
#13973 ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน
พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง พระราชวังฤดูหนาว บิน WY
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก พิพิธภัณฑอารเมอรี่แชมเบอร วิหาร
เซนตบาซิล ถนนอารบัต Sapsan Train ปอมปเตอรแอนดปอลด มหาวิหารเซนต
ไอแซค โบสถหยดเลือด พระราชวังปเตอรฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหาร
เซนตซาเวียร สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัสกัต - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว   
Izmailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา

2 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจา
ซาร - ปืนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอ
นาฬิกาซาวิเออร - อนุสรณสถานเลนิน - หางกุม - ถนนอารบัต

  
Izmailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา

3 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - ปอมปีเตอรและปอล - มหาวิหารเซนต
ไอแซค   

Park Inn
Pulkovskaya
หรือเทียบเทา

4 พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถหยดเลือด - ยานถนนเนฟสก้ี -
พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอรฮอฟ)   

Park Inn
Pulkovskaya
หรือเทียบเทา

5 พระราชวังแคทเธอรีน - รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว   
Izmailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา

6 วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ตลาดอิสไมโลโว - บาลายา ดาร
ชา เอาทเลท - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว    -

7 ทาอากาศยานมัสกัต - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 ฿49,900 ฿49,900 ฿48,900 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัสกัต - ทา
อากาศยานโดโมเดโดโว

กําหนดการทั้งหมด

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

 กิจกรรม เชา

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบิน โอมานแอร
พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร เท่ียวบินท่ี
WY818

บาย

12.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร (เพ่ือแวะ
เปล่ียนเครื่อง)

14.55 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน โอมานแอร เท่ียวบินท่ี WY181

ค่ํา

19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย

พักท่ี Izmailovo Delta Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานมัสกัต บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักในประเทศโอมาน ตั้งอยูหางไป 32 กม. เมืองมัสกัต
เป็นศูนยกลางสําหรับผูใหบริการธงสายการบินโอมานแอร มีบริการเท่ียวบินไปยังจุด
หมายปลายทางในภูมิภาคหลายแหงรวมถึงบริการขามทวีปไปยังเอเชียแอฟริกาและยุโรป

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

 Izmailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซา
วิเออร - อนุสรณสถานเลนิน - หางกุม - ถนนอารบัต

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับท่ีเมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ

บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Ca-thedral) สรางโดยสถาปนิกชาว
อิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

จากนั้นชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคา
เอล ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปีเตอรมหาราช

นําทานผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรง
ประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครม
ลินแหงน้ี

จากนั้นผานชม ปืนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1586 ตองการใหเป็นปืนใหญท่ีสุดในโลก ท่ียัง
ไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Mu-seum) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุด
ของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติล้ําคาของเจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แช
มเบอรเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี ประเทศ
อังกฤษ และ ประเทศอิหราน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ี
แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปีใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส รูปทรงท่ีมีลักษณะ
เป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยท่ี
เดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเป็นท่ีระลึกคูกับมหาวิหารแหงน้ี พรอมกับการเรียนรูความเป็นมาอันยาวนานของสถานท่ี
สําคัญน้ีควบคูกันไป

นําทานชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง
5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995

นําทานชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือ
สถานท่ีพักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเครงขรึมแตยังคงความย่ิงใหญ เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลา

่ ่



ในอดีตซ่ึงเปิดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปีแลวก็ตาม ท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนิ
นนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

จากนั้นชอปป้ิงท่ี หางสรรพสินคากุม (GUM Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี
ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ีมีชื่อเสียงท่ี
เป็นรุนลาสุด (New Collec-tion)

นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Izmailovo Delta Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคีย

พระราชวังเครมลิน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

ระฆังพระเจาซาร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียท่ีสรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ท่ีน่ีถือไดวาเป็นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกท่ีชื่อ
วาพระเจาอีวานท่ี 3 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Aristotele Fioravanti นอกจาก
น้ียังเป็นสถานท่ีฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

