#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

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานมัสกัต - ทา อากาศยานโดโมเดโดโว

2

พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจา
ซาร - ปื นใหญพระเจา ซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอ
นาฬิ กาซาวิเออร - อนุสรณสถานเลนิน - หา งกุม - ถนนอารบัต

3

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปีเตอรสเบิรก - ป อมปี เตอรและปอล - มหาวิหารเซนต
ไอแซค

4

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถหยดเลือด - ยา นถนนเนฟสกี้ พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปี เตอรฮอฟ)

















โรงแรม



Izmailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา



Izmailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา



Park Inn
Pulkovskaya
หรือเทียบเทา



Park Inn
Pulkovskaya
หรือเทียบเทา

5

พระราชวังแคทเธอรีน - รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว







Izmailovo
Delta Hotel
หรือเทียบเทา

6
7

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ตลาดอิสไมโลโว - บาลายา ดาร
ชา เอา ทเลท - ทา อากาศยานโดโมเดโดโว







-

ทา อากาศยานมัสกัต - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัสกัต - ทา
อากาศยานโดโมเดโดโว
เชา
06.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน เตอรสายการบิน โอมานแอร
พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
09.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่
WY818
บาย
12.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร (เพื่อแวะ
เปลี่ยนเครื่อง)
14.55 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่ WY181
คํ่า
19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย
พักที่ Izmailovo Delta Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชา

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานมัสกัต

บาย

เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักในประเทศโอมาน ตั้งอยูหางไป 32 กม. เมืองมัสกัต
เป็ นศูนยกลางสําหรับผูใหบริการธงสายการบินโอมานแอร มีบริการเที่ยวบินไปยังจุด
หมายปลายทางในภูมิภาคหลายแหงรวมถึงบริการขามทวีปไปยังเอเชียแอฟริกาและยุโรป



ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย

 Izmailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา
่

๋

๋

่

๋

๋

่



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธ
ภัณฑอารเมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซา
วิเออร - อนุสรณสถานเลนิน - หางกุม - ถนนอารบัต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมืองเซนต ปี เตอรสเบิรก ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ
บริเวณเดียวกันจะเป็ นจัต ุรัสวิหาร เป็ นที่ต ั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Ca-thedral) สรางโดยสถาปนิ กชาว
อิต าเลียนเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็ นสถานที่ ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **
จากนั ้นชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สรางอุทิศใหกับนั กบุญอารคแอนดเกิล มิคา
เอล ปั จจุบันเป็ นที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปี เตอรมหาราช
นํ าทานผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรง
ประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปั จจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครม
ลินแหงนี้
จากนั ้นผานชม ปื นใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1586 ตองการใหเป็ นปื นใหญที่สุดในโลก ที่ยัง
ไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนั ก 40 ตัน และลูกกระสุนหนั ก ลูกละ 1 ตัน
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Mu-seum) เป็ นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุด
ของประเทศรัสเซีย เป็ นที่เก็บสะสมทรัพยสมบัต ิลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แช
มเบอรเป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัต ิของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่ ประเทศ
อังกฤษ และ ประเทศอิหราน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู จัต ุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัต ิศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่
แหงนี้ ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปี ใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
บริเวณโดยรอบของจัต ุรัสแดงเป็ นที่ต ั้งของกลุมสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส รูปทรงที่มีลักษณะ
เป็ นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยที่
เดินทางสูจัต ุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเป็ นที่ระลึกคูกับมหาวิหารแหงนี้ พรอมกับการเรียนรูความเป็ นมาอันยาวนานของสถานที่
สําคัญนี้ ควบคูกันไป
นํ าทานชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง
5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้ าหนั ก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995
นํ าทานชม อนุสรณสถานเลนิ น (Lenin Memorial) สรางเพื่อรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิ สตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือ
สถานที่พักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัต ุรัสสีแดงที่เครงขรึมแตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบเพื่อชมรางของบุรุษผูกลา
่

