
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรม : 15710 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

CODE: KC911   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เยอืนเมอืงหลวงศนูยก์ลางของประเทศ เมอืงมอสโคว ์ 
 น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิเป็นสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเคยเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์ 
 เขา้ชมเป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่
 ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ทีต่กแตง่ดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ และหนิออ่น 
 เดนิทางไปยังเมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์ โดยน่ังรถไฟด่วน SAPSAN  
 เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ เป็นพพิธิภณัฑท์ีส่ าคัญและมขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับตน้ๆของโลก 
 ถา่ยรปูกบั พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ  บาร็อค และนโีอคลาสคิ 
 ถา่ยรปูแลนดม์ารค์ที ่มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)หรอืทีรู่จ้ักกนัในนามโดมหัวหอม 

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่Outlet Village Pulkovo 
 

พเิศษ ตุก๊ตาแมล่กูดก matryoshka ทา่นละ1 ชิน้ 
 

  บนิหร ูโดยสายการบนิ แอรอ์สัตานา ( Air Astana ) 
 

ไฟลท์บนิ 



 

 

 

 

 

วนัแรก          กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี- สนามบนิโดโมเดโดโว  
                     กรงุมอสโคว ์                                                                                                        

 
07.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์R ของสายการบนิไทย Air Astana 
เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  

 
 
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

 Departure Return 

KC932  BKK-ALA  10.15-16.25  
KC875  ALA- SVO 19.15-21.00 

KC154  LED-ALA  11.50-19.45   
KC931  ALA-BKK  01.05-08.55 

วนัเดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบั

ผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
/เดนิทาง
ทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

20 – 25 กรกฏาคม  62 
44,888 

ราคาเด็กไมเ่กนิ2ขวบ 
Infant 

ราคา 15,000 บาท 

12,000 20  

14 – 19 กนัยายน 62 
44,888 

12,000 20  

28 กนัยายน - 03 ตลุาคม 62 
44,888 

12,000 20  

16 -21 พฤศจกิายน 62 
42,888 

12,000 20  

30 พฤศจกิายน- 05 ธนัวาคม 62 
43,888 

12,000 20  

14 – 19 ธนัวาคม 62 
44,888 

12,000 20  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 

10.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี กรงุอลัมาเตอ 
ประเทศสาธารณรฐัคาซคัสถาน โดยสายการบนิ Air Astana  
เทีย่วบนิ KC932  

16.25น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี เพือ่เปลีย่นเครือ่ง  (เวลาชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  
19.15 น.     ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC875  (มบีรกิารอาหารรอ้นเสรฟิบนเครือ่ง) 
21.00 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลาชา้กว่า

ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสัมภาระเรยีบรอ้ย
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow) (ระยะทาง 46 กม./55นาท)ี 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย  

    ทีพ่กั :  Sunflower hotel / ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง       กรงุมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่-จตัรุสัแดง -วหิารเซนตบ์าซลิ– สถานรีถไฟใต้
ดนิกรงุมอสโคว ์–ถนนอารบตั -ชมการแสดงละครสตัว ์                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่) 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นเมอืงศูนยก์ลางของประเทศทัง้
ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา 
เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดใน
ยุ โ ร ป  จ า ก นั้ น  น า ท่ า น เ ข ้า ช ม
พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin 
Palace) สรา้งขึน้มาพรอ้มกรุงมอสโคว ์
เป็นสถานทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของเมอืงเคยเป็น
ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์
จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรง
ยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก ปัจจุบัน
เป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีรั่บรองแขก
ระดับประมขุของประเทศ จากนัน้ น าท่าน
เข า้ชมพิพิธภ ัณฑ์อาร์เมอรี่ (The 
Kremlin Armory) เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็น
พพิธิภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซยี ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บ
สะสมของมคี่าทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึ
ชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และเป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ี่
เก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองรัสเซยีดว้ย น าท่านชมจตัรุสัแดง 
(Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนติ
และหินอ่อน ตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกที่มี
ความสวยงาม เป็นเวทีศูนย์กลางของเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีเชน่งานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอื
การประทว้งทางการเมอืงต่างๆ สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่
17 ปัจจบุนัสถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานในชว่งเทศกาล
ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงามอกีดว้ยอยา่ง วหิารเซนตบ์า
ซลิ (St.Basil's Cathedral ) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ
โดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ถอืเป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ของ กรงุมอสโคว ์ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดย
กษัตรยิอ์วีานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพือ่ฉลองชยัเหนือพวกมองโกลทีก่รทีัพมาจนเมอืงคาซาน (Kazan) 
เมือ่ปี 1552 ผลจากชยัชนะครัง้ นีท้ าให ้ประเทศรัสเซยีสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์
ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรค
คอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  
บา่ย น าทา่นเทีย่วชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Moscow 

