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รหสัโปรแกรม : 15000  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 6 วนั 4 คืน 

โดยสายการบิน Oman Air (WY) 
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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพ - MCT มสักตั- มอสโคว ์                                                           (-/-/-) 

วนัทีส่อง  มอสโคว-์จตัรุสัแดง –มหาวิหารเซนตบ์าซิล- พพิิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– 

                   โบสถอ์สัสมัชญั -หา้งกุม-ถนนอารบตั-ชมเซอรค์สั                                           (B/L/D) 

วนัที่สาม  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดูหนาว-เรอืรบหลวงออโรรา่-Bronzehorseman(B/L/D)                   

วนัที่สี ่         เซนตปี์เตอรส์เบิรก์–พระราชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-มหาวิหารเซนตไ์อแซค-  

                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์                                                                  (B/L/D)  

วนัที่หา้       มอสโคว ์–METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นตเ์ดอซารเ์วียร-์สนามบิน(B/L/-) 

วนัที่หก      มสักตั- กรุงเทพ ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

12-17 ต.ค.62 

23-28 ต.ค.62 

09-14 พ.ย.62 

23-28 พ.ย.62 

44,999.- 44,999.- 44,999.- 6,000.- 

 

05-10 ธ.ค.62 

 

47,999.- 47,999.- 47,999.- 6,000.- 
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05.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 

สายการบิน OMAN AIR เคานเ์ตอร ์T ประต ู8 ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.15 น. เหิรฟ้าสู่ MCT มสักตั โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY818 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.35 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) 

           เวลาท่ีมสักตั ชา้กว่าไทย -3 ชัว่โมง  (แวะเปล่ียนเครื่อง 2 ชัว่โมง 50 นาที สู่อมัมาน ) 

14.55 น. เหิรฟ้าสู่  มอสโคว ์โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY 181  

19.55 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่แรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ –โอมาน MCT - มอสโคว ์                    (-/-/D) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง     มอสโคว-์จตัรุสัแดง –มหาวิหารเซนตบ์าซิล- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั  

                หา้งกุม-ถนนอารบตั-ชมเซอรค์สั                    (B/L/D) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทาง สู่  จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึง

เป็นสถานท่ีส าคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว

เป็นจัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บ

ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ย

หินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นช้ินตอกลงบนพ้ืนจน

กลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง ทาง

ดา้นหน้าจตุัรสัแดงน้ัน เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนย์

ของรัสเซีย สังเกตุไดจ้ากท่ีพ้ืนถนนจะมีสัญลักษณ์

เ ป็ นว งกลม  แล ะภาย ในว งกลม น้ี เ อ ง ก็ จ ะมี

นักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลงัเพ่ืออธิษฐานใหไ้ด้

กลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็น

สถานท่ีจัดงานส าคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดว้ย

สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL  หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรง

ท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้ง ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้งขึ้ นโดยพระ

เจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์

สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคา

ซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มานาน

หลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 

(Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหา

วิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ให้

สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอี้ก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็น

ท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ี

เก่าแกท่ี่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื้ อกนั อยา่งหลากหลายชนิด 

หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแกข่องเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม 

ก่อสรา้งข้ึนในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสูง 3 
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วนัที่สาม  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดูหนาว-เรอืรบหลวงออโรรา่-Bronze horseman (B/L/D)                   

 

ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้ บรกิารมากมายส าหรบัใหผู้ท่ี้เดินทางหรอืผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้

ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ ์ ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโออ่่า และท่ีส าคญัตั้งอยู่

บริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูมมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและ

บริโภคเชน่ เส้ือผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ท่ีมีช่ือมียีห่อ้ เครื่องส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็น

ประเภทของท่ีระลึก ซึ่งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันใหท่้านไดเ้ต็มอ่ิมกบัการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ช่ือถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต่

ศตวรรษ ท่ี 15 ในอดีตเป็นท่ีอยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินท่ีมีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียต

ถนนอารบตัเป็นยา่นท่ีพกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคน

เดินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของท่ีระลึก รา้นกาแฟเดินทางกลบั

เขา้กรุงมอสโคว ์  

ไปชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล 
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ การ
แสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกั
จะมีบริการ ถ่ายรูปกบัสัตวต่์างๆ จากนั้น น าท่านกลบัสู่ท่ีพกัต่างๆ 
(ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษทัฯ จะน าท่านชมบลัเล่ต ์
หรือ ชมการแสดงท่ี YAR RESTAURANT ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

…………………………………. น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากมอสโคว-์สู่เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ที่หรือหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้ง

ประเทศรสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 

พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน 
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ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ี์ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มี

หอ้งมากถึง 1,050 หอ้ง มากถึง 3 ลา้นช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน  

(ภายในพระราชวงั ไมอ่นุญาตใหถ่้ายรูป ตอ้งฝากไวท่ี้เจา้หนา้ท่ี รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) 
หรือเรือรสัเซียนาวี ไดช่ื้อว่า

เป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

รั ส เ ซี ย  โ ด ย เ ป็ น เ รื อ

ลาดตระ เ วน ท่ี รับ ใช้ชาว

รสัเซียมายาวนาน ตั้งแต่ครั้ง

สงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่นในปี 

ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วม
รบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 
และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็น
สญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมท่ีน าโดยเลนิน เมื่อปี 

ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์โคลสัท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรชักาล
ท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 

 

