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จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา
1. เราใช้สายการบิ นแอร์ แอสตาน่ า สายการบินประจาชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบิ นที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชี ยกลางและ
ภ าค พื้ น อิ น เดี ย จ าก ก ารจั ด อั น ดั บ ข อ งส ก าย แ ท ร็ ก 5ปี ซ้ อ น
2012/13/14/15/16 และล่ าสุ ด เพิ่ งคว้า รางวัล สายการบิ น ยอดเยี่ย มของ
ภูมิภาคเอเชี ยกลางและอินเดี ย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN
AND INDIA ของสกายแทร็ ก ประจาปี 2016 มาครอง
2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่ องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละ
ประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทย
ดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่คา้ กาไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวใน
ทุกเมือง เพื่อให้คุม้ กับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป
3. อาหาร, เราพิถีพิถนั คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่รา้ นอาหารจีนในรัสเซียจะเป็ นอาหารจีนที่
ทาจากชาวจีนทางเหนื อซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสนั จะน่ ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทวั ร์
รัสเซียเลือกสรร จึงเป็ นเมนู ที่ท่านมัน่ ใจได้วา่ ถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทัง่ ร้านอาหาร
ทุกร้านทาเลก็จะต้องอยูใ่ นเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย
เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็ นหลักทาน
และทานไม่ได้เลย
4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็ นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก
ตารางการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
วันที่สอง : มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล –
จัตรุ สั แดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อสั สัมชัญ - GUM (ห้างกุม) (B/L/D)
วันที่สาม : มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D)
วันที่สี่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์
(B/L/D)
วันที่หา้ : เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
(B/-/-)
วันที่หก : กรุงเทพฯ
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วันแรก
08.30 น.

11.30 น.
18.55 น.
20.50 น.

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 พบกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932
(17.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)
ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ svo โดยเที่ยวบินที่ KC875
เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

วันที่สอง มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหาร
เซนต์บาซิล – จัตรุ สั แดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รแี่ ชมเบอร์ – โบสถ์อสั สัมชัญ - GUM (ห้างกุม) (B/L/D)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ย ภาพ
ของนครมอสโควที่ อ ยู่เบื้ องล่างได้โดยทั้งหมดจึ งท าให้เลนิ น ผู ้น าพรรคคอมมิ วนิ สต์ในอดี ต เลื อ กเนิ น เขา
นกกระจอกแห่งนี เป็ นที่ต้งั บ้านพักของตน ปั จจุบนั พื้ นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยมอสโคว
จากนั้นนาท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รบั การยกย่อง
จากทัว่ โลกว่าเป็ นสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินที่สวยที่ สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานี จะมีการตกแต่งที่ แตกต่างกัน ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานี รถไฟใต้ดินได้กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่ แข็งแรง
รวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานี ยงั เป็ นที่บญ
ั ชาการระหว่างสงคราม
อีกด้วย ในปั จจุบนั รถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานี ดว้ ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.
น าท่ า นเข้า ชม พร้อ มถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก ณ มหาวิ ห ารเซนต์บ าซิ ล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)หนึ่ ง
สถาปั ตยกรรมที่กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลกั ษณะเป็ นโดมรูปหัวหอม สีสนั
สดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกาแพงเครมลิน สร้างขึ้ นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible)
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์สถานในการรบชนะเหนื อกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลั งจากถูก
ปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี และออกแบบโดยสถาปนิ ก ปอสนิ ก ยาคอฟเลฟ(PostnikYakovlev)ด้วย
ความงดงามของสถาปั ตยกรรมจึงท าให้มีเรื่ องเล่าสื บต่ อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4ทรงพอพระทัยในความ
3

งดงามของมหาวิหารแห่งนี้ มากจึงมีคาสัง่ ให้ปูนบาเหน็ จแก่สถาปนิ กผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสองเพื่อ
ไม่ให้สถาปนิ กผูน้ ้ันสามารถสร้างสิ่งที่ สวยงามกว่านี้ ได้อีกการกระทาในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่4จึงเป็ น
ที่มาของสมญานามอีวานมหาโหดนั้นเอง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นถ่ ายภาพ ด้านหน้า จัตุรัส แดง (RED SQUARE) ** เนื่ อ งจาก จั ตุ รั ส แดงเป็ นสถานที่ ที่ ใช้ ในการ

