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส 
หรือชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เอาทเล็ท วิลเลจ ปูลโก
โว (Outlet Village Pulkovo) อิสระใหทาน
เลือกซื้อของที่เอาทเล็ท ซึ่งรวมรานคาแบรนดดัง
มากมายกวา 40 รานคาชั้นนํามากมาย อาทิ เชน 
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE 
NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  (มื้อที6่)  
                     หลังทานอาหารคํ่านําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย 
    ที่พัก :  Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 
วันที่สี่             พิพิธภัณฑแอรมิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถแหงหยดเลือด – 
มหาวิหารเซนตไอแซค 
  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่7) 

น ําท านเข าชมพิพิธภัณฑ  เฮอร มิ เทจหร ือพระราชวังฤด ูหนาว (THE 
HERMITAGE ART MUSUEM & 
WINTER PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญที่
สรางขึ ้นและเปลี ่ยนแปลงหลายครั ้งจนถึงป 
ค.ศ. 1732 สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน, บารโตโล
มิโอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี่ ออกแบบดูแลการ
กอสรางจนถึงปค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระ
นางแคทเธอร  รีน มหาราชินีอดีตที่ประทับของซารแหงรัสเซีย ประกอบดวยหอง
ตางๆ ถึง 1,057 หอง มีบันได 117 แหง เปนที ่เก็บสมบัติลํ ้าคาของราชวงศ 
รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกมากมาย ชมภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยี่ยมของโลก
มากมาย อาทิเชน ไมเคิล แองเจลโล, ลีโอนาโดดารวินชี่, ราฟาเอล, แรมบราน, 
เอลเกรโก, แวนโกะห, ปกัสโซและศิลปนอื่นๆ รวมทั้ง
หองสําคัญตางๆ รวมถึงหองมาลาไคท  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
(มื้อที่8)  
บาย  นําทานถายรูปกับ พระราชวังฤดูรอนปเตอร

ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต (PETERHOF) ริมฝم�ง
ทะเลบอลติคสรางในป ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจาป
เตอรมหาราช ซึ่งพระองคใชเปนที่พักผอนสําหรับลา
สัตวในฤดูรอน โดยมีความประสงคจะใหพระราชวังนี้
มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส
เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และ
เน ื ่องจากไดรวบรวมสถาปนิกและช างฝ ม ือจาก



 

 

ป ร ะ เ ทศ ต  า งๆมา กมา ย สิ ่ ง ก  อ ส ร  า ง แล ะ
สถาปตยกรรมที่ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบ  
บาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใชประดับประดาหอง
หับตางๆ เชน หองบอลรูม หองทองพระโรง ทาน
จะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมนํ้าพุอันโดดเดน
อลังการดวยทองเหลืองอราม และรมรืน่ลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุจากนั้น 
น ําท านชมดานนอก โบสถแหงหยดเลือด (Church of the Savior on 
Spilled Blood) หรืออีกเรียกชื่อวา โบสถแหงการคืนชีพ (ระยะทาง 3.2 กม./
10นาที) ตั้งอยูริมคลอง Griboedov เริ่มตนกอสรางเมื่อศตวรรษที่ 17 ใชเวลา
กอนสรางยาวนานวา 20 ป สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 
สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระบิดา หรือพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระ
ชนมบริเวณนี้ ในป ค.ศ. 1881 ภายในตกแตงอยางวิจิตรบรรจงดวยฝมือจิตรกร
กวา 30 คน ตัวโบสถเปนงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาดวยโมเสจ
พรอมกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญยักษ จากนั้น นําทานถายรูปดานนอกกับ มหา
วิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในปค.ศ. 1712 
โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียงโบสถไมธรรมดา 
ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถหิน และถูกสรางใหมอยางงดงามในสมัยพระ
เจาอเล็กซานเดอรที ่1 ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงนี้เปนวิหารที่มีความยิ่งใหญที่สุด
ของโลก พระองคจึงทุมเททั้งกําลังคนและกําลังทรัพยอยางมหาศาล เฉพาะยอด
โดมใชทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหิน
ออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ป  

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  (มื้อที9่)       
                         หลังทานอาหารคํ่านําทานเดินทางเขาสูที่พักแรม พกัผอนตาม
อัธยาศัย 
    ที่พัก :  Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 



 

 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่10) 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานปูลโกโว  กรุงเซนตปเตอรสเบิรก   
เพื่อเชค็อินเดินทางกลับประเทศไทย 

11.50 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี  โดยสายการบิน Air Astana 
เที่ยวบินที่ KC154  
(มีบริการอาหารรอนเสริฟบนเครื่อง) 

19.45 น.       เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาตี  เพื่อเปลี่ยนเครื่อง   
 

01.05 น.       ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดย Air Astana เที่ยวบินที ่KC931 
(มีบริการอาหารรอนเสริฟบนเครื่อง) 

08.55 น.       เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

*********************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีจานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยัง
ประสงคเดนิทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

วันที่หา           ทาอากาศยานปูลโกโว– ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาต ี(เปลี่ยนเครื่อง)                                        

วันที่หก           ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                       



 

 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเนื้อสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาให
ชัดเจน 

4.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท 
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (พรอมแจงเลขสะสมไมล)กรุณาสงพรอมเอกสารชําระมดัจาํคา
ทัวร 

- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้นทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสง
พรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปน
ครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายชื่อคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
จะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตามขอตกลง มิฉะนั้นถาแจงหลังจากเจาหนาที่ออก
เอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี ้

 
5.การยกเลิกและคืนคาทัวร  เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงิน
คาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ใน
รายการเดินทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง 
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 
6.อัตราคาบริการนี้รวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
(ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอม
ตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 



 

 

2. คาท่ีพักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรือระดบัใกลเคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน 
กรณีพัก 3 ทานตอหอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มี
คาใชจายหองพักเดี่ยวเพิม่) 
หมายเหตุเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรม 
- เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละ
ชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะได
หองพักประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม 
- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า  
- กรณีที่มีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม ซึ่ง
หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบิน แอรอัสตานา สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 23 กิโลกรัม 
ถือขึ้นเคร่ืองได 7กิโลกรัม และคาประกันวนิาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่
มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงนิทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ 
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
7.โปรแกรมนี้รวม Vat เรียบรอยแลว 
8.บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

 
 
 



 

 

7.อัตราคาบริการนี้ไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรดี คา

โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 

และไดทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และพนักงานขบัรถ   50 USD /ทาน หัวหนาทัวรแลวแต

ความพึงพอใจ 
7.คาวีซาและบริการตางๆ สําหรับหนังสือเดินทางสัญชาตไิทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 25 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานัน้ 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผู เดินทาง เปนการการประกัน

อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด) 

14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



 

 

16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร  
หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆท้ังสิ้น 
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