
 

 

ทัวร์รัสเซีย : TOUR23357 

 

 



รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 6 วนั 4 คืน  

นัง่รถไปด่วนพิเศษ 4 ชัว่โมง (ขาเดียว) 

 

จุดเดน่ของรายการทอ่งเที่ยวรสัเซียของเรา 

1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจ าชาติประเทศ
คาซัคสถาน สายการบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้น
อินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 
และล่าสุดเพิ่งควา้รางวลั สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลาง
และอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของ
สกายแทร็ก ประจ าปี 2016 มาครอง  

2.  เราใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เน่ืองจากระดบัคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากนั และการจดัอนัดับดาวหรือระดบั

คุณภาพ รร.ไทยดีกวา่ ฉะน้ันเราจึงตดัสินใจไม่คา้ก าไรเกินควรดว้การใชร้ร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อใหคุ้ม้กบัเงินและเวลาท่ี

ท่านตอ้งเสียไป 

3.   อาหาร, เราพิถีพิถนั คดัสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในรา้นจีน ส่วนใหญ่รา้นอาหารจีนในรสัเซียจะเป็นอาหารจีนท่ี

ท าจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนขา้งจืดและมนั แมส้ีสนัจะน่ารปัปะทานแต่ไม่ไดเ้รื่องฉะน้ันในทุกเมนูท่ีทวัร์

รสัเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูท่ีท่านมัน่ใจไดว้า่ถูกปากคนไทยมากท่ีสุดจากประสบการก์วา่สิบสิบปี แมก้ระทัง่รา้นอาหาร

ทุกรา้นท าเลก็จะตอ้งอยูใ่นเสน้ทางท่องเท่ียวไม่ไกลกนัมากนัก เพื่อจะไดไ้ม่เสียเวลาในการท่องเท่ียว อาหารรสัเซีย 

 เราพยายามคดัสรร อาหารท่ีใกลเ้คียง คนไทยทานได ้และมีการตอบรบัดีจากลูกทัวรค์นไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลกัทาน

และทานไม่ไดเ้ลย 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

05-10 ต.ค.62 38,888 38,888 38,888 6,000 
19-24 ต.ค.62 40,888 40,888 40,888 6,000 
09-14 พ.ย.62 

16-21 พ.ย.62 

23-28 พ.ย.62 

30 พ.ย.-05 ธ.ค.62 

37,888 37,888 37,888 6,000 

07-12 ธ.ค.62 

09-14 ธ.ค.62 
38,888 38,888 38,888 6,000 



 

 

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. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 

 (16.35 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)  

18.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์svo โดยเที่ยวบินท่ี KC875 

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA 4ดาว @MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรือเลนินฮิลส ์หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทศันียภาพ

ของนครมอสโควท่ีอยู่เบื้ องล่างไดโ้ดยทั้งหมดจึงท าใหเ้ลนินผู ้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา

นกกระจอกแห่งนีเป็นท่ีตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้ นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว  

 

 

 

 

 

14-19 ธ.ค.62 

21-26 ธ.ค.62 

28 ธ.ค.-02 ม.ค.63 43,888 43,888 43,888 6,500 

วนัแรก   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว ์

วนัที่สอง มอสโคว ์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล - METRO – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – จตัรุสัแดง – 

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



 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชมสถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่อง

จากทัว่โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุด

ในโลก ซึ่ งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่ ง ท่ี

แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานี

รถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุด

เพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการก่อสรา้งท่ี

ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบาง

สถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย 

ในปัจจุบันรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 

156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) 

หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีกลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม 

สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the 

Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 

หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี   และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ

(PostnikYakovlev)ด้วยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเรื่องเล่าสืบต่อกนั

ว่า พระเจ้าอีวานท่ี 4ทรงพอพระทัยใน

ความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมี

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

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสองเพื่อ

ไม่ให้สถาปนิกผู ้น้ันสามารถสร้างสิ่งท่ี

สวยงามกว่าน้ีไดอ้ีกการกระท าในครั้งน้ัน

ของพระเจา้อีวานท่ี4จึงเป็นท่ีมาของสมญา

นามอีวานมหาโหดน้ันเอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคาร 

น าท่านถ่ายภาพ ด้านหน้าจัตุรัสแดง 

(RED SQUARE) ส ถ าน ท่ี แ ห่ ง น้ี เ ป็ น

สถานท่ีส าคญัตั้งอยูก่ลางใจเมืองของมอส

โควเป็นจตุัรสัท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็น

สถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศ

สงัคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหิน



อ่อน นับลา้นชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้ นท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงน้ัน เป็น

ท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากท่ีพื้ นถนนจะมีสญัลกัษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมน้ีเอง

ก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพื่ออธิษฐานใหไ้ด้

กลับมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรัสแดงน้ีมีพื้ นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็น

สถานท่ีจดังานส าคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรัสแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย  
จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนคร

เคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ให้

สรา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียง

ป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็นเหมือน

หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของ

ชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระ

เจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็น

พิพิธภัณฑ์ และท่ีตั้งสถานท่ีส าคัญหลาย

แห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย 

จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กับ พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) 

ท่ีอยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล ้าค่ากว่า 4 ,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธ

ต่างๆ เครื่องป้องกนัตัว หมวก เสื้ อเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์

พระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซึ่งหาดูไดย้ากยิ่ง   

จากน้ันชม โบสถอ์ัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ีเก่าแก่ส าคัญและใหญ่ท่ีสุดในเครมลิน โดยสรา้ง

ทับลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าท่ีมีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อี

วานและชมระฆงัยกัษท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก  (หมายเหตุ: จ  ากัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวันละ 4 รอบ

เท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น.  