่

ในอดีต ซึ่งเปิ ดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิต ไปถึง 90 กวาปี แลวก็ต าม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนิ
นนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู
จากนั ้นชอปปิ้ งที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department Store) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี
ค.ศ.1895 ปั จจุบันเป็ นหางสรรพสินคาชั้นนํ า จําหน ายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้ าหอม แบรนดดังที่มีช่ อ
ื เสียงที่
เป็ นรุนลาสุด (New Collec-tion)
นํ าทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็ นทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของที่ระลึก รานนั่ งเลน และยังมีศิลปิ นมานั่ งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปิ นเลนดนตรีเปิ ดหมวกอีกดวย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Izmailovo Delta Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคีย



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังเครมลิน
ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็ นที่ประทับของพระเจาซารกษัต ริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว
เป็ นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียที่สรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ที่นี่ถ ือไดวาเป็ นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกที่ช่ อ
ื
วาพระเจาอีวานที่ 3 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลีช่ อ
ื Aristotele Fioravanti นอกจาก
นี้ ยังเป็ นสถานที่ฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล
เป็ นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิ กชาวอิต าเลียน

ระฆังพระเจาซาร
ระฆังพระเจาซารไดช่ อ
ื วาเป็ นระฆังที่ใหญที่สุดในโลก มีนํ้าหนั กมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี 1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็ นเสี่ยงๆ ดังนั ้นกษัต รีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังที่แตกใหมา
หลอใหมเป็ นครั้งที่สองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทนํ้ าเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนั กขนาด 11 ตัน

ปนใหญพระเจาซาร
เป็ นปื นใหญที่หลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที่ 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็ นชางหลอที่เกงที่สุดในยุคนั ้น ทําการออกแบบอาวุธชนิ ดนี้ โดย
ใหออกแบบปื นที่ใหญที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ที่นี่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัต ิลํ้าคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องป องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัต ิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง
เป็ นจัต ุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัต ุรัสแดงอาจถือไดวาเป็ นจัต ุรัสกลางกรุงมอสโก
และทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัต ุรัสแดงแหงนี้ ชื่อ
จัต ุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัต ุรัส มาจากสีของคอมมิวนิ สต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั ้นที่เป็ นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัต ุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซึ่งใน
ภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา สวยงาม

วิหารเซนตบาซิล
เป็ นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูที่จัต ุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนื อพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ ทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็ นปึ กแผน จึงสรางมหาวิหารแหงนี้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หอนาฬิกาซาวิเออร
หอนี้ ต ั้งอยูบนป อมสปาสสกายา มียอดเป็ นนาฬิกาที่เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ที่ทํามาจากทับทิมนํ้ าหนั ก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก
๊ เบนที่ลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนนี้ นาฬิกาเรือนนี้ เดินไมคอยจะตรงเทาไรนั ก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนป อมนี้ ถ ูกใชเป็ นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

อนุสรณสถานเลนิน
เป็ นอนุสรณที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหน าวังเครมลิน นั บวาเลนิ นเป็ นวีรบุรุษผูยิ่งใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิ สตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็ นเมืองเลนิ นกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพื่อเป็ นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชช่ อ
ื เดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

หางกุม
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิ ด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานที่หนึ่ งที่มีสถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิ ดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปิ้ งถึง 200 รานคาดวยกัน

ถนนอารบัต
เป็ นถนนเสนเกาแกเสนหนึ่ งของกรุงมอสโคว ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ใน
ประวัต ิเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหนึ่ งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่
16 ในรัชสมัยกษัต ริยอีวานจอมโหด ถนนสายนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็ นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม นั่ นก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต
กระทั่งปี 1985 ถนนอารบัต ไดกลายเป็ นถนนคนเดิน และเป็ นถนนที่ใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักที่สุด เพราะเป็ นแหลงชุมนุมศิลปิ น จิต รกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Izmailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