เป็นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน

ระฆังพระเจาซารไดชื่อวาเป็นระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกใหมา
หลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน



ปนใหญพระเจาซาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

เป็นปืนใหญท่ีหลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธชนิดน้ี โดย
ใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หอนาฬิกาซาวิเออร

อนุสรณสถานเลนิน

 บาย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หอน้ีตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา มียอดเป็นนาฬิกาท่ีเป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนท่ีลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

เป็นอนุสรณท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผูย่ิงใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตไดเปล่ียนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพ่ือเป็นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต



วันท่ี 3 รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - ปอมปเตอร
และปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค

 หมายเหตุ มหาวิหารอัสสัมชัญ หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

หางกุม

ถนนอารบัต

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟ เพ่ือนําทานเดินทางสูกรุงเซนตปีเตอรสเบิรก ออกเดินทางจากมอสโควโดยรถไฟความเร็ว
สูง Sapsan Train ท่ีน่ังแบบ Economy Plus ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยบนรถไฟจะมีบริการอาหารวาง 1 มื้อ
(การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมดานนอก ปอมปีเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เป็นสิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง St.Petersburg สราง
ในปีค.ศ.1703 เป็นอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดนดวยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเป็นปอมปราการในการปองกันขาศึก
รุกราน ตั้งอยูบน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม กําแพงเป็นหินกออิฐ

สวนวิหารปีเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสรางขึ้นเมื่อปีค.ศ.1712 ดวยการออกแบบของ
DomennicaTrezzini สรางเสร็จในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ.1733 ตั้งชื่อวิหารแหงน้ีเพ่ือเป็นเกียรติแดนักบุญปีเตอร และ
นักบุญปอลดเพ่ือเป็นการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง กอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง
และหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซ่ึงนับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไป
และวิหารแหงน้ียังเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ

นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในปี ค.ศ.1712 โดยมีโดม
ทองเป็นเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเป็นเพียงโบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสราง
ใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ท่ีปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเป็นวิหารท่ีมีความย่ิงใหญท่ีสุดของโลก เฉพาะ
ยอดโดมใชทองคําแผนปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, และ มาลาไคทหลากสี ซ่ึงใชเวลา
กอสรางยาวนานถึง 40 ปี

ค่ํา

่



วันท่ี 4 พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถหยดเลือด
- ยานถนนเนฟสก้ี - พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวัง
ปเตอรฮอฟ)

 หมายเหตุ การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Park Inn Pulkovskaya Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง

รถไฟความเร็วสูง Sapsan

เซนตปเตอรสเบิรก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซับซานเพ่ิงเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปีเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซ่ึงเคยถูกเปล่ียนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปอมปเตอรและปอล

มหาวิหารเซนตไอแซค

 บาย

ปอมน้ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช เป็นสิ่งแรกท่ีสรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง 122.5 เมตร ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมือง จุดประสงคในการ
สรางเพ่ือปองกันการรุกรานจากศัตรู ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท่ีใชฝังหลุมพระศพของ
พระเจาปีเตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหน่ึงยังใช
เป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

มหาวิหารน้ีสรางขึ้นในปี 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ ในอดีตมหาวิวิหารเซนตไอ
แซคเป็นเพียงโบสถไมธรรมดา ซ่ึงตอมาไดรับการปรับปรุงเป็นโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันท่ี
น่ีไดรับการยกยองใหเป็นมหาวิหารทรงโดมท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Inn Pulkovskaya หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER
PALACE) พระราชวังอันย่ิงใหญท่ีสรางขึ้นและเปล่ียนแปลงหลายครั้งจนถึงปี ค.ศ. 1732 สถาปนิกชาวอิตาเล่ียน, บารโตโลมิ
โอ ฟรานเชสโก ราสเตรล่ี ออกแบบดูแลการกอสรางจนถึงปีค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอร รีน มหาราชินีอดีตท่ี
ประทับของซารแหงรัสเซีย ประกอบดวยหองตางๆ ถึง 1,057 หอง มีบันได 117 แหง เป็นท่ีเก็บสมบัติล้ําคาของราชวงศ รวมท้ัง
สมบัติจากท่ัวโลกมากมาย

นําทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซ่ึงพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรง
สรางขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพ่ือเป็นอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํารูปแบบ
สถาปัตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษท่ี 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลท่ีเมืองมอสโคว

นําทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนท่ีหนาพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดท่ีสถานีรถไฟ จุดเดนอยูท่ีสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 18-20 ท่ี
เรียงรายอยูสองขางทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก ซ่ึงเป็นท้ังยานการคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีตั้งของ
พระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกมากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานถายรูปกับ พระราชวังฤดูรอนปีเตอรฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต (PETERHOF) ริมฝ่ังทะเลบอลติคสรางในปี
ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ซ่ึงพระองคใชเป็นท่ีพักผอนสําหรับลาสัตวในฤดูรอน โดยมีความประสงคจะให
พระราชวังน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส เพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย สิ่งกอสรางและ
สถาปัตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ําพุอันโดดเดนอลังการ
ดวยทองเหลืองอราม และรมรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง พรอมชมการแสดงพ้ืนเมือง

พักท่ี Park Inn Pulkovskaya Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ

พระราชวังฤดูหนาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมในเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ไดชื่อวาเป็น
พิพิธภัณฑศิลปะท่ีใหญเป็นอันดับสองของโลก กอตั้งขึ้นในปี 1764 โดยพระราชโอการ
จากจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงงานศิลปะ
ตางๆ มากกวาลานรายการในแตละสวนของพ้ืนท่ี

เป็นพระราชวังท่ีประกอบดวยหองตางๆ กวา 1,050 หอง สถานท่ีแหงน้ีเคยใชเป็นท่ี
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมท้ังทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสท่ี 2 ของรัสเซีย
อีกดวย



วันท่ี 5 พระราชวังแคทเธอรีน - รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว

โบสถหยดเลือด

ยานถนนเนฟสกี้

โบสถน้ีถูกสรางเพ่ือเป็นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 ผูประกาศเลิกทาส แต
ถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหน่ึงติดระเบิดพลีชีพว่ิงเขามาขณะพระองคเสด็จผาน
ตอมาบริเวณถนนท่ีเกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็นโบสถหยดเลือดมาจนถึง
ทุกวันน้ี ปี พ.ศ. 2534 จึงเปล่ียนชื่อกลับเป็นเซนตปีเตอรสเบิรก

เป็นยานถนนเกาแกท่ีเกิดขึ้นในปี 1710 ในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนท่ีหนาพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโก จุดเดนอยู
ท่ีสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 18-20 ท่ีเรียงรายอยูสองขางทาง ปัจจุบันเป็นถนนสาย
หลักของเซนตปีเตอรสเบิรก ซ่ึงเป็นท้ังยานการคา ยานท่ีอยูอาศัย ท่ีตั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร… บาย

ท่ีน่ีถูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังน้ีมีความงดงามย่ิงกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพ่ือแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิกและชางฝีมือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปัตยกรรมท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคและนีโอคลาสิค ท่ีใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหนาของพระราชวังหันออกสู
อาวฟินแลนด มีน้ําพุ บอน้ํา แจกัน อาง และรูปป้ันสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Park Inn Pulkovskaya หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) หรือหมูบาน พุชกิ้น (PUSHKIN VILLAGE)
และบอยครั้งท่ีถูกเรียกวา “หมูบาน พระเจาซาร” เพราะท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีพระเจาเซนต ปีเตอรมหาราชทรง พระราชทานท่ีดินแกพระ
นางแคทเธอรีนซ่ึงเมืองน้ีถูกเปล่ียนชื่อเพ่ือเป็นอนุสรณแกกวีเอกพุชกิ้น ในปีค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผูน้ีเคยผานการศึกษาใน
โรงเรียนท่ีเมืองแหงน้ี ตัวพระราชวังสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเล่ียนผูท่ีมี ชื่อเสียง พระราชวัง แหงน้ีมีความ
สวยงามไมแพพระราชวังใดๆ ในโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสูสถาณีรถไฟ เพ่ือนําทานเดินทาง กลับสูกรุงมอสโคว ออกเดินทางจากเซนตปีเตอรสเบิรกโดยรถไฟ
ความเร็วสูง Sapsan train เลขท่ี757* ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (***การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ***)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น **(พิเศษ!!! ไขปลาคาเวียร)

