
 

 

รหัสทัวร PVC1903419 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว เซ็นตปเตอรสเบิรก 6 วัน 4 คืน (KC) 
มอสโคว   ยอดเขาสแปรโรวฮิล   มหาวิหารเซนตบาซิล   จัตุรัสแดง 
พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร   โบสถอัสสัมชัญ   ชมเซอรคัส 
เซ็นตปเตอรสเบิรก   พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ   มหาวิหารเซนตไอแซค 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

23-28 พ.ย.62 41,999 41,999 41,999 6,000 
07-12 ธ.ค.62 
21-26 ธ.ค.62 43,999 43,999 42,999 6,000 

28 ธ.ค.-02 ม.ค.63 
(วันหยุดปใหม) 49,999 49,999 49,999 6,500 

18-23 ม.ค.63 
25-30 ม.ค.63 
08-13 ก.พ.63 
22-27 ก.พ.63 
07-12 มี.ค.63 
28 มี.ค.-02 เม.ย.63 
04-09 เม.ย.63 

43,999 43,999 42,999 6,000 

11-16 เม.ย.63 49,888 49,888 48,888 6,500 
18-23 เม.ย.63 44,888 43,888 42,888 6,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

07.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
ประเทศ ช้ัน 4  

เคานเตอร  U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ 
KC 932 พบกับเจาหนาที่ของบริษทัฯ ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดินทางสู เมืองมอสโคว โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินท่ี KC 
932 
 (16.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)  
18.55 น. ออกเดินทางสูเมืองมอสโคว svo โดยเที่ยวบินที่ KC875 
21.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ตรวจรับสัมภาระ 
นํ าท าน เดิ นทางเข าสู ที่ พั ก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ
เทียบเทา 
 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 

วนัแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว ์

วนัที�สอง มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - METRO – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – จตัรุสัแดง – 
                  พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์�แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั -GUM-ชมเซอรค์สั             (B/L/D)    



 

 

นําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส หรือเนินเขานกกระจอก เปน
บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยูเบ้ืองลางไดโดยทั้งหมดจึงทําใหเล
นินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนิน
เขานกกระจอกแหงนีเปนที่ต้ังบานพักของ
ตน ปจจุบันพื้นที่ ดังกลาวเปนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว  
จากน้ันนําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุง
มอสโคว (METRO) สรางขึ้นในป ค.ศ.
1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวา
เปนสถานีรถไฟฟ�าใตดินที่สวยที่สุดในโลก 
ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 สถานี
รถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรงรวมทั้งการ
กอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนที่บัญชาการ
ระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี
ดวยความยาวท้ังหมด 260 ก.ม.  
นํ าท า น ถ า ย รู ป ด า น ห น า คู กั บ  ม ห า วิ ห า ร เซ น ต บ า ซิ ล  (ST. BASIL’S 
CATHEDRAL) 
หน่ึงสถาปตยกรรมที่กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว ดวยรูปทรงที่มี
ลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ังตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงเค
รมลิน สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานใน

การรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมือง
คาซาน  ในป  พ .ศ . 2095 หลั งจากถู ก
ปกครองกดขี่ม านานหลายรอยป   และ
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ
(PostnikYakovlev)ดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา 



 

 

พระเจาอีวานที่ 4ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําส่ังให
ปูนบําเหน็จแกสถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสองเพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ัน
สามารถสรางส่ิงที่สวยงามกวาน้ีไดอีกการกระทําในครั้งนั้นของพระเจาอีวานที่4จึงเปน
ที่มาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานถายภาพ ดานหนาจัตุรัสแดง (RED SQUARE) สถานที่แหงนี้เปนสถานที่
สําคัญ ต้ังอยูกลางใจเมืองของ
มอสโควเปนจัตุรัสที่สวยงามที่สุด
ในโลก เปนสถานที่เก็บศพเลนิน
ศาสดาของประเทศสังคมนิยม 
สรางดวยหินแกรนิต และหินออน 
นับ ล าน ช้ินตอกลงบ นพื้ น จน
กลายเปนลานหินโมเสกเปนพื้นที่
ลานกวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดง
น้ัน เปนที่ต้ังของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากที่พ้ืนถนนจะมีสัญลักษณเปน
วงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักทองเที่ยวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยน
เศษเหรียญขามไหลตัวเองไปดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาทีม่อสโควอีกครั้ง ลาน
กวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้นท่ีกวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาท่ีเปนสถานที่จัด
งานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไป
ดวยสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรรัสเซีย  
 
จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในปค.ศ.1147 โดย
มกุฎราชกุมารแห งนครเคียฟ 
เจาชายยูริ โดลโกรูกี มีรับส่ังให
สรางเพื่อใชป�องกันศัตรู ในอดีต
เปนเพียงป�อมปราการไมธรรมดา 



 

 

ที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย
ของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลินเปนพิพิธภัณฑ และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลาย
แหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ
อีกมากมาย 
จาก น้ัน เข าชม  พิ พิ ธภัณ ฑ อาร เมอร ร่ีแชม เบอร  (KREMLIN ARMOURY 
CHAMBER) ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานที่เก็บสมบัติ
ลํ้าคากวา 4,000 ช้ิน เชน ศาสตราวุธตางๆ เครื่องป�องกันตัว หมวก เส้ือเกราะที่ใช
รบในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง   
จากน้ันชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญ
ที่สุดในเครมลิน โดยสรางทบัลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก ชมป�อมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุด
ในโลก  (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ 4 รอบเทาน้ันคือ 
10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น.  
 



 

 

จากน้ัน นําทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) 
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีใหเลือก
ซื้อกันอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม นับเปนสถานที่หน่ึงท่ีมีสถาปตยกรรม
ที่เกาแกของเมืองน้ี กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเดนมาก
ลักษณะของตัวอาคารเปนอาคารสูง 3 ช้ัน มีรานคาเปดให บริการมากมายสําหรับให
ผูท่ีเดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปم�งถึง 200 รานคาดวยกัน สถาปตยกรรมภายในและ
ภายนอกที่ ดูหรูหราโออา และที่ สําคัญต้ังอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดง
หางสรรพสินคากูม มีการจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใช
ในครัวเรือน สินคาที่มีช่ือมียี่หอ เคร่ืองสําอางค นํ้าหอม และสินคาที่เปนประเภทของที่
ระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 
นําทานชมเซอรคัส Russian Circus 
การแสดงของสัตวแสนรูมายากล กายกรรม
ไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดง
มืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ชวง ชวงละ 45 
นาที และพักอีก 15 นาที ระหวางพักจะมี
บริการ ถายรูปกับสัตวตางๆ จากนั้น นํา
ทานกลับสูที่พักตางๆ (ในกรณี CIRCUS 
งดการแสดง ทางบริษทัฯ จะนําทานชมบัลเลต หรือ ชมการแสดงที่ YAR 
RESTAURANT ) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นํ าท าน เดิ นทางเข าสู ที่ พั ก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือ
เทียบเทา 
 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูสถานี
รถไฟ  

.......................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดวน  SAPSAN EXPRESS 
TRAIN  
จากมอสโควสูเซ็นตปเตอรสเบิรก  
(ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที่มีความสําคัญ
ตอประวัติศาสตรของทั้ง
ประเทศรัสเซียและไทย 
เน่ืองจากในรัชสมัยของ
พ ร ะบ าท ส ม เด็ จพ ร ะ
จุลจอมเกลาเจาอยูหั ว 
รัชกาลที่  5 พระองคได
เสด็จมาประทับที่ น่ีขณะ
เปนพระราชอาคันตุกะ

วนัที�สาม มอสโคว ์- SAPSAN EXPRESS TRAIN –เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวังฤดูหนาว   (B/L/D)    



 

 

ของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 
พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญและเกาแกที่สุดในโลก มีหองมากถึง 
1,050 หอง มากถึง 3 ลานช้ิน ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน  
(ภายในพระราชวัง ไมอนุญาตใหถายรูป ตองฝากไวที่เจาหนาที่ รวมถึงสัมภาระขนาด
ใหญดวย)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม พระราชวังฤดูรอนป
เตอรฮอฟ PETERHOF มีอีกช่ือ
หน่ึงเรียกวา PETRODVORETS
หรือเปโตรควาเรสต  ตั้งอยูแทบ
ชานเมืองของ เปนพระราชวังที่
สวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้นจาก
ราชาปเตอรมหาราช ปเตอรฮอฟเปน
พระราชวังที่ถกูนิรมิตโดยศิลปนเอก
ในสมัยน้ัน ที่ชื่อวาฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทําคนละสวนใน
พระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาที่หลักของราสเทรลล่ีทีอ่อกแบบ
ความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บารอค"และคลาสสิก พระเจาปเตอร หมายมั่น
ปم�นมือกบัพระราชวังน้ีมาก วางโครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสราง
พระราชวังอยางปราณตีเนนการตกแตงภายใน เลือกใชโคมไฟระยา งานไมแกะสลัก
และภาพวาดสีน้ํามันเปนหลัก และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน้ําพุอันตระการตา
และสวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก   (ใน