มหาวิหารอัสสัมชัญ หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

รถไฟความเร็วสูง Sapsan - เซนตปเตอรสเบิรก - ปอมปเตอร
และปอล - มหาวิหารเซนตไอแซค
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานออกเดินทางสูสถานี รถไฟ เพื่อนํ าทานเดินทางสูกรุงเซนตปีเตอรสเบิรก ออกเดินทางจากมอสโควโดยรถไฟความเร็ว
สูง Sapsan Train ที่นั่งแบบ Economy Plus ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยบนรถไฟจะมีบริการอาหารวาง 1 มื้อ
(การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชมดานนอก ป อมปี เตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เป็ นสิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง St.Petersburg สราง
ในปี ค.ศ.1703 เป็ นอนุสรณชัยชนะสงครามเหนื อสวีเดนดวยศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเป็ นป อมปราการในการป องกันขาศึก
รุกราน ตั้งอยูบน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็ นรูปทรงหกเหลี่ยม กําแพงเป็ นหินกออิฐ
สวนวิหารปี เตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1712 ดวยการออกแบบของ
DomennicaTrezzini สรางเสร็จในวันที่ 29 มิถ ุนายน ค.ศ.1733 ตั้งชื่อวิหารแหงนี้ เพื่อเป็ นเกียรติแดนักบุญปี เตอร และ
นั กบุญปอลดเพื่อเป็ นการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีต เป็ นสิ่ง กอสรางที่สูงที่สุดของเมือง
และหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่งนั บวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซทั่วไป
และวิหารแหงนี้ ยังเป็ นที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ
นํ าทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในปี ค.ศ.1712 โดยมีโดม
ทองเป็ นเอกลักษณ ในอดีต วิหารเซนตไอแซคเป็ นเพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเป็ นโบสถหิน และถูกสราง
ใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงนี้ เป็ นวิหารที่มีความยิ่งใหญที่สุดของโลก เฉพาะ
ยอดโดมใชทองคําแผนปิ ดหนั กรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, และ มาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลา
กอสรางยาวนานถึง 40 ปี
คํ่า
่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Park Inn Pulkovskaya Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รถไฟความเร็วสูง Sapsan
ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปี เตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

เซนตปเตอรสเบิรก
เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสองของประเทศรัสเซีย ซึ่งเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแลวสองครั้ง ชื่อ
ลาสุดนั ้นถูกตั้งตามผูกอตั้งเมือง และบอยครั้งจะถูกขนานนามวาเป็ นเมืองที่ทันสมัยที่สุด
ในรัสเซีย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปอมปเตอรและปอล
ป อมนี้ สรางขึ้นในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช เป็ นสิ่งแรกที่สรางในเมืองเซนตปีเตอรส
เบิรกโดยมีความสูง 122.5 เมตร ซึ่งเป็ นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมือง จุดประสงคในการ
สรางเพื่อป องกันการรุกรานจากศัต รู ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑที่ใชฝังหลุมพระศพของ
พระเจาปี เตอรมหาราช และพระบรมศานุวงศแหงราชวงศโรมานอฟ และสวนหนึ่ งยังใช
เป็ นโรงงานผลิต เหรียญกษาปณของรัฐบาลอีกดวย

มหาวิหารเซนตไอแซค
มหาวิหารนี้ สรางขึ้นในปี 1712 โดยมีโดมทองเป็ นเอกลักษณ ในอดีต มหาวิวิหารเซนตไอ
แซคเป็ นเพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเป็ นโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางยาวนานถึง 40 ปี ปั จจุบันที่
นี่ ไดรับการยกยองใหเป็ นมหาวิหารทรงโดมที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Park Inn Pulkovskaya หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4

การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ - พระราชวังฤดูหนาว - โบสถหยดเลือด
- ยานถนนเนฟสกี้ - พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวัง
ปเตอรฮอฟ)