 



จากน้ัน น าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ที่สุดใน

กรุงมอสโก มีชื่อเสียงในเรื่องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื้ อกนัอย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม นับเป็น

สถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่น

มากลกัษณะของตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรับใหผู้ท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้

ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน สถาปัตยกรรมภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคัญ

ตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรัสแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภค

เช่น เสื้ อผา้ ของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ท่ีมีชื่อมียี่หอ้ เครื่องส าอางค์ น ้ าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ี

ระลึก ซึ่งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN SELIGERSKAYA 4ดาว @MOSCOW หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  
.......................... น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโควส์ู่เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์  

(ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

 

 

 
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้ง

ประเทศรัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัย

ของพ ระบาทสม เด็ จพ ระจุ ล จอม เกล้า

เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 พระองค์ได้เสด็จมา

ประทับท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของ

พระเจา้ซาร์ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน 

ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑ์แห่ง

น้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่และเก่าแก่

ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มาก

ถึง 3 ลา้นชิ้ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน  

วนัที่สาม มอสโคว ์- SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ -  พระราชวงัฤดูหนาว 

                  (B/L/D)    



(ภายในพระราชวงั ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หน้าท่ี รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)  

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  PARK INN PRIVALTISKAYA 4 ดาว @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETSหรือเป

โตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดข้ึนจากราชาปีเตอรม์หา

ราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิต

โดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีชื่อวา่ฟรานเชส

โก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองท า

คนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวัภายใน

พระราชวงัน้ันเป็นหน้าท่ีหลกัของราสเทรล

ล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนส

ซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปี

เตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก 

วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราส

เทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและ

ภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์

อิสระตามอธัยาศยัใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหา

สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ.1712 

โดยมีโดมทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถ์ไมธ้รรมดา ซึ่งต่อมาไดร้บัการปรบัปรุง

เป็นโบสถ์หิน และถูกสรา้งใหม่อย่าง

งดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 

1 ท่ีปรารถนาจะให้วิหารแห่งน้ีเป็น

วิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ ท่ี สุดของโลก 

พระองคจ์ึงทุ่มเททั้งก าลงัคน และก าลงั

ทรพัยอ์ยา่งมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้

ทองค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั 

ภายในวิหารประดับประดาด้วยหิน

อ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใชเ้วลา

ก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี  

น าท่านชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul) เป็นสิ่งก่อสรา้งแรกสุดของเมือง  

วนัที่สี่  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – 

                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์         (B/L/D)    
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St Petersburg สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้

เป็นป้อมปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็น

รูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-Fortress) เริ่ม

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

1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งน้ีเพื่อเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความ

สูงของยอดแหลมคือ 122.5 

เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสรา้ง

ท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหา้ม

สรา้งสิ่งก่อสรา้งใดสูงกวา่ 

ภายในท าการตกแต่งดว้ย

ศิลปะบารอกซึ่งนับวา่

แตกต่าง กบัโบสถค์ริสตอ์อร์

โทดอกซท์ัว่ไปและวิหารแห่ง

น้ียงัเป็นท่ีเก็บพระศพของ

ราชวงศโ์รมานอฟ เริ่มตน้

จากพระเจา้ปีเตอรม์หาราช

เป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึง

กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของ

ราชวงศ ์ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั PARK INN PRIVALTISKAYA 4 ดาว @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านอ าลาจากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์เดินทางสู่สนามบิน   

11.40 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอรแ์อสตาน่าเที่ยวบินที่ KC154 

19.45 น. ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปล่ียนเครื่อง 

01.10 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เที่ยวบินที่ KC931 

08.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 
 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่าน

ไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

วนัที่หก  อลัมาตี้  - กรุงเทพฯ   

วนัที่หา้ เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – อลัมาตี้                              (B/-/-)      
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** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 
 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นส าคญั  

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

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

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรับโหลดใตท้อ้งเครื่อง สายการบินแอร์เอสตาน่า ใหท้่านละ 1 ใบน ้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

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

กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 



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 าหรบัเด็กที่มีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 

ทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรค์นไทย 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ 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 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 6 วนั =18 USD 
รวมทิป  43 USD /ท่าน/ทริป 

หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีทวัรม์ีการ

ยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ 

ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท้า่นได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คนต่างดา้วท่ี

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยส์ินของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมวา่กรณี

ใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 



เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และเมื่อตัว๋

ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

 
**ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล,เหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 
เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีใน

กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)** 

 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

 
**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์รัสเซีย กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์รัสเซีย-Russia-Tour
http://www.thaifly.com/

