


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานอัลมาตี้	-	สนามบินโดโมเด
โดโว

พักที่	IZMAILOVO
DELTA	@MOSCOW
หรือเทียบเทา

2 จัตุรัสแดง	-	อนุสรณสถานเลนิน	-	วิหารเซนตบาซิล	-	หางกุม	-
วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	-	สแปรโรวฮิล	หรือ	เลนินฮิลส	-	ถนนอา
รบัต	-	การแสดงละครสัตว	เซอรคัส

พักที่	IZMAILOVO
DELTA	@MOSCOW
หรือเทียบเทา

3 พระราชวังเครมลิน	-	พิพิธภัณฑอารเมอรี่	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	ปืน
ใหญพระเจาซาร	-	หอระฆังอีวาน	-	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
-	IZMAILOVO	MARKET

พักที่	IZMAILOVO
DELTA	@MOSCOW
หรือเทียบเทา

4
สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	รถไฟความเร็วสูง	Sapsan	-
สถานีรถไฟเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	-	นครเซนตปีเตอรสเบิรก	-
มหาวิหารเซนตไอแซค	-	เรือรบหลวงออโรรา	-	อนุสาวรียพระเจา
ปีเตอรมหาราช	-	วิหารปีเตอรและปอล

พักที่	AZUMUT
@ST.PETERBURED
หรือเทียบเทา

5 พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส	-	พระราชวังฤดูหนาว	-	โบสถหยด
เลือด

พักที่	AZUMUT
@ST.PETERBURED
หรือเทียบเทา

6 นครเซนตปีเตอรสเบิรก	-	ทาอากาศยานอัลมาตี้

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

17	พ.ย.	60	-	23	พ.ย.	60 49,555	บาท 48,555	บาท 46,555	บาท 7,500	บาท

18	พ.ย.	60	-	24	พ.ย.	60 49,555	บาท 48,555	บาท 46,555	บาท 7,500	บาท

24	พ.ย.	60	-	30	พ.ย.	60 49,888	บาท 48,888	บาท 46,888	บาท 7,500	บาท

28	พ.ย.	60	-	4	ธ.ค.	60 49,888	บาท 48,888	บาท 46,888	บาท 7,500	บาท

1	ธ.ค.	60	-	7	ธ.ค.	60 49,888	บาท 48,888	บาท 46,888	บาท 7,500	บาท



16.30	น.	แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน	ALMATY

07.30	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ประเทศ	ชัน้	4
เคานเตอร	U14	–	U16	ประตู	9	โดยสายการบิน	AIR	ASTANA	เทีย่วบินที	่KC932	พบกับเจาหนาที่ของบ
ริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
10.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมอสโคว	โดยสายการบิน	AIR	ASTANA	เทีย่วบินที	่KC932	(16.30	น.	แวะ

เปลีย่นเครื่องทีส่นามบิน	ALMATY)
19.15	น.	ออกเดินทางสูเมืองมอสโคว	โดยเที่ยวบินที่	KC875
21.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองมอสโคว	หลังผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับ

สัมภาระ
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	IZMAILOVO	DELTA	@MOSCOW	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานอัลมาตี้	ตั้งอยูในเมืองอัลมาตี้ประเทศคาซัคสถาน

	พักที่	IZMAILOVO	DELTA	@MOSCOW	หรือเทียบเทา

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายภาพหนา	จัตุรัสแดง	(RED	SQUARE)	ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญตั้งอยูกลางใจเมืองของมอสโควเป็น

จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก	เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม	สรางดวยหินแกรนิต	และ
หินออน	นับลานชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกวาง	บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไป
ดวยสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ	รายรอบอีกมากมาย	เชน	พระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย
จากน้ันนําทานเขาชม	พรอมถายรูปเป็นที่ระลึก	ณ	มหาวิหารเซนตบาซิล	(ST.	BASIL’S	CATHEDRAL)