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเขาชม พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER
PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญที่สรางขึ้นและเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนถึงปี ค.ศ. 1732 สถาปนิ กชาวอิต าเลี่ยน, บารโตโลมิ
โอ ฟรานเชสโก ราสเตรลี่ ออกแบบดูแลการกอสรางจนถึงปี ค.ศ. 1754 ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอร รีน มหาราชินีอดีต ที่
ประทับของซารแหงรัสเซีย ประกอบดวยหองตางๆ ถึง 1,057 หอง มีบันได 117 แหง เป็ นที่เก็บสมบัต ิลํ้าคาของราชวงศ รวมทั้ง
สมบัต ิจากทั่วโลกมากมาย
นํ าทานเดินทางสู โบสถหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรง
สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพื่อเป็ นอนุสรณแดพระบิดา ทรงนํ ารูปแบบ
สถาปั ต ยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชในการกอสราง มีลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลที่เมืองมอสโคว
นํ าทานเดินทางสู ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) สรางในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หน าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานี รถไฟ จุดเดนอยูที่สถาปั ต ยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่
เรียงรายอยูสองขางทาง ปั จจุบันเป็ นถนนสายหลักของเมืองเซนต ปี เตอรสเบิรก ซึ่งเป็ นทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ต ั้งของ
พระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานถายรูปกับ พระราชวังฤดูรอนปี เตอรฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต (PETERHOF) ริมฝั่ งทะเลบอลติคสรางในปี
ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช ซึ่งพระองคใชเป็ นที่พักผอนสําหรับลาสัต วในฤดูรอน โดยมีความประสงคจะให
พระราชวังนี้ มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย สิ่งกอสรางและ
สถาปั ต ยกรรมที่ต กแตงดวยสถาปั ต ยกรรมแบบบาร็อค และนี โอคลาสิค ตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมนํ้ าพุอันโดดเดนอลังการ
ดวยทองเหลืองอราม และรมรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง พรอมชมการแสดงพื้นเมือง
พักที่ Park Inn Pulkovskaya Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ
เป็ นพิพิธภัณฑศิลปะและวัฒนธรรมในเซนตปีเตอรสเบิรก ประเทศรัสเซีย ไดช่ อ
ื วาเป็ น
พิพิธภัณฑศิลปะที่ใหญเป็ นอันดับสองของโลก กอตั้งขึ้นในปี 1764 โดยพระราชโอการ
จากจักรพรรดินีแคทเธอรีนมหาราช ปั จจุบันภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงงานศิลปะ
ตางๆ มากกวาลานรายการในแตละสวนของพื้นที่

พระราชวังฤดูหนาว
เป็ นพระราชวังที่ประกอบดวยหองตางๆ กวา 1,050 หอง สถานที่แหงนี้ เคยใชเป็ นที่
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทย ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย /
รัสเซีย พรอมทั้งทรงรวมฉายพระฉายาลักษณรวมกับพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ของรัสเซีย
อีกดวย

โบสถหยดเลือด
โบสถนี้ถ ูกสรางเพื่อเป็ นเกียรติแดพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 2 ผูประกาศเลิกทาส แต
ถูกปลงพระชนม โดยสงหญิงชาวนาผูหนึ่ งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเขามาขณะพระองคเสด็จผาน
ตอมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสรางโบสถครอบไว กลายเป็ นโบสถหยดเลือดมาจนถึง
ทุกวันนี้ ปี พ.ศ. 2534 จึงเปลี่ยนชื่อกลับเป็ นเซนตปีเตอรสเบิรก

ยานถนนเนฟสกี้
เป็ นยานถนนเกาแกที่เกิดขึ้นในปี 1710 ในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช โดยมีความยาว
4.5 กิโลเมตร เริ่มตนที่หน าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานี รถไฟมอสโก จุดเดนอยู
ที่สถาปั ต ยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยูสองขางทาง ปั จจุบันเป็ นถนนสาย
หลักของเซนตปีเตอรสเบิรก ซึ่งเป็ นทั้งยานการคา ยานที่อยูอาศัย ที่ต ั้งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกมากมาย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส (พระราชวังปเตอร…
ที่นี่ถ ูกสรางโดยหวังจะใหพระราชวังนี้ มีความงดงามยิ่งกวาพระราชวังแวรซาย ในฝรั่งเศส
เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุงเรืองของรัสเซีย และรวบรวมสถาปนิ กและชางฝี มือจาก
ประเทศตางๆ มากมาย สิ่งกอสรางและ สถาปั ต ยกรรมที่ต กแตงดวยสถาปั ต ยกรรมแบบ
บาร็อคและนี โอคลาสิค ที่ใชประดับประดาหองหับตางๆ ดานหน าของพระราชวังหันออกสู
อาวฟิ นแลนด มีนํ้าพุ บอนํ้ า แจกัน อาง และรูปปั้ นสวยงามประดับตกแตงอยูสวนตอนรับ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Park Inn Pulkovskaya หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

