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• เปิดประสบการณ์ ตามล่าแสงเหนือ ประกฎการณ์ที�สวยงามทางธรรมชาติ  ณ เมือง MURMANSK 

• สัมผสัความเยน็แบบสุดขั-ว สนุกตื�นเต้นกบัการขับรถ Snow Mobile ตะลุยหิมะ ณ เมืองหิมะ 

• สนุกสนานไปกบัการ นั�งรถลากเลื�อนโดย สุนัขไซบีเรียฮักกี-  ณ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียฮักกี- สุนัขสายพนัธ์ุ

อนัโด่งดังทั�วโลก  

• ถ่ายรูปกบั กวางเรนเดียร์ สุดแสนน่ารัก ณ เมืองซาม ิ

• มีบินภายในประเทศ สะดวกสบายประหยดัเวลา 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วนัแรก กรุงเทพฯ-อสัมาตี� -มอสโคว ์ -/-/- 
วนัที�สอง มอสโคว–์พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร–์โบสถอ์สัสมัชญั-  

มหาวิหารเซนตบ์าซิล-หา้งสรรพสินคา้กุม   
B/L/D 

วนัที�สาม มอสโคว–์มูรม์นัสค ์MURMANSK(บินภายใน)–หมู่บา้นซามิ- ตามล่าแสงออโรร่า  
(แสงเหนือ)                                        

B/L/D 

วนัที�สี� มูรม์นัสค ์– เมืองหิมะ – Snow Mobile – ฟารม์สุนขัไซบีเรียฮสักี�  – ตามล่าแสงออโรร่า 
(แสงเหนือ)                                        

B/L/D 

วนัที�หา้ มูรม์นัสค-์เซนตปี์เตอรส์เบิรก์(บินภายใน)-พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ B/L/D 
วนัที�หก เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-อลัมาตี� -กรุงเทพฯ B/-/- 

 

กาํหนดการเดินทาง วนัที� JK-LM พ.ย. OP 
    วนัที� LQ-MP พ.ย. OP 
    วนัที� LR พ.ย.-PQ ธ.ค. OP 
 
 

PK.0P น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั�น 4  
เคานเ์ตอร ์ U14 – U16 ประตู Y โดยสายการบิน AIR ASTANA  
พบกบัเจา้หน้าที�ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

JP.JP น. �ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโควโ์ดยสายการบินAIR ASTANA เที�ยวบินที� KC932 

 (16.35 น. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบิน ALMATY)  
18.55 น. �ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว ์โดยเที�ยวบินที� KC875 
20.5P น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์หลงัผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – อลัมาตี�  – มอสโคว ์       (-/-/-) 
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เชา้                � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ' นในปี ค.ศ.++,- โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 
เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั �งใหส้รา้งเพื�อใชป้้องกนัศัตรู ใน
อดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที� เป็นเหมือนหัวใจ
ของกรุงมอสโคว ตามความเชื�อของชาวรัสเซียเครมลินคือที�
สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ ์
และที�ตั'งสถานที�สําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหาร
ต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ�งก่อสรา้งอื�นๆอีก
มากมาย นําท่านชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์ที�อยู่
ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี' เป็นสถานที�เก็บสมบัติลํ'าค่ากว่า ,,??? ชิ' น เช่น ศาสตราวุธ
ต่างๆ เครื�องป้องกันตัว หมวก เสื' อเกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�องทรงขอ
งกษัติยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซึ�งหาดูไดย้ากยิ�ง จากนั'นชม โบสถอ์สัสมัชญั (ASSUMPTION) วิหารหลวงที�
เก่าแก่สาํคัญและใหญ่ที�สุดในเครมลินโดยสรา้งทับลงบนโบสถไ์มเ้กา่ที�มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธี
ราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงัพระเจา้อีวานและ ชมระฆงัยกัษท์ี�ใหญ่ที�สุดในโลก (หมายเหตุ: 
จาํกัดรอบเวลาในการเขา้ชมเพียงวันละ Q รอบเท่านั�นคือ JP.PP, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดงันั�น
กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครดั 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
นําท่านถ่ายภาพหน้า จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซึ�งเป็นสถานที�สําคัญตั'งอยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็น
จตุัรสัที�สวยงามที�สุดในโลก เป็นสถานที�เก็บศพเลนินศาสดาของ
ประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้น
ชิ' นตอกลงบนพื' นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื' นที�ลานกวา้ง 
ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั' น เป็นที�ตั'งของกิโลเมตรที�ศูนย์ของ
รัสเซีย สังเกตุไดจ้ากที�พื' นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และ
ภายในวงกลมนี' เองก็จะมีนักท่องเที�ยวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั'น
และโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพื�ออธิษฐานใหไ้ด้
กลบัมาที�มอสโควอีกครั'ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงนี' มีพื' นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหน้าที�เป็น