หน่ึงสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว	ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม
สีสันสดใส	ตั้งตระหงานสงางาม	ขนาบขางดวยกําแพงเครมลิน	สรางขึน้โดยพระเจาอีวานที่	4	(Ivan	the	Terrible)
เพื่อเป็นอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน	ในปี	พ.ศ.	2095	หลังจากถูก
ปกครองกดขี่มานานหลายรอยปี
หลังจากน้ัน	ใหทุกทานไดอิสระ	กับ	การชอปป้ิงหางสรรพสินคากุม	GUM	ซึ่งเป็นหางที่เกาแกที่สุดในกรุ

งมอสโก	แตมีชื่อเสียงในเรื่องของสินคาอันมีใหเลือกซื้อกัน	อยางหลากหลายชนิด	หางสรรพสินคากุม	หรืออีก
สถานที่หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ี	หางสรรพสินคากุม	กอสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1895	มีความ
สวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง8ชั้น	มีรานคาเปิดให	บริการมากมายสําหรับใหผูที่
เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปป้ิงถึง200	รานคาดวยกัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ชม	วิหารเซ็นต	เดอซารเวียร	(THE	CATHEDRAL	OF	CHRIST	OUR	SAVIOUR)	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839

ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวย
ปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	โดยใชเวลากอสรางนานถึง	45	ปี	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการ
ประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย
นําทานขึน้สู	ยอดเขาสแปรโรวฮิล	หรือเลนินฮิลส	หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็น

ทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนิน
เขานกกระจอกแหงน้ีเป็นที่ตั้งบานพักของตน	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว	ชมความ
สวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ	ในฮิลสแปรโรว	เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด
และใหญที่สุดในรัสเซีย
จากน้ันใหทานไดเต็มอิ่มกับการเดิน	ชมถนนอารบัต	(ARABAT	STREET)	ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต

ศตวรรษ	ที่	15	ในอดีตเป็นที่อยูของชนชั้น	ขุนนางและศิลปินที่มีผูอุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอา
รบัตเป็นยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อ
เสียงที่สุดของรัสเซีย	เป็นแหลงของศิลปินจิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	IZMAILOVO	DELTA	@MOSCOW	หรือเทียบเทา
ไปชมเซอรคัสRussian	Circus	การแสดงของสัตวแสนรูมายากล	กายกรรมไตลวด	และการแสดงผาดโผน

จากนักแสดงมืออาชีพ	การแสดงจะมี	2	ชวง	ชวงละ	45	นาที	และพักอีก	15	นาที	ระหวางพักจะมีบริการ	ถายรูป
กับสัตวตางๆ	จากน้ัน	นําทานกลับสูที่พักตางๆ	(ในกรณี	CIRCUS	งดการแสดง	ทางบริษทัฯ	จะนําทานชมบัลเลต
หรือ	ชมการแสดงที่	YAR	RESTAURANT)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก	จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลาง
กรุงมอสโกและทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออก
จากจัตุรัสแดงแหงน้ี	ชื่อจัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา	คําวา	แดง	ในชื่อจัตุรัส	มา
จากสีของคอมมิวนิสต	หรือสีของอิฐในบริเวณน้ันที่เป็นสีแดง	แตแทจริงแลวชื่อ
จัตุรัสแดง	มาจากภาษารัสเซียคําวา	ซึ่งในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา
สวยงาม



เป็นที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมี
โลงแกวครอบอยู	ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน	นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผู
ยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต	พรรคคอมมิวนิสตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนคร
เซนตปีเตอรสเบิรก	มาเป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ	ค.ศ.1924	เพื่อเป็นเกียรติแก
เขา	แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย	ตั้งอยูที่จัตุรัสแดง	กรุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล	ผลจากชัยชนะ
ครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถรวมชาติไดเป็นปึกแผน	จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้
เมื่อปี	ค.ศ.	1555

หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก	มีสินคาอยางหลากหลายชนิด	หาง
สรรพสินคากุม	หรืออีกสถานที่หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ีมี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง	3	ชั้น	มี
รานคาเปิดให	บริการมากมายสําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปป้ิง
ถึง	200	รานคาดวยกัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็น
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวยปกปอง
รัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบ
พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็นจุดที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

ถนนอารบัต	เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ	Moscow	ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่	15	ในประวัติเมืองมอสโก	บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี
1493	ในสมัยศตวรรษที่	16	ในรัชสมัยกษตัริยอีวานจอมโหด	ถนนสายน้ีเป็นที่
อยูอาศัยของตํารวจลับ	ถนนอารบัตเป็นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม	น่ันก็คือ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ประมาณปี	1985	ถนนอารบัตไดกลาย
เป็นถนนคนเดิน	ตอมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รูจัก	และคึกคักที่สุด	เพราะเป็น
แหลงชุมนุมศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	ศูนยวัฒนธรรม	โรง
ละคร	เป็นตน



ในกรณี	CIRCUS	งดการแสดง	ทางบริษทัฯ	จะนําทานชมบัลเลต	หรือ	ชมการแสดงที่	YAR	RESTAURANT

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	IZMAILOVO	DELTA	@MOSCOW	หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน	ละครสัตวไดรับความสนใจจาก
ผูชมมากมาย	ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ	ความสามารถของ
ผูกํากับ	ทําใหคณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเขาชม	พระราชวังเครมลิน	(Kremlin)	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1147	โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ	เจา

ชายยูริ	โดลโกรูกี	มีรับสั่งใหสรางเพื่อใชปองกันศัตรู	ในอดีตเป็นเพียงปอมปราการไมธรรมดา	ที่เป็นเหมือน
หัวใจของกรุงมอสโคว	ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตยของพระเจา	ปัจจุบันพระราชวังเครมลิน
เป็นพิพิธภัณฑ	และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลายแหง	เชน	สภาคองเกรส	วิหารตางๆ	หอระฆังของอีวานมหาราชและ
สิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย
เดินทางสู	พิพิธภัณฑอารเมอรรีแ่ชมเบอรที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บ

สมบัติลํ้ าคากวา	4,000	ชิ้น	เชน	ศาสตราวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ	เครื่อง
เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง
จากนัน้ชม	โบสถอัสสัมชัญ	(ASSUMPTION)วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลินโดยสราง

ทับลงบนโบสถไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมป อมปืนใหญ,	หอระฆังพระเจาอี
วานและ	ชมระฆังยักษทีใ่หญทีสุ่ดในโลก	(หมายเหตุ:	จํากัดรอบเวลาในการเขาชมเพียงวันละ	4	รอบ
เทานัน้คือ	10.00,	12.00,	14.30,	16.30	น.	ดังนัน้กรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยางเครงครัด)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	(METRO)	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการรับชม

สถานี	METRO	ของการเดินทางวันนัน้ๆ	สถานีรถไฟใตดิน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1931	โดยไดรับการยกยองจาก
ทั่วโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก
นําทานเดินทางสู	IZMAILOVSKY	SOUVENIR	MARKET	ตั้งอยูใกลกับ	Izmailovo	Royal	Estate	จึงเป็นที่มา

ของชื่อ	Izmailovsky	ที่เป็นชื่อของตลาดนัดแหงน้ีน่ันเอง	ของที่ระลึกจากรัสเซียที่นาซื้อหาก็มี	ตุกตาแมลูกดก
เป็นตุกตาไมเขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเป็นชั้นๆจากตัวใหญไปจนเล็ก	ในการซื้อสินคาจากรัสเซียควร
ระวังการซื้อภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ	และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่เกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ
เน่ืองจากวามีกฏหมายหามนําของเกาเหลาน้ีออกนอกประเทศรัสเซีย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	IZMAILOVO	DELTA	@MOSCOW	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคา
กวา	4,000	ชิ้น	เชน	อาวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบใน
สมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

ตั้งแตศตวรรษที่	10	พระเจาอีวาน	ไดให	Andrey	Shchokov	ซึ่งมีอาชีพเป็นชาง
หลอ	ที่เกงที่สุดในยุคน้ัน	ทําการออกแบบอาวุธ	โดยใหออกแบบปืนที่ใหญที่สุด
ในโลก

เป็นหอระฆังที่สรางขึน้จากหิน	สูงที่สุดในหมูตึก	Kremlin	สรางขึน้มาเพื่อโบสถ
ในระแวกน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง	โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิ
ตาลี่

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.



สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความเหมาะสมในการรับชมสถานี	METRO	ของการเดินทาง
วันน้ันๆ
ในการซื้อสินคาจากรัสเซียควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ	และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที่

เกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ	เน่ืองจากวามีกฏหมายหามนําของเกาเหลาน้ีออกนอกประเทศรัสเซีย

IZMAILOVO	MARKET	ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ	อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมืองนานาชนิด	ในราคาที่ถูกที่สุด	อาทิเชน	นาฬิการัสเซีย,	ตุกตาแม
ลูกดกหรือมาโตรชกา	(Matryoshka),	ผาคลุมไหล,	อําพัน,	ของที่ระลึกตางๆ
และอื่นๆอีกมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	IZMAILOVO	DELTA	@MOSCOW	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	สถานีรถไฟมอสโคว
............	น.	เดินทางโดยรถไฟดวนรถไฟSAPSAN	TRAIN	จากมอสโคว	สูเซ็นตปีเตอรสเบิรก	(ตาราง

การเดินทางของรถไฟ	อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ชมภายใน	มหาวิหารเซนตไอแซค	(SAINT	ISAAC’S	CATHEDRAL)	สรางในปี	ค.ศ.	1712	โดยมีโดมทอง

เป็นเอกลักษณ	ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเป็นเพียงโบสถไมธรรมดา	ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเป็นโบสถหิน
และถูกสรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่	1	ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเป็นวิหารที่มีความ
ยิ่งใหญที่สุดของโลก	ปัจจุบันวิหารเซนตไอแซคไดรับการยกยองวาเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญเป็นอันดับ	3	ที่
งดงามที่สุดในโลก
หลังจากน้ันนําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ	และถายรูปกับ	เรือรบหลวงออโรรา	(THE	BATTLESHIP

AURORA)	หรือเรือรัสเซียนาวี	ไดชื่อวาเป็นเรือรบที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย	โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใชชาว
รัสเซียมายาวนาน	ปัจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ	กลายเป็นพิพิธภัณฑลอยน้ํา
นําทานถายรูปกับ	Bronze	horseman	statue	peter	great	เป็นอนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตปีเตอรส

เบิรก	ติดกับแมน้ําเนวา	ดานหนาของโบสถเซ็นไอแซค	ซึ่งกอสรางเป็นอนุสาวรียของพระเจาปีเตอรมหาราช	ผู
เป็นกษตัริยพระองคแรกที่ได	ขนานนามวา	“มหาราช”	ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส	Entienne	Maurice
Falconet	ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
นําทานชม	ปอมปีเตอร	แอนด	ปอลด	(Peter	And	Paul)	เป็นสิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง	St	Petersburg

สรางในปี	ค.ศ	1703	เป็นอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน	ดวยศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเป็นปอมปราการใน
การปองกันขาศึกรุกราน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	AZUMUT	@ST.PETERBURED	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.

ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี	2009	เริ่มจากเสนทางระ
หวางมอสโกกับเซ็นต	ปีเตอรสเบิรก	ระยะทางประมาณ	800	กิโลเมตร	รถไฟ
ซับซานในแตละขบวนจะมี	10	ตู	แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารได
สูงสุด	604	คน

เมืองที่สวยงามจนไดรับสมญานามวา	“ราชินีแหงยุโรปเหนือ”	เป็นเสนทาง
รถไฟฟาขนาดใหญในเมืองเซนตปีเตอรสเบิรก	ประเทศรัสเซีย	เปิดใหบริการ
ครั้งแรกในวันที่	15	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1955	ปัจจุบันมีจํานวนหาเสนทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย

สรางในปีค.ศ.	1712	โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ	ใน	อดีตวิหารเซนตไอแซค
เป็นเพียงโบสถไมธรรมดา	ซึ่งตอมาไดรับการ	ปรับปรุงเป็นโบสถหิน	และถูก
สรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่	1	ใชเวลากอสราง
ยาวนานถึง	40	ปี	ปัจจุบัน	วิหารน้ี	ไดรับการยกยองใหเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ
เป็นอันดับ	3	ที่งดงามที่สุดในโลก

เรือรัสเซียนาวี	ไดชื่อวาเป็นเรือรบที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย	โดยเป็นเรือลาด
ตระเวนที่รับใชชาวรัสเซียมายาวนาน	ตั้งแตครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ป ุนในปี
ค.ศ.	1904	-1905	เคยรวมรบในสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2	รวมถึงใชยิงปืน
เป็นสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นตปีเตอรสเบิรก	ในการ
ปฏิวัติสังคมนิยมที่นาโดยเลนิน	เมื่อปี	ค.ศ.1917	และยังเป็นเรือที่โดยสารซาร
นิโคลัสที่	2	พรอมราชนิกุลคนอื่นๆ	มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่	6	ในปี
ค.ศ.1911	ปัจจุบันเรือออโรราไดปลดประจาการกลายเป็นพิพิธภัณฑลอยน้ํา



เวลาของการเดินทาง	ตารางการเดินทางของรถไฟ	อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นอนุสาวรียชิ้นแรกของรัสเซีย	ถูกดําริใหสรางขึน้โดย	พระนางแคทเธอรีนที่
2	เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดพระเจาปีเตอรมหาราชผูสรางเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรก

สรางสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	เป็นสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง	122.5	เมตร	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง	จุด
ประสงคในการสรางเพื่อปองกันการรุกรานจากศัตรู	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑที่
ใชฝังหลุมพระศพของพระเจาปีเตอรมหาราช	และพระบรมศานุวงศแหง
ราชวงศโรมานอฟ	และสวนหน่ึงยังใชเป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณของ
รัฐบาลอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	AZUMUT	@ST.PETERBURED	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังฤดูรอนปีเตอรฮอฟ	PETERHOF	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา	PETRODVORETS

หรือเปโตรควาเรสต	ตั้งอยูแทบชานเมืองของที่น้ี	เป็นพระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร	เกิดขึน้จากราชาปี
เตอรองคเดิม	ปีเตอรฮอฟเป็นพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยน้ัน	ที่ชื่อวาฟรานเชสโก	ราสเทรลลี่
และเลอ	บรอง	และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ	อิสระตาม
อัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พระราชวังฤดูหนาว	HERMITAGE	MUSEUM	ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตร

ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย	เน่ืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว	รัชกาลที่	5
พระองคไดเสด็จมาประทับที่น่ีขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน	ค.ศ.
1897	หรือ	พ.ศ.2440	พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญและเกาแกที่สุดในโลก	มีหองมากถึง	1,050
หอง	มากถึง	3	ลานชิ้น	ซึ่งสวนใหญจะเป็นภาพเขียน	(ภายในพระราชวัง	ไมอนุญาตใหถายรูป	ตองฝากไวที่เจา
หนาที่	รวมถึงสัมภาระขนาดใหญดวย)
นําทานชม	The	Cathedral	of	the	Resurrection	เรียกเลนๆวา	โบสถหยดเลือด	SAVIOR	ON	BLOOD

CATHEDRAL	ในปี	1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่สอง	ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดยผู
กอการราย	บุตรชายในฐานะกษตัริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถน้ีขึน้เป็นอนุสรณ	เป็นโบสถอันงดงามที่อยูขาง
คลอง	Griboyedov	โดยสรางขึน้ตามบัญชาของ	“พระเจาอเล็กซานเดอรที่	3”	เพื่อเป็นอนุสรณแดพระบิดาคือ
“พระเจาอเล็กซานเดอรที่	2”	ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณที่สรางโบสถน้ีขึน้