พระราชวังแคทเธอรีน - รถไฟความเร็วสูง Sapsan - มอสโคว
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางไปยัง พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) หรือหมูบาน พุชกิ้น (PUSHKIN VILLAGE)
และบอยครั้งที่ถ ูกเรียกวา “หมูบาน พระเจาซาร” เพราะที่นี่เป็ นเมืองที่พระเจาเซนต ปี เตอรมหาราชทรง พระราชทานที่ดินแกพระ
นางแคทเธอรีนซึ่งเมืองนี้ ถ ูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็ นอนุสรณแกกวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผูนี้เคยผานการศึกษาใน
โรงเรียนที่เมืองแหงนี้ ตัวพระราชวังสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิ กชาวอิต าเลี่ยนผูที่มี ชื่อเสียง พระราชวัง แหงนี้ มีความ
สวยงามไมแพพระราชวังใดๆ ในโลก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานออกเดินทางสูสถาณีรถไฟ เพื่อนํ าทานเดินทาง กลับสูกรุงมอสโคว ออกเดินทางจากเซนตปีเตอรสเบิรกโดยรถไฟ
ความเร็วสูง Sapsan train เลขที่757* ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (***การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ***)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารทองถิ่น **(พิเศษ!!! ไขปลาคาเวียร)
่

พักที่ Izmailovo Delta Hotel 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังแคทเธอรีน
เดิมเป็ นพระราชวังที่พระเจาปี เตอรมหาราชที่ทรงสรางไวสําหรับพระนางแคทเธอรีนที่ 1
เพื่อใชพักผอนในฤดูรอน และไดต กแตงใหมหลายครั้ง การตกแตงพระราชวังใหมใน
แตละครั้งจึงเปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของผูเป็ นเจาของในแตละยุค ซึ่งจาก
การตกแตงที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบใหมที่เรียกวา “รัสเซี่ยนบาโรค” ที่หรูหรา
ออนชอย และงดงามดังเชนในปั จจุบัน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถไฟความเร็วสูง Sapsan
ซับซานเพิ่งเริ่มออกใหบริการครั้งแรกเมื่อปลายปี 2009 เริ่มจากเสนทางระหวางมอสโก
กับเซ็นต ปี เตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร รถไฟซับซานในแตละขบวนจะ
มี 10 ตู แตละขบวนสามารถใหบริการผูโดยสารไดสูงสุด 604 คน

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ!!! ไขปลาคาเวียร
 Izmailovo Delta Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 6



กิจกรรม

การเดินรถไฟและเวลาออกเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ตลาดอิสไมโลโว - บาลายา ดารชา เอาทเลท - ทาอากาศยานโดโม
เดโดโว
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไม
อนุญาตใหถ ายรูปดานใน) สรางขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี เป็ นวิหารที่สําคัญของนิ กายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ
** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **
นํ าทานเดินทางสู สถานี รถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปั ต ยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดที่สตาลิน
ขึ้นมาเป็ นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ต ยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานี นั้นเป็ นลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้น
่

่

่

้

่

เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้ น รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาด
ประดับลวดลายแบบโมเสก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ใน
ราคาที่ถ ูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ
และอื่นๆอีกมากมาย
นํ าทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเวลาทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADID-AS,LACOSTE, BENETTON ฯลฯ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
วิหารนี้ สรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปั จจุบันวิหารนี้ ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สถานี รถไฟใตดินไดกลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง ใน
ปั จจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถ ึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 260
ก.ม.



