
 

 

รสัเซยี เย็นสดชื�น มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

จุดเด่น 
 

• ชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์ที�ตกแตง่อย่างวจิติรตระการตา 
• ชม พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอืเปโตรควาเรสต ์PETERHOF 
• ชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที�สําคญัระดบัชาต ิ
• ชม พระราชวงัเครมลนิ สถานที�ทอ่งเที�ยวที�ข ึ0นชื�อของรัสเซยี 
• ชมภายใน พระราชวงัฤดหูนาว ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมาย 
• ชม จตรุสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของรัสเซยี 
• ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ 
• ชอ้ปปิ0ง 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 สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 0น 4 ประตูทางเขา้ 8 

เคานเ์ตอร ์R สายการบนิ 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. ออก เดินท างต่อสู่  ก รุ งม อ สโค ว์ โดยสายการบิน  AIR 

ASTANA เที�ยวบนิที� KC875 
 
21:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์หลัง

ผ่านขั 0นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  

 
ที�พกั  Hotel Izmailovo Gamma  หรอืเทยีบเทา่         
 

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านสู่ สแปรโ์ร่ฮลิล ์จุดชมววิของที�สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ไดท้ั 0งหมด 
ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึกบัตกึมหาวทิยาลัยมอสโคว ์ที�สรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึ�งเป็น 1 ใน 7 ตกึ ที�
สรา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกัน จากนั0นนําท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์การตกแต่งภายใจของแต่
ละสถานีลว้นวจิติรตระการตา ไม่วา่จะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส กระจกส ีอกี
ทั 0งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ลว้นปราณีต วจิติรบรรจง จากนั0นนําท่านชม วหิารเซนตซ์า
เวยีร ์Cathedral of Christ the Saviour เป็นวหิารที�สําคัญของนิกายรัสเซยีนออโทดอกซ์ ใช ้
ประกอบพิธกีรรมที�สําคัญระดับชาตสิรา้งเป็นที�ระลกึถงึพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที� 1 ที�สามารถขับไล่
กองทพันโปเลยีนไปได ้  

 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั0นนําชม จตุรสัแดง Red Square เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของรัสเซยี สรา้งขึ0นในสมัยพระเจา้อี

วานที� 3 เพื�อเป็นสถานที�จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชมุนุมตา่งๆ ทา่นจะไดม้เีวลาอสิระถ่ายรูปเป็นที�
ระลกึกับ อาคารพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตรัิสเซยี สุสานเลนนิ Lenin Mausoleum และ วหิารเซนตบ์า
ซลิ Saint Basil's Cathedral ตัวโบสถม์หีลังคาสงูยอดแหลม มโีดมหัวหอม 9 โดม มสีสีันสดใส
สวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั�นกันไปไม่มีที�ใดเหมือนมีที�เดยีวในโลก และจากนั0นนําท่านชอ้ปปิ0 ง 
หา้งสรรพสนิคา้กุม Gum หา้งสรรพสนิคา้ที�เก่าแก่ที�สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื�อเสยีงในเรื�องของ
สินคา้อันมีให เ้ลือกซื0อกัน อย่างหลากหลายชนิดหา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถนที�หนึ�งที�มี
สถาปัตยกรรมที�เกา่แกข่องเมอืงนี0 หา้งสรรพสนิคา้กมุ กอ่สรา้งขึ0นในปีค.ศ.1895 มคีวามสวยงาม และ
โดดเดน่มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั 0น มรีา้นคา้เปิดให ้บรกิารมากมายสําหรับใหผู้ท้ี�
เดนิทางหรอืผูท้ี�ชอบการชอ้ปปิ0งถงึ 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แตส่นิคา้ที�นี�อาจจะมทีั 0งรูปลักษณ์ภายใน และ
ภายนอกที�ดูหรูหราโอ่อ่าที�สําคัญตั 0งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสนิคา้กูมมกีาร



 

จําหน่ายสนิคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื0อผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ที�มีชื�อมียี�หอ้ 
เครื�องสาํอางค ์นํ0าหอม 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 