ประกอบพิธีสาคัญต่ างๆ และทางประเทศรัสเซี ยไม่ ได้ มีกาหนดการที่แน่ นอน หากกรณี ที่ปิดถนนและปิ ด
จัตุรัสแดงไม่ สามารถเข้ าไปถ่ ายภาพใกล้ๆได้ ถือว่ าเป็ นเหตุสุดวิสัย ทางเราจะนาท่ านไปสถานที่อื่นเป็ นการ
ทดแทน*** เพื่ อเป็ นที่ ระลึก สถานที่ แห่งนี้ เป็ นสถานที่ สาคัญ ตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็ นจัตุรัสที่
สวยงามที่ สุดในโลก เป็ นสถานที่ เก็บศพเลนิ นศาสดาของประเทศสังคมนิ ยม สร้างด้วยหินแกรนิ ต และหิน
อ่อน นับล้านชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็ นลานหินโมเสกเป็ นพื้ นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรสั แดงนั้น เป็ น
ที่ต้งั ของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นวงกลม และภายในวงกลมนี้ เอง
ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตวั เองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้
กลับมาที่ มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรสั แดงนี้ มีพื้นที่ ก ว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าที่เป็ น
สถานที่จดั งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรสั แดงยังประกอบไปด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รสั เซีย
จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนคร
เคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรบั สัง่ ให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดี ตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที่
เป็ นเหมื อนหัวใจของกรุ งมอสโคว ตามความเชื่ อของชาวรัสเซี ย เครมลิ น คื อที่ สถิ ต ย์ของพระเจ้า ปั จ จุ บัน
พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์ และที่ต้งั สถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆัง
ของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้ นเข้า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ าร์เ มอร์รี่ แ ชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณ
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัติล้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่อง
ป้ องกันตัว หมวก เสื้ อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพ์ ระเจ้าซาร์
และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง
จากนั้นชม โบสถ์อสั สัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญ และใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้าง
ทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้ อมปื นใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอี
วานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบ
เท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)
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จากนั้น นาท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดใน
กรุงมอสโก มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้ อกันอย่างหลากหลายชนิ ด ห้างสรรพสินค้ากุม นับเป็ น
สถานที่ หนึ่ งที่มีสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่น
มากลักษณะของตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้ นค้าเปิ ดให้ บริการมากมายสาหรับให้ผูท้ ี่เดินทางหรือผูท้ ี่
ชอบการช้อปปิ้ งถึ ง 200 ร้านค้าด้วยกัน สถาปั ตยกรรมภายในและภายนอกที่ ดูห รูหราโอ่อ่า และที่ สาคัญ
ตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรสั แดงห้างสรรพสินค้ากูม มีการจาหน่ ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค
เช่น เสื้ อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่ มีชื่อมียี่หอ้ เครื่องสาอางค์ น้ าหอม และสินค้าที่ เป็ นประเภทของที่
ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ - พระราชวังฤดูหนาว
(B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
.......................... น. ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS TRAIN
จากมอสโคว์สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมี การเปลี่ยนแปลง กรุ ณาตรวจสอบกับหัวหน้า
ทัวร์อีกครั้ง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ น ทางสู่ พระราชวัง ฤดูห นาว HERMITAGE MUSEUM ที่ มีค วามสาคัญ ต่ อประวัติศ าสตร์ของทั้ง
ประเทศรัสเซี ย และไทย เนื่ อ งจากในรัช สมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ 5
พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็ นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ.
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1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ถือเป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่ าแก่ที่สุดในโลก มีหอ้ งมากถึง
1,050 ห้อง มากถึง 3 ล้านชิ้ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นภาพเขียน
(ภายในพระราชวัง ไม่อนุ ญาตให้ถ่ายรูป ต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ รวมถึงสัมภาระขนาดใหญ่ดว้ ย)
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พระราชวังฤดูรอ้ นปี เตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –
ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์
(B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศประมาณ 1 ชัว่ โมง เข้าชม PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกว่า
PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต์ ตั้งอยูแ่ ทบชานเมืองของ เป็ นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร
เกิดขึ้ นจากราชาปี เตอร์มหาราช ปี เตอร์ฮอฟเป็ นพระราชวังที่ถูกนิ รมิตโดยศิลปิ นเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟราน
เชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทาคนละส่วนในพระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวังนั้นเป็ นหน้าที่
หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิก พระเจ้าปี เตอร์
หมายมัน่ ปั้ นมือกับพระราชวังนี้ มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวัง
อย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใช้โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ ามันเป็ นหลัก และ
ภายนอกพระราชวังก็ยงั มีสวนน้ าพุอนั ตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้
เก็บภาพเป็ นที่ระลึก (ในกรณี พระราชวัง Peterhof ปิ ด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน
กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมภายในมหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปี ค.ศ.1712 โดยมีโดม
ทองเป็ นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็ นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รบั การปรับปรุงเป็ นโบสถ์
หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้ เป็ นวิหารที่
มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกาลังคน และกาลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้
ทองคาแผ่นปิ ดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้
เวลาก่ อสร้างยาวนานถึ ง 40 ปี (ในกรณี วิ ห าร St.Isaac's ปิ ดทางทัวร์จะจัด หาสถานที่ ท่อ งเที่ย วอื่ น
ทดแทน)
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นาท่านชมป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul) เป็ นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง
St Petersburg สร้างในปี ค.ศ 1703 เป็ นอนุ สรณ์ชยั ชนะสงครามเหนื อสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้
เป็ นป้ อมปราการในการป้ องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยูบ่ น เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็ น
รูปทรงหกเหลี่ยม กาแพงเป็ นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่ม
สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ 1712 ด้วยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ
1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้ เพื่อเป็ นเกียรติ์แด่นักบุญปี เตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็ นการเผยแพร่ศาสนา ความ
สูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็ นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูง
กว่า ภายในทาการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทวั ่ ไปและวิหารแห่ง
นี้ ยังเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปี เตอร์มหาราชเป็ นองค์แรก จนกระทัง่ ถึง
กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั AZUMUT @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ – อัลมาตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาพอสมควร นาท่านอาลาจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์แอสตาน่าเที่ยวบินที่ KC136
ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปลี่ยนเครื่อง