สถานที�จัดงานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย 
บริเวณจตุัรัสแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ รายรอบ
อีกมากมาย เช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย 
นําท่านเขา้ชม พรอ้มถ่ายรูปเป็นที�ระลึก ณ มหาวิหารเซนตบ์าซิล 
(ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ� งสถาปัตยกรรมที�กลายเป็น
สญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงที�มีลักษณะเป็นโดมรูป

หวัหอม สีสนัสดใส ตั'งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึ' นโดยพระเจา้อีวานที� , (Ivan 

วนัที�สอง   มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์�แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั – 
มหาวิหารเซนตบ์าซิล - หา้งสรรพสินคา้กุม                   (B/L/D) 
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the Terrible) เพื�อเป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที�เมืองคาซานในปี พ.ศ. U?VW 
หลังจากถูกปกครองกดขี�มานานหลายร้อยปี  และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ
(PostnikYakovlev) ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทําใหมี้เรื�องเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานที� , 
ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี' มากจึงมีคาํสั �งใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ย
การควกัดวงตาทั'งสองเพื�อไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้'นสามารถสรา้งสิ�งที�สวยงามกว่านี' ไดอ้ีกการกระทําในครั'งนั'น
ของพระเจา้อีวานที� , จึงเป็นที�มาของสมญานามอีวานมหาโหดนั'นเอง หลังจากนั'น ใหทุ้กท่านไดอิ้สระ กบั 
การชอ้ปปิ� งหา้งสรรพสินคา้กุม GUM  ซึ�งเป็นหา้งที�เก่าแก่ที�สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื�อเสียงในเรื�องของสินคา้
อันมีใหเ้ลือกซื' อกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถานที�หนึ� งที�มีสถาปัตยกรรมที�
เกา่แกข่องเมืองนี'  หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ' นในปี ค.ศ.+^VW มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะ
ชองตัวอาคารเป็นอาคารสงู^ชั'น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัใหผู้ที้�เดินทางหรือผูที้�ชอบการชอ้ป
ปิ' งถึงU?? รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที�นี�อาจจะมีทั'งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที�ดูหรูหราโอ่อ่า และที�
สาํคญัตั'งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม มีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและ
บริโภคเช่น เสื' อผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ที�มีชื�อมียี�หอ้ เครื�องสําอางค ์นํ'าหอม และสินคา้ที�เป็นประเภท
ของที�ระลึก ซึ�งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว     

คํ �า  �รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

�นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 
 

 

เชา้            � รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 
........น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมูมั�นสค ์โดยสายการบิน ….. เที�ยวบินที�..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ U.`? ช.ม.) 
..........น. ถึง สนามบินมรูม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ นําท่านสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 
เที�ยง  � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพื' นเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 
ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื' นเมืองซามิที�ใช้
ชีวติอาศัยอยูต่ั'งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั'งเดิมชมสัตวเ์มืองหนาว
เช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพื�อใชป้ระโยชน์ใน
การเดินทางรวมทั'งเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ  แบบชาวพื' นเมืองซามิ จากนั'น
นําท่านสู่ เมืองคิรอฟสค ์Kirovsk 

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรรา่ ซึ�งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที�จะปรากฏนั'นในช่วง
ตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั'น*** ซึ�งโอกาสที�จะไดเ้ห็นขึ' นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 
โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัที�สาม      มอสโคว–์มูรม์นัสค ์MURMANSK(บินภายใน)–หมู่บา้นซามิ- ตามล่าแสงเหนือ    (B/L/D) 
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� นาํท่านเดินทางเขา้สูที่�พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา่ 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) อิสระใหท่้านไดส้นุกตื�นเตน้กบัการขบัรถ Snow mobile  

เที�ยง  � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  
จากนั'นนําท่านเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี�  (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรูพ้ันธุ์
ฮสักี'  ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์ นั �งรถเทียมสุนขัฮสักี� ลากเลื�อน (Husky Sledding)  

 
คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ�งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ที�จะปรากฏนั'นในช่วง
ตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั'น*** ซึ�งโอกาสที�จะไดเ้ห็นขึ' นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 
โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

� นาํท่านเดินทางเขา้สูที่�พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา่ 
เชา้                � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที�ยวบินที� ..... 