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดอิสไมโลโว
เป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่
ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย

บาลายา ดารชา เอาทเลท
เป็ นเอาทเลตแหงหนึ่ งในมอสโคว ใหทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมดมากมาย



ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

มหาวิหารเซนตซาเวีย (ไมอนุญาตใหถ ายรูปดานใน) ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตให
เขาชมดานใน **

ทาอากาศยานมัสกัต - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
00.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่
WY182
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร (เพื่อแวะ
เปลี่ยนเครื่อง)
09.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่ WY815
บาย
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานมัสกัต
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักในประเทศโอมาน ตั้งอยูหางไป 32 กม. เมืองมัสกัต
เป็ นศูนยกลางสําหรับผูใหบริการธงสายการบินโอมานแอร มีบริการเที่ยวบินไปยังจุด
หมายปลายทางในภูมิภาคหลายแหงรวมถึงบริการขามทวีปไปยังเอเชียแอฟริกาและยุโรป



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการทองเที่ยวนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
มัคคุเทศก หัวหน าทัวร พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่ องจากเป็ นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมสําคัญ
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากมีผู
เดินทางไมถ ึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหน ากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั ้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง
หากกรุปคอมเฟิ รมเดินทางแลวนั ้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ต าม อันเนื่ องมา
จาก การคอนเฟิ รมของกรุปนั ้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม
์ ิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคา
ใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร
การชําระเงินเขามานั ้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็ นจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางน อยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ ทั้งนั ้นใหเป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
การรับการดูแลเป็ นพิเศษ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหน าได เนื่ องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั ้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหน า และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหน าที่ไดโดยตรง
กอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ
ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็ นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ต าม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ต าม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั ้นเป็ นสิทธิข์ องเจาหน าที่ของรัฐของประ
้
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้

เทศนั ้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหน าทัวร ไมมีสิทธิท
์ ี่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็ นของเจาหน าที่ทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยว
เทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนั งสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหน าแสตมป ไมนอยกวา 5 หน ากระดาษ
การงดเวนการรวมทริปบางรายการ
หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอื่น ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้ง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละสิทธิแ์ ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การชําระเงิน
กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 15,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิใ์ นการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอน
ออกเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั ้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่
ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่ องมาจากบริษัทฯ จําเป็ นที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไป
กอนหน านั ้นแลว หากทานสํารองที่นั่งน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณา
เตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หน าพาสปอรต เพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติมตางๆ ใหแกพนั กงานขาย และหาก
ทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดนี้ แลว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผูเดินทางน อยกวา 20 ทาน ซึ่งทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหน าอยางน อย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได
ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ น
ื ใหทานหากทานตองการ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ้ามัน (ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทาง
สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง) และเนื่ องจากเป็ นตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน
นํ้ าหนั กกระเป า โหลดใตทองเครื่องทานละ 2 ใบ โดยมีนํ้าหนั กรวมกันไมเกิน 30 กิโลกรัม และกระเป าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไมเกิน
7 กิโลกรัม
คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
คารถไฟความเร็วสูง Sapsan Train ที่นั่ง Economy Plus และอาหารวาง 1 มื้อ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) อนึ่ ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั ้น อาจยังไมยืนยัน
หากผูเดินทางมีความประสงคที่จะทราบกรุณาติดตอพนั กงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะใชโรงแรม
ระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหน าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนั ดหมายการเดินทาง แต
หากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั ้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแน นอน
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คามัคคุเทศน หรือหัวหน าทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซื้อ
ประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทายโปรแกรม

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ
คานํ้ าหนั กกระเป าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวร ทานละ 65 USD/ทาน/ทริป ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน
คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
65 USD/ทริป/ทาน
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดต ามเงื่อนไของสายการบิน)
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆทั้งนี้ จะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเนื่ องมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว
บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ที่ สนามบินตนทางขาไป เทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรม
หากทานมีความจําเป็ นจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจาหน าที่กอนทําการจองและขอแนะนํ าใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่ องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็ นการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็ น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็ นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั ้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนั กงานขายโดยตรง

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดต ามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินกอนการเดินทาง)