Metropolitan) เป็นสถานีรถไฟใตด้นิเป็นสิง่กอ่สรา้งทีช่าว
รัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่
ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรม
ประเพณีอนัสวยงามอนัเป็นเสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเยีย่ม
ชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันดว้ย
ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ และหนิออ่น จากนัน้ น า
ท่านสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาว
ประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุ่น รา้นคา้ของ
ทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย และยังมศีลิปินมา
น่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกี
ดว้ย ใหท้า่นอสิระเลอืกชม ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที3่) 
หลังทานอาหารเย็นน าท่าน ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการ
แสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด เชน่ สุนัข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชพี แบ่งการ
แสดง ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 
นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย  
หมายเหต ุ : กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมม่ี
การแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ หรอื อาจจะเปลีย่น
จากชมละครสัตวเ์ป็น ล่องเรอื Radisson Cruise ชมสองฝ่ังแมน่ ้า Moskva 
ซึง่เป็นแมน่ ้าสายหลักส าคัญของกรงุมอสโคว ์

                  หลังทานอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

    ทีพ่กั :  Sunflower hotel / ART HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม          มอสโคว ์– Sapsan train – พระราชวงัแคทเธอรนี – Outlet Village Pulkovo 
                                                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หรอื ถา้ตอ้งเดนิทางไปขึน้รถไฟแตเ่ชา้ ขออนุญาตปรบั

เป็นขา้วกลอ่ง (มือ้ที4่) 
 

น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ เพือ่น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ออกเดนิทางจากมอส

โควโ์ดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train เลขที7่56A* ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง (การเดนิรถไฟและเวลาออก

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมให้

สอดคลอ้งกบัชว่งเวลาและสภาพอากาศ) 
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที5่)  

บา่ย  น าท่านเดินทางไปยัง พระราชวงัแคทเธอรีน  (CATHERINE 

PALACE) หรอืหมู่บา้น พุชกิน้ (PUSHKIN VILLAGE) และ
บอ่ยครัง้ทีถู่กเรยีกว่า “หมูบ่า้น พระเจา้ซาร”์ เพราะทีน่ี่เป็นเมอืงที่
พระเจา้เซนต ์ปีเตอร์มหาราชทรง พระราชทานทีด่นิแก่พระนางแคท
เธอรนีซึง่เมอืงนีถ้กูเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นอนุสรณ์แกก่วเีอกพุชกิน้ ในปีค.ศ. 1937 เพราะกวเีอกผูน้ี้เคยผ่านการศกึษา
ในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอติาเลี่ยนผูท้ี่มี ชือ่เสยีง 
พระราชวัง แห่งนี้มคีวามสวยงามไม่แพพ้ระราชวังใดๆ ในโลก อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตล์
ฝร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เอาท์เ ล็ท ว ิลเลจ ปูลโกโว 
(Outlet Village Pulkovo) อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของที่
เอาทเ์ล็ท ซึง่รวมรา้นคา้แบรนดด์ังมากมายกว่า 40 รา้นคา้ชัน้
น ามากมาย อาท ิเช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS 
LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 
SAMSONITE ฯลฯ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที6่)  
                     หลังทานอาหารค ่าน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

   ทีพ่กั :  Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่ ี ่            พพิธิภณัฑแ์อรม์ทิาช -พระราชวงัแคทเธอรนี -โบสถแ์หง่หยดเลอืด – มหาวหิารเซนตไ์อแซค                                                                                                     
                                                                                                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที7่) 

น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจหรอืพระราชวงัฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & 

WINTER PALACE) พระราชวังอันยิง่ใหญ่ทีส่รา้งขึน้และเปลีย่นแปลงหลายครัง้จนถงึปี ค.ศ. 1732 สถาปนกิ

ชาวอติาเลี่ยน, บาร์โตโลมโิอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี ่

ออกแบบดูแลการกอ่สรา้งจนถงึปีค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของ

พระนางแคทเธอร ์ รนี มหาราชนิีอดตีทีป่ระทับของซารแ์ห่ง

รัสเซยี ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถงึ 1,057 หอ้ง มบีันได 117 

