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Sputnik V ถกูวจิยัพฒันาและผลิตโดยสถาบนักามาเลยาของรสัเซีย (Gamaleya

Research Institute of Epidemiology and Microbiology) 

เริ�มฉีดให้กับบุคลากรในวงการแพทย์รสัเซยีตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2020 

เริ�มฉีดให้ประชาชนทั�วไปเดือนมกราคม 2021

Sputnik V ใชเ้ทคโนโลย ี“เวกเตอรไ์วรสั” (viral vector) โดยใชไ้วรสัถึง 2 ชนิด คือ Ad26

และ Ad5 

วคัซนีมปีระสิทธภิาพป�องกันโควดิ–19 ได้สูงถึง 91.6% และในผูสู้งอายุได้ผลสูงถึง 91.8%

วคัซนีมปีระสิทธภิาพป�องกันอาการป�วยที�รุนแรงได้ถึง 100%

วคัซนีเขม็ที� 1 มปีระสิทธภิาพป�องกันได้ถึง 73.6%

Sputnik V จาํเป�นต้องฉีด 2 เขม็ ในระยะห่างกัน 21 วนั 



สรา้งภมูคิุม้กัน ครั�งที� 2

ท่องเที�ยวและพกัผอ่น

สรา้งภมูคิุม้กัน ครั�งที� 1
ตรวจสุขภาพ
ตรวจ Covid-19 antigen
express-test
สรา้งภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน

ใบรบัรองแพทย ์

ใบตรวจผลโควดิแบบ
RT-PCR

      (Fit to Fly) 

ตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง 72 ชม.

ออกเดินทางจากประเทศไทย
เงื�อนไขเป�นไปตามข้อกําหนด
ของสายการบิน 

เดินทางกลับประเทศไทย
เมื�อเดินทางถึงประเทศไทย
ปฏิบัติตามตามมาตราการรฐั

ยื�นวซีา่
ประมาณ 7 วันทําการ

ขั�นตอนการเดินทาง

 

อิสระท่องเที�ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที�พักและอาหารเช้าทุกวัน 
บรกิารเลขาส่วนตัว 24 ชม.

      ให้ความช่วยเหลือด้าน
      ท่องเที�ยว อาทิ บัตรเข้าชม 
      รถรบั-ส่ง ฯลฯ 

ตรวจสุขภาพ
ตรวจ Covid-19 antigen
IgG express -test
สรา้งภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
ตรวจเลือด
รบัใบรบัรองภูมิคุ้มกัน



ออกเดินทางจากประเทศไทย 
เดินทางถึงมอสโก 
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
ไกด์รสัเซียอาํนวยความสะดวก

       เช็คอินสัมภาระและพักผ่อน 
       (ที�พักระดับ 4 ดาวในเครอื  
       Marriott/ Radison/IHGgroup/
       Accor group) 

วนัที� 1   เดินทางไปรัสเซยี วนัที� 2   สร้างภมูคิุม้กันด้วยวคัซนี 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก
ไกด์อาํนวยความสะดวกเดิน
ทางไปยังศูนย์บรกิารทางการ
แพทย์

ตรวจสุขภาพ
ตรวจ Covid-19 antigen
express-test
สรา้งภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
ครั�งที� 1

เดินทางกลับที�พัก

วนัที� 3   ท่องเที�ยวและพกัผอ่น

รบัประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก 
ท่องเที�ยวและพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

*หากไม่มีอาการข้างเคียงจากการสรา้งภูมิคุ้มกัน สามารถทํา
กิจกรรมนอกที�พักได้ปกติ อาทิ เที�ยวชมสถานที�ท่องเที�ยว

วนัที� 4-19   ท่องเที�ยวและพกัผอ่น 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก
เช็คเอาท์สัมภาระ
เดินทางไปยังที�พักรมิทะเลสาบ
ชานเมืองมอสโก (Mistral hotel
and spa หรอืเทียบเท่า 4 ดาว)
พักผ่อนตามอัธยาศัย

*พักที�เดิมวันที� 4-19 ที�พักพรอ้มอาหารเช้า ไม่รวมอาหาร
กลางวันและเย็น  
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วนัที� 20   ท่องเที�ยวและพกัผอ่น  

วนัที� 21   ท่องเที�ยวและพกัผอ่น  

รบัประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก 
ท่องเที�ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วนัที� 22   สร้างภมูคิุม้กันด้วยวคัซนี วนัที� 23   เดินทางกลับประเทศไทย

รบัประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก
เช็คเอาท์สัมภาระ
เดินทางไปยังที�พักกลางกรุงมอสโก
เพื�อเตรยีมพรอ้มการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน  ครั�งที� 2 

ท่องเที�ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

      (ที�พักระดับ 4 ดาวในเครอื        
      Marriott/ Radison/IHG group/
      Accor group) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก
ไกด์อาํนวยความสะดวกเดิน
ทางไปยังศูนย์บรกิารทางการ
แพทย์

ตรวจสุขภาพ
ตรวจ Covid-19 antigen
IgG express -test
สรา้งภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
ครั�งที� 2
ตรวจเลือด

เดินทางกลับที�พัก

รบัประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก
ไกด์อาํนวยความสะดวกเดินทาง
ไปยังสนามบิน
เดินทางกลับประเทศไทย 
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          ศูนยก์ารแพทยที์�ได้รบัอนุญาตประกอบกิจการสถาน