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	AZUMUT	@ST.PETERBURED	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ภายในพระราชวัง	ไมอนุญาตใหถายรูป	ตองฝากไวที่เจาหนาที่	รวมถึงสัมภาระขนาดใหญดวย

สรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย	ใน
ฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย	และรวบรวมสถาปนิก
และชางฝีมือจากประเทศตางๆ	มากมาย	สิ่งกอสรางและ	สถาปัตยกรรมที่
ตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและนีโอคลาสิค	ที่ใชประดับประดาหอง
หับตางๆ	เชน	หองบอลรูม	หองทองพระโรง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังที่ประกอบดวยหองตางๆกวา	1,050	หองน้ี	เป็นสถานที่แหงน้ีเคยใช
เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่	5	ของไทย	ในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทย	/	รัสเซีย	พรอมทั้งทรงรวม	ฉายพระฉายาลักษณรวมกับ
พระเจาซารนิโคลัสที่	2	ของรัสเซียอีกดวย

โบสถแหงหยดเลือด	สรางใหเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	2	ผู
ประกาศเลิกทาส	แตถูกปลงพระชนม	โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลี
ชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน	ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุน้ันถูกสราง
โบสถครอบไว	กลายเป็นโบสถหยดเลือดมาจนถึงทุกวันน้ี	ปี	พ.ศ.	2534	จึง
เปลี่ยนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	AZUMUT	@ST.PETERBURED	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาพอสมควร	นําทานอําลาจากเซ็นตปีเตอรสเบิรก	เดินทางสูสนามบิน	อัลมาตี้	ALA
11.50	น.	ออกเดินทางสูสนามบิน	อัลมาตี้	ALA	โดยสายการบินแอรแอสตานา	เทีย่วบินที	่KC136
19.50	น.	ถึงสนามบิน	เมือง	อัลมาตี้	ALA	แวะเปลี่ยนเครื่อง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย	ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลว
สองครั้ง	ชื่อลาสุดน้ันถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง	และบอยครั้งจะถูกขนานนามวา
เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในรัสเซีย



แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน	ALMATY

ทาอากาศยานอัลมาตี้	ตั้งอยูในเมืองอัลมาตี้ประเทศคาซัคสถาน

01.00	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอรแอสตานา	เทีย่วบินที	่KC931
08.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	20	ทาน	และทางบริษทัยินดีคืนเงิน
โดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริง
2.	ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร	,รถไฟ	หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ

กรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษทัฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึน้ในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
3.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบินโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศ	หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	โดยบริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็น
สําคัญ
4.	โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม	จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ	ขึน้อยู	ณ	หนา

งานน้ันๆ
5.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
6.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
7.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติหรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
8.	ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง	ในกรณี	เปลี่ยนเครื่องและทรัพยสินของตนเอง
9.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจา	ยเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิ	์การใชบริการใดๆ	หรือถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวากรณีใดๆ	ทางบริษทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
10.	ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพื่อความเขาใจในมุมมองสถานที่ทองเที่ยว	ภาพใชเพื่อการโฆษณา

เทาน้ัน
11.	เน่ืองจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑที่ตางกัน	โดยสายการบิน	แอรแอสตานา	มีกฎในการออกตัว๋กอนเดิน

ทาง	21	วัน	และเมื่อตัว๋ออกมาแลว	จะไมสามารถ	เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ	REFUND	ตัว๋ได
12.	ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา	15	ทาน	หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง	จะมีการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว	ตลอดรายการทัวร	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา	15	ทาน	หรือตํ่ ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง	ทางผูจัดรายการ

ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง	หรือ	เรียกเก็บคาทัวรเพิม่เต็ม	ตามความเหมาะสม