แหง่ เป็นทีเ่ก็บสมบตัลิ ้าคา่ของราชวงศ ์รวมทัง้สมบัตจิากทั่ว

โลกมากมาย ชมภาพเขยีนของจติรกรเอกชัน้เยีย่มของโลก

มากมาย อาทเิชน่ ไมเคลิ แองเจลโล, ลโีอนาโดดารว์นิชี,่ 

ราฟาเอล, แรมบร๊าน, เอลเกรโก,้ แวนโก๊ะห,์ ปิกัสโซแ่ละ

ศลิปินอืน่ๆ รวมทัง้หอ้งส าคัญตา่งๆ รวมถงึหอ้งมาลาไคท้ ์ 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที8่)  
บา่ย  น าท่านถ่ายรูปกับ พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ หรอื เปโตรควา

เรสต ์(PETERHOF) รมิฝ่ังทะเลบอลตคิสรา้งในปี ค.ศ.1705 ในสมัย
พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง่พระองคใ์ชเ้ป็นทีพั่กผอ่นส าหรับล่าสัตวใ์นฤดู
รอ้น โดยมีความประสงค์จะใหพ้ระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่า
พระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศสเพือ่แสดงออกถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของ
รัสเซยี และเนือ่งจากไดร้วบรวมสถาปนกิและชา่งฝีมอืจากประเทศต่างๆ
มากมายสิง่กอ่สรา้งและสถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ  
บาร็อค และนโีอคลาสคิ ทีใ่ชป้ระดับประดาหอ้งหับต่างๆ เชน่ หอ้งบอล
รูม หอ้งทอ้งพระโรง ท่านจะตืน่ตาตื่นใจกับประตมิากรรมน ้าพุอันโดด
เด่นอลังการดว้ยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษา
นานาพันธุ์จากนั้น น าท่านชมดา้นนอก โบสถแ์ห่งหยดเลอืด 
(Church of the Savior on Spilled Blood) หรอือกีเรยีกชือ่ว่า 
โบสถ์แห่งการคืนชพี (ระยะทาง 3.2 กม./10นาที) ตัง้อยู่รมิคลอง 
Griboedov เริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่17 ใชเ้วลากอ่นสรา้งยาวนาน
วา่ 20 ปี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 สรา้งขึน้
เพื่อร าลกึถงึพระบดิา หรือพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 ซึง่ถูกลอบปลง
พระชนมบ์รเิวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจงดว้ย
ฝีมอืจติรกรกวา่ 30 คน ตัวโบสถเ์ป็นงานศลิปะแบบรัสเซยีดัง้เดมิ ประดับ
ประดาดว้ยโมเสจพรอ้มกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญ่ยักษ์ จากนัน้ น า
ท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวหิารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S 
CATHEDRAL) สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมโีดมทองเป็นเอกลักษณ์ ใน
อดีตวหิารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไมธ้รรมดา ซึง่ต่อมาไดรั้บการ
ปรับปรงุเป็นโบสถห์นิ และถกูสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมัยพระเจา้อเล็ก
ซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะใหว้หิารแห่งนี้เป็นวหิารที่มคีวามยิง่ใหญ่
ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั ้งก าลังคนและก าลังทรัพย์อย่าง
มหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรัม 



ภายในวหิารประดับประดาดว้ยหนิออ่น, และมาลาไคทห์ลากส ีซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถงึ 40 ปี  
ค า่       รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  (มือ้ที9่)       
                         หลังทานอาหารค า่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

   ทีพ่กั :  Park Inn Pribaltijskaya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่0) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานปลูโกโว  กรงุเซนตปี์เตอรส์เบริก์   

เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 

11.50 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC154  
(มบีรกิารอาหารรอ้นเสรฟิบนเครือ่ง) 

19.45 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี เพือ่เปลีย่นเครือ่ง   
01.05 น.       ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดย Air Astana เทีย่วบนิที ่KC931 

(มบีรกิารอาหารรอ้นเสรฟิบนเครือ่ง) 

 

08.55 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

*********************************** 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั ** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลาย

ท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตาม

ขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

วนัทีห่า้           ทา่อากาศยานปลูโกโว– ทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ี(เปลีย่นเครือ่ง)                                          

วนัทีห่ก           ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง หากโรงแรมไมม่ี

หอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่) 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมในรสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้

เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง

อาบน า้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิ แอรอ์สัตานา สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ

คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ

ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 



 

7.บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ   50 USD /ทา่น หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

7.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

8. Vat  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั

ได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพในระหว่าง

การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆ

ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

************************************************* 



 