พยาบาลและประกอบโรคศิลป�จากหน่วยงานรฐัของรสัเซยี

นับเป�นสถาบนัการแพทย์ที�คัดสรรมาเป�นพเิศษสําหรบัให้

ผูร้บับรกิารได้รบัความสะดวกสบายสูงสุดด้วยศักยภาพและ

ความเชี�ยวชาญในการตรวจวนิิจฉัยและรกัษาภายใน

มาตรการการป�องกันทางสาธารณสุขสูงสุด ทําให้มั�นใจได้

ว่าจะสามารถป�องกันการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโควดิ-19

โดยไมเ่ป�นอนัตรายต่อผู้รบัวคัซนี 

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แพทยที์�มปีระสบการณ์สูง 

คลินิกมคีวามเชี�ยวชาญเฉพาะทางกวา่ 40 สาขา 

ดแูลผูป้�วยครบวงจร 

มห้ีองปฏิบติัการที�ได้มาตรฐาน

ได้รบัอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและประกอบ

โรคศิลป�จากหน่วยงานรฐั

          การบรกิารทางการแพทยที์�ครบวงจรทําให้ศูนย์บรกิาร

ทางการแพทยน่์าเชื�อถือและสรา้งความมั�นใจ 
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ค่าบริการ

ค่าตั�วเครื�องบนิสายการบนิ 

ค่าที�พัก 4 ดาวพรอ้มอาหารเชา้
ค่าไกด์รสัเซยีบรรยายองักฤษ 
 ตามรายการ
รถรบั-ส่งตามรายการ
ค่าตรวจสุขภาพตามรายการ
ค่าบรกิารทางการแพทยต์าม
รายการ
ค่าวคัซนี Sputnik V 
ค่าใบรบัรองทางการแพทย์ตาม
รายการ
ตรวจโควดิ-19 ตามรายการ
จดหมายเชญิประเภทสุขภาพ
บรกิารเลขาส่วนตัว 24 ชม.
(ออนไลน์)
หน้ากากอนามยั เจลล้างมือ

     แอโรฟลอตชั�นประหยัด  
     เส้นทางกรุงเทพ-มอสโก    

ค่าบรกิารรวม
ค่าทําวซีา่ 
ใบรบัรองแพทย ์(Fit to Fly
Health Certificate) จาก
ไทย
ใบรบัรองตรวจผลโควดิ-19
แบบ RT-PCR จากไทย
การตรวจโควดิ-19 จากไทย
ค่าประกันการเดินทาง 
ค่าอาหารกลางวนั-เยน็
ค่ากักตัวตามคําสั�งรฐัใน
ประเทศไทย 
ไกด์รสัเซยีบรรยายอังกฤษ
เพิ�มเติมจากรายการ
ค่าที�พกัไกด์ตลอดรายการ
ค่าท่องเที�ยวเพิ�มเติม 
ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว
ภาษีมูลค่าเพิ�ม
หัก ณ ที�จา่ย 

ค่าบรกิารไมร่วม ค่าบรกิาร

ราคาขา้งต้นเป�นราคาต่อท่าน
วนัเดินทางอาจจะเปลี�ยนแปลงตามเงื�อนไขสายการบนิ
ราคาอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงขึ�นอยูกั่บเงื�อนไขวนัเดินทาง
กําหนดการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามการระบาดของโรค 
ขอสงวนสิทธิ�ให้บรกิารแบบกรุป๊ส่วนตัวเท่านั�น 

หมายเหตุ

 

พักห้องคู่

พักห้องเดี�ยว 

1               2               3               4               5

6              7               8               9               10

พักห้องคู่

พักห้องเดี�ยว

120,000 119,000122,000124,000126,000

127,000134,000144,000

177,000 167,000 160,000

157,000 155,000 153,000159,000

128,000

161,000

152,000

210,000

-



      บริ ษัท  อูดาชี  จํา กัด  ผู้ เชี� ยวชาญอันดับหนึ� ง ด้านลักซัวรี� ทั วร์ ใน

ประเทศรัส เซียและเครือรัฐ เอกราช

      ด้วยประสบการณ์การดํา เ นินงานในรัส เซียกว่ า  10  ป�  และทีมงานผู้

มีความชาํนาญทั� งภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  การเมืองในประเทศ

รัส เซีย  ธุร กิจครอบคลุมการใ ห้บริการนํา เ ที� ยว ,  ล่ าม ,  นํา เ ข้า- ส่งออก,

การสอนและธุรกิจ  MICE อย่ างรอบด้านด้วย ทํา ใ ห้ อูดาชี คือ ธุร กิจครบ

วงจรด้านรัส เซีย อันดับหนึ� ง  ที� พร้อมเป�นกุญแจนําทางทุกท่าน สู่ อิสระใน

การเ ดินทางครั� ง ใหม่

บริษัท อูดาชี จํากัด



บริษัท อูดาช ีจาํกัด
UDACHI CO.,LTD
LOVING BY KNOWING RUSSIA

  +66 85 245 245 8

  @UDACHI

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที�ยวเลขที� 11/07277 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเลขที� 0105550628914

INFO@UDACHI.CO.TH
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