จากนั0นนําผูม้ีเกยีรตสิู่ พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace สถานที�ท่องเที�ยวที�ข ึ0นชื�อ
ของรัสเซยี สรา้งขึ0นมาพรอ้มกับกรุงมอสโคว ์จงึเป็นศนูยร์วมของวัฒนธรรมตา่งๆ ของรัสเซยี จากนั0น
ช ม  โบ ส ถ์อ ัส ส ัม ช ัญ  Assumption Cathedral สรา้งโด ยสถ าปนิกช าวอิต า เลีย น เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ ที�สรา้งอทุศิใหก้บันักบญุอารค์
แอนเจล ไมเคลิ เป็นที�เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชม ระฆงัพระเจา้
ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที�ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ที�สดุในโลก 
แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวังเครมลนิ ชม 
ปืนใหญ่พระเจา้ซาร  ์สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที�สุดในโลกทําดว้ยบรอนซ ์
นํ0าหนัก 40 ตนั และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตนั 

 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นขึ0น 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 

นําทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควาเรสต ์PETERHOF รมิฝั�ง
ทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึ�งพระองคใ์ชเ้ป็นที�พักผ่อนสาํหรับ
ลา่สัตวใ์นฤดรูอ้น โดยมคีวามประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังนี0มคีวามงดงามยิ�งกวา่พระราชวังแวรซ์ายสใ์น
ฝรั�งเศสเพื�อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และเนื�องจากไดร้วบรวมสถาปนิกและ
ชา่งฝีมือจากประเทศต่างๆมากมายสิ�งก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมที�ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อค และนีโอคลาสคิ ที�ใชป้ระดับประดาหอ้งหับต่างๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง ทา่นจะ
ตื�นตาตื�นใจกบัประตมิากรรมนํ0าพุอันโดดเดน่อลังการดว้ยทองเหลอืงอร่าม และร่มรื�นลงตัวกับอทุยาน
พฤกษานานาพันธุ ์**พระราชวงัฤดูรอ้น Peterhof Palace จะปิดนํ0าพุในสวนชว่งเดอืน ตลุาคม 
ถงึ พฤษภาคม พระราชวังฤดรูอ้น Peterhof Palace จะปิดทกุวันจันทร ์สิ0นเดอืน หรอื วันจันทรแ์ละวัน
อังคาร (2 วัน) สิ0นเดอืน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซึ�งเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพื0นเมอืง
รัสเซยีที�จะเพิ�มวันหยุดในชว่งฤดูใบไมร้่วง และ ฤดหูนาว ในชว่งเดอืนตลุาคม ถงึ พฤษภาคม กรณีที�
พระราชวังฤดรูอ้น Peterhof Palace ปิด ทางบรษัิทขอนําทา่นชมความสวยงามของ พระราชวังแคท
เทอรนี หอ้งอําพัน หรอื พระราชวงัยสูซปูอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์วงัใดวงัหนึ�งเป็นการทดแทน 

 

 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชมภายใน มหาวหิารเซนตไ์อแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL สรา้งในปีค.ศ.1712 
โดยมโีดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดตีวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซึ�งต่อมาไดรั้บ
การปรับปรุงเป็นโบสถห์นิ และถกูสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี� 1 ที�ปรารถนา
จะใหว้หิารแห่งนี0เป็นวหิารที�มคีวามยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก พระองคจ์งึทุ่มเททั 0งกําลังคน และกําลัง
ทรัพยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องคําแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม ภายในวหิารประดับ
ประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึ�งใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี ปัจจุบนัวหิารเซนตไ์อ
แซคไดรั้บการยกย่องวา่เป็นวหิารทรงโดมที�ใหญ่เป็น จากนั0นนําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูหนาว 
HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวัง ที�ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง ณ 
สถานที�แห่งนี0เคยใชเ้ป็นที�รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที� 5 ของไทยในการเจริญ
สมัพันธไมตรไีทย/รัสเซยี พรอ้มทั 0งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที� 2 ของ
รัสเซยีอกีดว้ย จากนั0น นําท่านผ่านชม วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter-and-Paul-Fortress 
เริ�มสรา้งขึ0นเมื�อปีค.ศ 1712 และสรา้งเสร็จในวนัที� 29 มถิุนายน ค.ศ.1733 ตั 0งชื�อวหิารแหง่นี0เพื�อเป็น
เกยีรติ_แด่ นักบญุปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พื�อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึ�งวหิารแห่งนี0เป็นที�เก็บพระ
ศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ�มตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั�งถงึกษัตรยิอ์งค์
สดุทา้ยของราชวงศท์ี�เพิ�งนํามาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคอื พระเจา้นิโคลัส ที� 2 
และครอบครัวซึ�งประกอบดว้ย พระเจา้นิโคลัสที� 2 พระมเหสอีเล็กซานดรา และพระธดิา 3 พระองค์
คอืโอลกา้ Olga ทาเทยีนา Tatiana และอนาสตาเซยี Anastasia สว่นที�ไมพ่บคอื มาเรยี Maria และ
รัชทายาทอเล็กเซย ์Alekxy บรเิวณโดยรอบมโีรงงานผลติเหรยีญ และที�ขงัคกุนักโทษทางการเมอืง 