.........น.  ถึงสนามบินมอสโคว ์ นําท่านสู่เดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF มีอีกชื�อหนึ�งเรยีกว่า PETRODVORETS 
หรือเปโตรควาเรสต์  ตั' งอยู่แทบชานเมืองของที� นี'  เป็น
ราชวังที�สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ' นจากราชาปีเตอร์องค์
เดิม ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวงัที�ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกใน
สมัยนั'น ที�ชื�อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี� และเลอ บรอง ทั'ง
สองทาํคนละส่วนในพระราชวงันี' โดยตัวภายในพระราชวงันั'น
เป็นหน้าที�หลักของราสเทรลลี�ที�ออกแบบความงามในสไตล์
ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิกพระเจา้ปีเตอร ์

วนัที�สี�  มูรม์นัสค ์– เมืองหิมะ – Snow Mobile – ฟารม์สุนัขไซบีเรียฮสักี�  – ตามล่าแสงเหนือ  (B/L/D)                                      
   

วนัที�หา้    มูรม์นัสค-์เซนตปี์เตอรส์เบิรก์(บินภายใน)-พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ            (B/L/D) 
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หมายมั �นปั' นมือกบัพระราชวงันี' มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี�บรรจงสรา้งพระราชวงั
อย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลักและภาพวาดสีนํ'ามันเป็นหลัก 
และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนนํ'าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอธัยาศัยใหท่้าน
ไดเ้กบ็ภาพเป็นที�ระลึก 

คํ �า  �รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

�นาํทา่นเดินทางเขา้สูที่�พกั AZUMUT HOTEL ST.PETERBURG หรือเทียบเทา่ 
 

เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านอาํลาจากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ เดินทางสู่สนามบิน��   

JM.Q� น. �ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินแอรแ์อสตาน่าเที�ยวบินที� KCJMO 

LJ.�P น. ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปลี�ยนเครื�อง 
 

PJ.J� น. �ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรแ์อสตาน่า เที�ยวบินที� KCY31 
PR.�� น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านไดท้าํการ
จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ L-M ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ L ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ่ L ท่าน) 

พกัเดยีวเพิ�ม 

JK-LM พ.ย. 
LQ-MP  พ.ย. 

LR พ.ย.-Q ธ.ค. 
�M,��� บาท �L,��� บาท �J,��� บาท R,P00 บาท 

 
** ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า J� ท่าน หรอืมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
** ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า J� ท่าน หรอืต ํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเต็ม ตามความเหมาะสม 
 
 

วนัที�หก    เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – อลัมาตี�         (B/-/-) วนัที�เจด็        กรุงเทพ 
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เงื�อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที� J : สาํรองที�นั �งจา่ย J�, PPP บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน M วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที� L :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า LP วนั   
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 
หมายเหตุ **บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลกิการเดินทางในกรณทีี�ผูเ้ดินทางตํ �ากว่า LP ท่าน ก่อนการเดินทาง 
J� วนั*** 
 

กรณียกเลิก 
�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจรงิ ณ วนันั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้
 (ตวัอย่างเช่น ค่าตั �วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�องยื�นเอกสารไปยงั
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพ้ิจารณาอีกครั'ง ทั'งนี'  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่
สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั'งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ' นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั  
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
�สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั'น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน
เปิดหอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
� กรณีเดินทางเป็นตั pวกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางสําหรับโหลดใตท้อ้งเครื�อง สายการบินแอร์เอสตาน่า ใหท่้านละ 1 ใบนํ' าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 
กระเป๋าถือขึ' นเครื�อง (Hand carry) นํ'าหนักตอ้งไม่เกิน - ก.ก.+ใบ  
อตัรานี� รวม 
�ค่าตั pวเครื�องบินไป-กลบั (ชั'นประหยดั) กรุงเทพฯ- อลัมาตี'  //อลัมาตี'  -  มอสโคว ์// เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – อลัมาตี'  //อลั
มาตี'  – กรุงเทพฯ 
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ'ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
�ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
�ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
�แจกนํ'าดื�มวนัละ + ขวด  
�ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารกัษาพยาบาล �PP,PPP บาท 
วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั'น”เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
�ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ | เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ -W ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหม 
ทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสัญญาฯ 
อตัรานี� ไม่รวม 
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�ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
�ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม+ ใบ / ท่าน 
�ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X O วนั  = JR USD 
�ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น  2 ยูเอสดอลล่าร ์USD X O วนั   = 1L USD 
�ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X K วนั = 2J USD รวมทั�งหมด �J USD ต่อท่านค่ะ  
หมายเหตุ 
�บริษัทขอสงวนสิทธิ}ยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้าในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่ถึง U? ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ' นตามจริง 
�ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตั pวเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้
เจา้หน้าที�ของบริษัทฯทราบทุกครั'งกอ่นทําการออกตั pวทุกประเภทมิฉะนั'นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ' น
ในกรณีที�ทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  
�รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ 
หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ' นอยู ่ณ หน้างานนั'นๆ 
�บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้
เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั'งหมดหรือบางส่วน 
�บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
�บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
�ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรพัยสิ์นของตนเอง 
�เนื�องจากรายการทัวรนี์' เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ} การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธิ}ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั'น 
�เนื�องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑที์�ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตั pวกอ่นเดินทาง U+ วนั 
และเมื�อตั pวออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปลี�ยนชื�อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั pวได ้ 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า O เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า L หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 