่



วันท่ี 6 วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว -
ตลาดอิสไมโลโว - บาลายา ดารชา เอาทเลท - ทาอากาศยานโดโม
เดโดโว

 หมายเหตุ การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ

พักท่ี Izmailovo Delta Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง

พระราชวังแคทเธอรีน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดิมเป็นพระราชวังท่ีพระเจาปีเตอรมหาราชท่ีทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนท่ี 1
เพ่ือใชพักผอนในฤดูรอน และไดตกแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมใน
แตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็นเจาของในแตละยุค ซ่ึงจาก
การตกแตงท่ีผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมท่ีเรียกวา “รัสเซ่ียนบาโรค” ท่ีหรูหรา
ออนชอย และงดงามดังเชนในปัจจุบัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถไฟความเร็วสูง Sapsan

มอสโคว

 บาย

ซับซานเพ่ิงเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปีเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ!!! ไขปลาคาเวียร

 Izmailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไม
อนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ
** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลิน
ขึ้นมาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้น

่ ่ ่ ้ ่



เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาด
ประดับลวดลายแบบโมเสก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ใน
ราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ
และอ่ืนๆอีกมากมาย

นําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADID-AS,LACOSTE, BENETTON ฯลฯ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วิหารน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวท้ังหมด 260
ก.ม.

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดอิสไมโลโว

บาลายา ดารชา เอาทเลท

 บาย

เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ี
ถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

เป็นเอาทเลตแหงหน่ึงในมอสโคว ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานมัสกัต - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

มหาวิหารเซนตซาเวีย (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตให
เขาชมดานใน **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

 กิจกรรม เชา

00.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร เท่ียวบินท่ี
WY182

07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร (เพ่ือแวะ
เปล่ียนเครื่อง)

09.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน โอมานแอร เท่ียวบินท่ี WY815

บาย

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานมัสกัต เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักในประเทศโอมาน ตั้งอยูหางไป 32 กม. เมืองมัสกัต
เป็นศูนยกลางสําหรับผูใหบริการธงสายการบินโอมานแอร มีบริการเท่ียวบินไปยังจุด
หมายปลายทางในภูมิภาคหลายแหงรวมถึงบริการขามทวีปไปยังเอเชียแอฟริกาและยุโรป

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมสําคัญ

ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน  หากมีผู
เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

การรับการดูแลเป็นพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ

้ ์ ่ ้ ้



เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

การงดเวนการรวมทริปบางรายการ

หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 15,000 บาท ตอทาน เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน

ออกเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ี
ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไป
กอนหนานั้นแลว หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณา
เตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหาก
ทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 20 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได
ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทาง

สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละ 2 ใบ โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 กิโลกรัม และกระเปาถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไมเกิน
7 กิโลกรัม

คารถโคชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบุ 

คารถไฟความเร็วสูง Sapsan Train ท่ีน่ัง Economy Plus และอาหารวาง 1 มื้อ

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น อาจยังไมยืนยัน
หากผูเดินทางมีความประสงคท่ีจะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได โดยจะใชโรงแรม
ระดับ เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 วัน ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แต
หากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซ้ือ
ประกันเพ่ิมเติมสามารถดูรายละเอียดไดทายโปรแกรม

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ 

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 65 USD/ทาน/ทริป ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%



วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
 

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
65 USD/ทริป/ทาน

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว

บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง 

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินกอนการเดินทาง) 