วนัที�สี�  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – 
                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์         (B/L/D)    



 

 

กรณี พระราช Peterhof ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นทดแทน 
กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกคร้ัง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมภายในมหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) 
สรางในปค.ศ.1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียง

โบ สถ ไม ธ ร รม ด า  ซึ่ ง
ตอมาไดรับการปรับปรุง
เป น โบสถหิ น  และถู ก
สรางใหมอยางงดงามใน
สมัยพระเจาอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ที่ปรารถนาจะ
ใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารที่
มีความยิ่งใหญที่สุดของ
โลก พระองคจึงทุมเททั้ง

กําลังคน และกําลังทรัพยอยางมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนักรวม 
100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใช
เวลากอสรางยาวนานถึง 40 ป (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปดทางทัวรจะจัดหา
สถานที่ทองเที่ยวอื่นทดแทน) 
นําทานชมป�อมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนส่ิงกอสรางแรกสุด
ของเมือง  
St Petersburg สรางในปค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน 
ดวยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเปนป�อมปราการในการป�องกันขาศกึรุกราน ต้ังอยู
บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม 
กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-
Fortress) เริ่มสรางข้ึนเมื่อปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบ
ของ DomennicaTrezzini สรางเสร็จในวันที่ 29 มถิุนายน ค.ศ 1733 ต้ังช่ือ
วิหารแหงน้ีเพื่อเปนเกียรติ์แดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพร



 

 

ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเปนสิ่ง กอสรางที่สูงที่สุดของ
เมืองและหามสรางส่ิงกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่ง
นับวาแตกตาง กบัโบสถคริสตออรโทดอกซทั่วไปและวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บพระศพ
ของราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระท่ังถงึ
กษัตริยองคสุดทายของราชวงศ  

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ไดเวลาพอสมควร นําทานอําลาจากเซ็นตปเตอรสเบิรกเดินทางสูสนามบิน

   
11.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบินแอรแอสตานาเที่ยวบินท่ี KC154 

19.45 น. ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปลี่ยนเครื่อง 
วนัที�หก  อลัมาตี�  - กรุงเทพฯ   

วันที�หา้ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – อลัมาตี�                                                          (B/-/-)    



 

 

01.10 น. ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแอสตานา เที่ยวบินที่ KC931 
08.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  
 
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก

กรณี 
 
 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรอืมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรอืตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วนั) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได 
 (ตัวอยางเชน คาตั๋วเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะ
ทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง 
ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ  
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทานเปด 
หองพัก เปน1TWN +1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินแอรเอสตานา ใหทานละ 1 ใบน้ําหนักไม
เกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 



 

 

อัตราน้ีรวม 
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ช้ันประหยัด) กรุงเทพฯ –อัลมาตี้ - มอสโคว //มอสโคว - เซ็นตปเตอร
สเบิรก // อัลมาต้ี - กรุงเทพฯ 
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกัน 
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ 
แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด  
คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
คารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW - ST.PETER   
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”

เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัท

ประกันฯจะชดใชคาสินไหม 
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%กรณีตองการใบเสร็จ 
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย 
คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม1 ใบ / ทาน 
คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรีญ USD /ทาน X 5 วนั =15 USD 
คาทิปคนขับรถทองถิน่ 2 เหรียญ USD/ทาน X 5 วนั= 10USD 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 6 วนั =18 USD 
รวมทิป  43 USD /ทาน/ทริป 
 



 

 

หมายเหตุ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเครื่องบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วทุกประเภท
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมที่พักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ 

ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 
บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย 
หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได 
ไมวาจํานวนท้ังหมดหรอืบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาตหิรอื คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสิน
ของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเท่ียว ภาพใช

เพ่ือการโฆษณาเทานั้น 



 

 

เน่ืองจากแตละสายการบินมกีฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา มีกฎในการออกต๋ัว
กอนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตัว๋ออกมาแลว จะไมสามารถ เปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ 
REFUND ต๋ัวได  
 
**ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบนิยกเลิกบิน 
, การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล,เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต ิหรือกรณีทานถกูปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)** 
 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางทีท่านไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก

กรณี* 
 