งวดที	่1	:	สํารองที่น่ังจาย	15,	000	บาท/ทาน	(หลังการจองภายใน	3	วัน)	พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที	่2	:	ชําระยอดสวนที่เหลือ	กอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทาง

บริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตหมายเหตุ	**	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางใน
กรณีที่ผูเดินทางตํ่ากวา	20	ทาน	กอนการเดินทาง	15	วัน	**

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(ชั้นประหยัด)	กรุงเทพฯ-	อัลมาตี้	//อัลมาตี้	-	มอสโคว	//	เซ็นตปีเตอรสเบิรก	-	อัลมาตี้	//
อัลมาตี้	–	กรุงเทพฯ
2.	คารถไฟ	EXSPRESS	จาก	MOSCOW–ST.PETER

3.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ
4.	คาโรงแรมหองพัก	2	ทาน	/1	หอง	ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
5.	คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ
6.	แจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด
7.	คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000บาท	คารักษาพยาบาล	500,000	บาท	วงเงินคุมครองอาหาร

เป็นพิษ	(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา	”อาหารเป็นพิษเทาน้ัน”เงื่อนไขตามกรมธรรม)
9.	คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	6	เดือน	และ	ผูใหญอายุมากกวา	75	ปีทางบริษทัประ

กันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึง่หน่ึงของสัญญาฯ



1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%ภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%กรณีตองการใบเสร็จ
2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	ที่ไมไดระบุไวในรายการ
3.	คาทิปหัวหนาทัวรคนไทย
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ	นอกเหนือรายการ
5.	คาพนักงานขนกระเปา	ณ	โรงแรม1	ใบ	/	ทาน
6.	คาทิปไกดทองถิน่	3	ยูเอสดอลลาร	USDX	6	วัน	=	18	USD
7.	คนขับรถทองถิน่	2	ยูเอสดอลลาร	USD	X	6	วัน	=	12	USD
8.	หัวหนาทัวรไทย	ทานละ	3	ยูเอสดอลลาร	USD	X	7	วัน	=	21	USD	รวมทัง้หมด	51	USD	ตอทานคะ

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	และมีหนาที่เหลือไวประทับ
ตราไมนอยกวา	2	หนา
**	กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ	โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม	**
ในกรณีทีผู่โดยสาร	มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ	ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทาน

ไดทําการจองไวกับทางบริษทัฯ	กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ	กอนการชําระเงินคาตัว๋ดังกลาว	ถาเกิดขอผิด
พลาด	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

ในกรณีทีผู่โดยสาร	มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ	ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทาน
ไดทําการจองไวกับทางบริษทัฯ	กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ	กอนการชําระเงินคาตัว๋ดังกลาว	ถาเกิดขอผิด
พลาด	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
1.	สําหรับหองพักแบบ	3	เตียง	(TRP)	มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน	กรณีเดินทางเป็นผูใหญ	3	ทาน	แนะนําให

ทานเปิดหองพัก	เป็น1TWN	+1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา
2.	กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป	หากออกตัว๋แลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได
3.	กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเครื่อง	สายการบินแอรเอสตานา	ใหทานละ	1	ใบน้ําหนักไมเกิน	20	ก.ก.ตอ

ใบ	/	กระเปาถือขึน้เครื่อง	(Hand	carry)	น้ําหนักตองไมเกิน	7	ก.ก.1ใบ

1.	ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา	บริษทัฯจะคิดคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง	ณ	วันนัน้	ทีไ่มสามารถ	คืนเงินได
(ตัวอยางเชน	คาตัว๋เครื่องบิน,	คาวีซา,	คามัดจําหองพัก	เป็นตน)
2.	ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัจะทําเรื่องยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน	โรงแรม	และในทุกๆการใหบริการ	เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง	ทั้งน้ี	อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ	ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน	หรือไมไดเลย	เพราะขึน้อยูกับการ
พิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน	โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสําคัญ


