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รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 6 วนั 4 คืน  

นัง่รถไปด่วนพิเศษ 4 ชัว่โมง (ขาเดียว) 
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อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

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 

(วนัหยุดปีใหม่) 
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 
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07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประต ู9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 พบกบัเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองมอสโคว ์โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 

 (16.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)  

18.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมอสโคว ์svo โดยเท่ียวบินท่ี KC875 

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ึนสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส ์หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ

ของนครมอสโควท่ีอยู่เบ้ืองล่างไดโ้ดยทั้งหมดจึงท าใหเ้ลนินผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา

นกกระจอกแห่งนีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบัน

พื้ นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัมอสโคว  

จากน้ันน าท่านชมสถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว 

(METRO) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้ับการ

ยกย่องจากทัว่โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวย

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ี

แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานี

วนัแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว ์

วนัท่ีสอง มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - METRO – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – จตัรุสัแดง – 

                  พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั -GUM-ชมเซอรค์สั             (B/L/D)    
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รถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึง

ใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหวา่งสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุง

มอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

น าท่านถ่ายรปูดา้นหนา้คู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) 

หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม 

สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 ( Ivan the 

Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 

หลังจากถูกปกครองกด ข่ีมานานหลายร้อยปี   และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ

(PostnikYakovlev)ด้วยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนั

ว่า พระเจา้อีวานท่ี 4ทรงพอพระทัยใน

ความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมี

ค า สั ่ ง ให้ ปู น บ า เห น็ จ แ ก่ ส ถ าป นิ ก

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสองเพื่อ

ไม่ให้สถาปนิกผู ้น้ันสามารถสร้างส่ิงท่ี

สวยงามกว่าน้ีไดอี้กการกระท าในครั้งน้ัน

ของพระเจา้อีวานท่ี4จึงเป็นท่ีมาของสมญา

นามอีวานมหาโหดน้ันเอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านถ่ายภาพ ดา้นหน้าจตัุรสัแดง (RED SQUARE) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีส าคัญตั้งอยู่กลางใจเมือง

ของมอสโควเป็นจตุัรสัท่ีสวยงามท่ีสุดใน

โลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของ

ประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต 

และหินอ่อน นับลา้นช้ินตอกลงบนพื้ นจน

กลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้ นท่ีลาน

กวา้ง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงน้ัน เป็น

ท่ีตั้ งของกิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัส เซีย 

สังเกตุได้จากท่ีพื้ นถนนจะมีสัญลักษณ์

เป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะ

มีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ัน

และโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไป

ดา้นหลงัเพื่ออธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพื้ นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 

130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานส าคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงั
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ประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์

รสัเซีย  
จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งข้ึนในปีค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนคร

เคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ให้

สรา้งเพ่ือใชป้้องกนัศตัร ูในอดีตเป็นเพียง

ป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือน

หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของ

ชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระ

เจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็น

พิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลาย

แห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและส่ิงก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย 

จากน้ันเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัล ้าค่ากว่า 4 ,000 ช้ิน เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ือง

ป้องกนัตวั หมวก เสื้ อเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์

และซารีน่าซ่ึงหาดไูดย้ากยิง่   

จากน้ันชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคญัและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดยสรา้ง

ทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อี

วานและชมระฆงัยกัษท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก  (หมายเหตุ: จ  ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวนัละ 4 รอบ

เทา่นั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น.  
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จากน้ัน น าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงมอสโก มีช่ือเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนัอยา่งหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม นับเป็น

สถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี ก่อสรา้งข้ึนในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่น

มากลกัษณะของตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้

ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั สถาปัตยกรรมภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคัญ

ตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภค

เช่น เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียี่หอ้ เคร่ืองส าอางค์ น ้าหอม  และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ี

ระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

น าท่านชมเซอรค์สั Russian Circus การแสดงของ

สตัวแสนรูม้ายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง 

ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมี

บริการ ถ่ายรปูกบัสตัวต่์างๆ จากน้ัน น าท่านกลบัสู่ท่ี

พกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง 

ทางบริษัทฯ จะน าท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการแสดง

ท่ี YAR RESTAURANT ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟ  
.......................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดว่น  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโควสู์เ่ซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์  

(ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

วนัท่ีสาม มอสโคว ์- SAPSAN EXPRESS TRAIN –เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดหูนาว   (B/L/D)    
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความส าคัญต่อประวติัศาสตร์ของทั้ง

ป ร ะ เท ศ รั ส เ ซี ย แ ล ะ ไท ย 

เ น่ื อ ง จ า ก ใน รั ช ส มั ย ข อ ง

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 

5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับ

ท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะ

ของพระเจา้ซาร์ในคราวเสด็จ

ประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 

หรือ พ.ศ.2440  พิพิธภัณฑ์

แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์

ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน  

(ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ่้ายรปู ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หน้าท่ี รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัท่ีสี่  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – 

                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์         (B/L/D)    

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETSหรือเป

โตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไมเ่หมอืนใคร เกิดขึ้ น

จากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็น

พระราชวงัท่ีถกูนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมยั

น้ัน ท่ีช่ือวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ 

บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ี

โดยตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหนา้ท่ีหลกั

ของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตล์

ผสมเรอเนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก 

พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจง

สรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสี

น ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตาม

อธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมภายในมหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ.1712 โดยมีโดม

ท อ ง เ ป็ น

เอ ก ลั ก ษ ณ์  ใน

อดีตวิหารเซนต์ไอ

แ ซ ค เ ป็ น เพี ย ง

โบสถ์ไม้ธรรมดา 

ซ่ึงต่อมาไดร้บัการ

ปรบัปรุงเป็นโบสถ์

หิ น  แ ล ะ ถู ก

ส ร้า ง ให ม่ อ ย่ า ง

งดงามในสมยัพระ

เจา้อเล็กซานเดอร์

ท่ี  1 ท่ีปรารถนา

จะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจ์ึงทุ่มเททั้งก าลงัคน และก าลงัทรพัยอ์ย่าง

มหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, 
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และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปิดทางทวัรจ์ะจดัหา

สถานที่ทอ่งเที่ยวอื่นทดแทน) 

น าท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

St Petersburg สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใช้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็น

รปูทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิม

สรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 

1733 ตั้งช่ือวหิารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พ่ือเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความ

สงูของยอดแหลมคือ 122.5 

เมตร ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้ง

ท่ีสงูท่ีสุดของเมืองและหา้ม

สรา้งส่ิงก่อสรา้งใดสงูกวา่ 

ภายในท าการตกแต่งดว้ย

ศิลปะบารอกซ่ึงนับวา่

แตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อร์

โทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่ง

น้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของ

ราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมตน้

จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช

เป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึง

กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของ

ราชวงศ ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านอ าลาจากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์เดินทางสูส่นามบิน   

11.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินแอรแ์อสตาน่าเที่ยวบินที ่KC154 

19.45 น. ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ีหก  อลัมาตี้  - กรุงเทพฯ   

วนัท่ีหา้ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – อลัมาตี้                                                          (B/-/-)    
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01.10 น. ออกเดินทาง สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เทีย่วบินที ่KC931 

08.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่น

ไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 
 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

 
 
 
 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บรษิทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจรงิ ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครือ่งบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จ  านวน บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นส าคญั  
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ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิด 

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินแอร์เอสตาน่า ใหท่้านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ –อลัมาต้ี - มอสโคว ์//มอสโคว ์- เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ // อลัมาต้ี - 

กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW - ST.PETER   

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ค่าทิปไกดทอ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 5 วนั =15 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 5 วนั= 10USD 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 6 วนั =18 USD 
รวมทิป  43 USD /ท่าน/ทรปิ 
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หมายเหต ุ

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี

ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรม์ีการ

ยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ข้ึนอยู ่ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 

ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่างดา้วท่ี

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมวา่กรณี

ใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋

ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 
**ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล,เหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีใน

กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)** 

 
 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 
** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 
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**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 

 

 

ช่องทางติดต่อ 
หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ ฝา่ยชว่ยเหลือและส ารองทีน่ั่ง ตลอดเวลาท าการของบรษิทัฯ  
ระหวา่งเวลา 10.00 - 18.00 น. ของวนัจันทร์-วนัศุกร ์และ เวลา 10.00-17.00 น. ของวนัเสาร ์ได้ทาง
หมายเลขโทรศพัท ์02–963-0414 หรอื 092-405-4546 , 086-321-8269 และทาง  Line Official : 
@vap6919t (ท าการตลอดเวลา) วนัอาทติยห์ยดุท าการ 
ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 
 

 
 

 

ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญช ี: บรษิัทศรไีทยเดิม กรุป๊. จ ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบัญชี : 123-0-18724-3 

ธนาคารกสกิรไทย 
ชือ่บญัช ีบรษิทั ศรีไทยเดิม กรุป๊ จ ากัด(สาขาถนนรชัดา-ห้วยขวาง) 
เลขทีบ่ญัช ี: 089-1113-23-4 