11.40 น.
19.45 น.

วันที่หก
01.20 น.
09.05 น.

(B/-/-)

อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ
ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC931
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่าน
ได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้า
เกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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อัตราค่าบริการ / ปรับราคาใหม่วนั ที่ 15 ธ.ค. 2560
วันเดินทาง
07-12 เม.ย.
11-16 เม.ย.
14-19 เม.ย.
21-26 เม.ย.
28 เม.ย.-03 พ.ค.
05-10 พ.ค.
12-17 พ.ค.
26-31 พ.ค.

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
51,999 บาท
50,999 บาท
49,999 บาท
52,999 บาท
51,999 บาท
50,999 บาท
50,999 บาท
49,999 บาท
48,999 บาท

พักเดียว
เพิ่ม
6,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท

48,888 บาท

47,888 บาท

46,888 บาท

6,000 บาท

47,888 บาท

46,888 บาท

45,888 บาท

6,000 บาท

45,888 บาท

44,888 บาท

43,888 บาท

6,000 บาท

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
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กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษทั ฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยืน่ เอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุ กๆการให้บริการ เพื่ อให้พิจารณาอี กครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น1TWN +1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดิ นทางสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง สายการบินแอร์เอสตาน่ า ให้ท่านละ 1 ใบน้ าหนั กไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ /
กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ –อัลมาตี้ - มอสโคว์ //มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ // อัลมาตี้ กรุงเทพฯ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ค่าน้ ามันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
แจกน้ าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW - ST.PETER
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
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อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
ค่าทิปไกดท้องถิ่น 3 เหรีญ USD /ท่าน X 5 วัน =15 USD
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 5 วัน= 10USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X6วัน =18 USD
รวมทิป 43 USD /ท่าน/ทริป
หมายเหตุ
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นตามจริง
ในกรณีที่ผูโ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการ
ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรือ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่ากรณี
ใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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เนื่ องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่ า มีกฎในการออกตัว๋ ก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตัว๋
ออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ ได้

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี*
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