น าท่านชมถ่ายรูปกบั Bronze horseman statue 

peter greatเป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นต์

ปีเตอรส์เบิรก์ ติดกบัแม่น ้าเนวา ดา้นหนา้ของ

โบสถเ์ซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์อง

พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองค์

แรกท่ีได ้ขนานนามวา่ “มหาราช” ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne Maurice 
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Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั  AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทยีบเทา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ 1 ชัว่โมง เขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETS

หรือเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไมเ่หมือนใคร เกิดข้ึนจากราชาปีเต

อรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดย

ศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีช่ือว่าฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี 

และเลอ บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดย

ตวัภายในพระราชวงัน้ันเป็นหนา้ท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ี

ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"

และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราส

เทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกั

และภาพวาดสีน ้ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานา

พนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก    

(ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบั

หวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

น าท่านชมภายในมหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมี

โดมทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียง

โบสถ์ไมธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้ับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน 

และถูกสรา้งใหมอ่ยา่งงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 

1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่

ท่ีสุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งก าลงัคน และก าลงัทรพัย์

อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชท้องค าแผ่นปิดหนักรวม 

100 กิโลกรมั ภายในวิหารประดับประดาดว้ยหินอ่อน,และ

มาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul)เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมือง St Petersburg  

วนัทีส่ี ่          เซนตปี์เตอรส์เบิรก์–พระราชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-มหาวิหารเซนตไ์อแซค-  

                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์                                                                  (B/L/D)                 

                                                             

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเ้ป็นป้อม

ปราการในการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั้งอยูบ่น เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลกัษณะเป็น

รูปทรงหกเหล่ียม ก าแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter-and-Paul-

Fortress) เร่ิมสรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จในวนัท่ี 29 

มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหารแห่งน้ีเพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พ่ือเป็นการ

เผยแพร่ศาสนา ความสูงของ

ยอดแหลมคือ 122.5 เมตร 

ในอดีตเป็นส่ิง ก่อสรา้งท่ีสูง

ท่ีสุดของเมืองและหา้มสรา้ง

ส่ิงก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในท า

การตกแต่งดว้ยศิลปะบารอก

ซ่ึงนับวา่แตกต่าง กบัโบสถ์

คริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ัว่ไปและ

วิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บพระ

ศพของราชวงศโ์รมานอฟ 

เร่ิมตน้จากพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราชเป็นองคแ์รก จนกระทัง่ถึง

กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

…………………………………. น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน  SAPSAN EXPRESS TRAIN  

จากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – สู่มอสโคว ์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ที่หรือหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจาก

ทัว่โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั ใน

วนัทีห่า้       มอสโคว-์สถานีรถไฟใตด้ิน METRO- IZMAILOVSKY MARKET  
                      วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์ -สนามบิน                                                                           (B/L/D)        

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรง

รวมทั้งการก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นท่ีบัญชาการระหว่าง

สงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 

ก.ม.  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมา

ของช่ือ Izmailovsky ท่ีเป็นช่ือของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูก

ดก เป็นตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จาก

รสัเซียควรระวงัการซ้ือภาพวาดสีน ้ามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาไว ้

ใหม้ากๆ เน่ืองจากวา่มีกฏหมายหา้มน าของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

จากนั้น น าท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์น าท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF 

CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 เพ่ือเป็น

อนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระ

เป็นเจา้ท่ีทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จาก

สงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 

45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพร   

รคคอมมิวนิสตใ์นขณะน้ันไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท้ิ์ง

เพ่ือดดัแปลงเป็นสระวา่ยน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

จนเม่ือปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยล

ซิน ไดอ้นุมติัใหม้ีการก่อสรา้งวิหารข้ึนมาใหม่

ดว้ยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซ่ึงจ าลอง

ของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารน้ีจึงกลบัมายืนหยดัท่ีเดิมอีกครั้งโดยสรา้งเสร็จสมบรูณแ์ละท าพิธี

เมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารน้ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมส าคญัระดบัชาติของรสัเซีย   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอ าลากรุงมอสโคว ์  
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00.20 น. เหิรฟ้าสู่ MCT มสักตั โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี  WY182 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

06.55 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) 

           เวลาท่ีมสักตั ชา้กว่าไทย -3 ชัว่โมง  (แวะเปล่ียนเครื่อง 2 ชัว่โมง 50 นาที สู่อมัมาน ) 

09.05 น.       ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการ OMAN AIR เท่ียวบินท่ี  WY815 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์ 

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

 ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

 หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต  

 

 

วนัที่หก  มสักตั- กรุงเทพ ฯ                      (-/-/-) 
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กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

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

เปิดหอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบิน ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ น

เคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  
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อตัราน้ีรวม               

ค่าตัว๋เคร่ืองระหวา่งประเทศชั้นประหยดั ECONOMY CLASS ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุฟ๊//รวมภาษีสนามบิน และ

ธรรมเนียมเช้ือเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด      

ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน” เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ  

จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่าทิปไกดทอ้งถ่ิน 3  เหรีญ USD /ท่าน X 5 วนั =15 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 เหรียญ USD/ท่าน X 5 วนั= 10 USD 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 6 วนั = 18 USD 

รวมทิป 43 USD /ท่าน/ทรปิ   

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ สายการบินน้ันๆ 

หากตัว๋เคร่ืองบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อ 

นล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู ่ณ หนา้งาน 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมอืงพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมวา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 
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