 
 



 

 
 
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 หมายเหตุ 

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�ท่านตอ้งออกตัuวเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัuวที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้
เพราะจะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวันเวลาบนิ มฉิะนั0นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ 
ทั 0งสิ0น 

• กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื0อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
• กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที�หลังจากที�ไดช้ําระค่ามัดจําทัวร ์หรอืค่า

ทัวร์สว่นที�เหลอื กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชื�อคู่นอนกับเจา้หนา้ที�ให ้
ทราบ  

• กรณีที�ออกตัuวเครื�องบนิแลว้สะกดชื�อ-นามสกลุผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการสง่
สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตัuวเครื�องบนิ 

• กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั0นถา้แจง้หลังจาก
เจา้หนา้ที�ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี0 

• หลังจากที�ท่านไดช้ําระค่ามัดจํา และค่าทัวร์สว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง 
ทางบรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี�ทา่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทัวรใ์ชต้ัuวเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื�อนวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวนัเดนิทางที�
ระบเุทา่นั0น 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ที�ไมรู่จั้กกนั กรณีที�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นั0น 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลกูคา้ที�เดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) ขึ0นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP 

จะไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็น

สนินํ0าใจกับผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ้่ายส่วนนี0เพื�อมอบใหห้ัวหนา้ทัวร์
ระหวา่งการเดนิทาง 

• ทางบรษิทัจะแจกนํrาดื�มใหท้า่นทา่นละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เนื�องจากระหวา่งเดนิทางที�รสัเซยีจะ
ไม่มนํี rาบรกิาร จงึขอแนะนําใหท้่านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนํีrาใหท้่านละ 1 ขวด
เพยีงคนืแรกเทา่น ัrน 

 
อตัราคา่บรกิารนีrรวม 

• คา่ตัuวเครื�องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASTANA 
• ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 
อาจจะมกีารปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมื0อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ_นการเปลี�ยนแปลง 
• คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ  
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื0อประกันการเดนิทางเพื�อใหค้รอบคลุมในเรื�องสขุภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี0ยประกันเริ�มตน้ 390 บาท ขึ0นอยู่
ระยะเวลาการเดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีrไมร่วม 

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



 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่นํ0าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนั0นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์0าหนักดังนี0 

กระเป๋าโหลดใตเ้ครื�องบนิจํานวนไม่เกนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ0นเครื�องได ้
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี0ทางบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเก็บ

เพิ�ม 
• คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
• คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
• ค่าวซี่าสําหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3. 

ใบสําคัญถิ�นที�อยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ0ว 2 รูป ทาง
บรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนินการยื�นวซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ_ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน 
ซึ�งในกรณีนี0 ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ั 0งหมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซี่า (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นให ้
ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ_ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี0 เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล
ตา่งๆ 

3. รายการนี0เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั0งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี0อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมเนื�องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พักในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัย
ธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใน
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่วา่ทั 0งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิท
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื�องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั 0งบริษัทจะไม่
รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอืคน
ตา่งดา้วที�พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิ_ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 0งสิ0นแทนบรษัิท นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั0น 

5. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรอืทั 0งหมดไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับ
ทางทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั 0งหมด 

 
 

เง ื�อนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองที�น ั�ง 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
• สว่นที�เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั0นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ัrงหมด  
• 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 ัrงหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ 

จะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั 0งนี0ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีก
คนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัuว 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ที�จะไม่รับผดิชอบตอ่ค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือ
ล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตาม
สถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ0นเหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 
 



 

ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 
ชื�อ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ี�ตดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จํานวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            
หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            
หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนืrอววั ☐  ไมท่านเนืrอหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิ: 
    
    
   
   
 
 


