
 

 

รหัสทัวร PVC1903421 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว เซ็นตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน (WY) 
มอสโคว   จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนตบาซิล   พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร 
โบสถอัสสัมชัญ   ชมเซอรคัส   พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ 
มหาวิหารเซนตไอแซค   โบสถหยดเลือด   เรือรบหลวงออโรรา 
วิหารเซ็นตเดอซารเวียร 

 



 

 

 
ตารางการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพ - MCT มัสกตั- มอสโคว                                                        
(-/-/-) 

วันที่สอง  มอสโคว-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนตบาซิล- พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร –
โบสถอัสสัมชัญ -หางกมุ-ถนนอารบัต-ชมเซอรคัส                                         
(B/L/-) 

วันที่สาม  พระราชวังเครมลิน-พิพิธภณัฑอารเมอรรี่แชมเบอร-โบสถอัสสัมชัญ-เซน็ตปเตอร
สเบิรก                                                                            (B/-/D)                  

วันที่สี่          เซนตปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ – มหาวิหารเซนตไอแซค-
HERMITAGE MUSEUM                                                                       
(B/L/-)  

วันที่หา        โบสถหยดเลือด–เรือรบหลวงออโรรา -Bronze horseman- ป�อมปเตอร แอนด 
ปอลด-มอสโคว                                                                                           
(B/L/D)           

วันที่หก       มอสโคว –METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วหิารเซ็นตเดอซารเวียร-
สนามบิน 

                 (B/-/D) 
วันที่เจ็ด      มัสกัต- กรุงเทพ ฯ 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

 
27 ธ.ค.-02 ม.ค.63 
28 ธ.ค.-03 ม.ค.63 
 

40,999.-  40,999.-  40,999.-  7,000.- 



 

 

05.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ ชั้น4 สายการบิน OMAN AIR เคานเตอร T ประตู 8 ซึ่งมี

เจาหนาท่ีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
แกทาน 

09.15 น. เหิรฟ�าสู MCT มัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

12.35 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใชเวลาในการเดินทาง 
6 ช่ัวโมง) 

           เวลาที่มัสกัต ชากวาไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปลี่ยนเคร่ือง 2 ชั่วโมง 50 นาท ี
สูอัมมาน ) 

14.55 น. เหิรฟ�าสู  มอสโคว โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY 181  
19.55 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซยี 

หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  HOLIDAY INN SELIGERSKAYA 4ดาว 

@MOSCOW หรือเทียบเทา 
วันที่สอง     มอสโคว-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนตบาซิล- พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร – 
โบสถอัสสัมชัญ - หางกุม-ถนนอารบัต-ชมเซอรคัส                    (B/L/D) 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

วนัที�แรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ –โอมาน MCT - มอสโคว ์                    (-/-/D) 



 

 

ทานเดินทาง สู  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเปนสถานที่สําคัญตั้งอยูกลาง
ใจเมืองของมอสโควเปนจัตุ รัสที่
สวยงามที่สุดในโลก เปนสถานที่เก็บ
ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคม
นิยม สรางดวยหินแกรนิต และหิน
ออน นับลานชิ้นตอกลงบนพื้นจน
กลายเปนลานหินโมเสกเปนพื้นที่ลาน
กวาง ทางดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปน
ที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย 
สังเกตุไดจากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมี
นักทองเที่ยวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไป
ดานหลังเพื่ออธิษฐานใหไดกลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมี
พื้นที่กวาง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทําหนาท่ีเปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ตางๆ 
ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดวยสถานที่
ทองเที่ยวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรรัสเซีย   
นํ าท านถ าย รูป ด านห น าคู กั บ  ม ห าวิห าร เซน ต บ าซิ ล  (ST. BASIL’S 
CATHEDRAL  หน่ึงสถาปตยกรรมที่กลายเปนสัญลักษณสําคัญของกรุงมอสโคว 
ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหงานสงางาม ขนาบ

ขางดวยกําแพงเค
รมลิ น  สร างขึ้ น
โดยพระเจาอีวาน
ที่  4  ( Ivan the 
Terrible) เ พื่ อ
เปนอนุสรณสถาน
ใน ก า ร ร บ ช น ะ
เหนือกองทัพของ
มองโกลที่เมืองคา



 

 

ซาน ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป ออกแบบโดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยใน
ความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแกสถาปนิก
ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งที่
สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของพระเจาอีวานที่ 4 จึงเปนที่มาของ
สมญานามอีวานมหาโหด 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ หางสรรพสินคา GUM (หางกุม) 
หางสรรพสินคาท่ีเกาแกที่สุดในกรุงมอสโก แตมีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคาอันมีให
เลือกซื้อกัน อยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถนที่หน่ึงที่มี
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ี หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในปค.ศ. 1895 
มีความสวยงามและโดดเดนมากลกัษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสงู 3 ชั้น มี
รานคาเปดให บริการมากมายสําหรับใหผูท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปปم�งถึง 
200 รานคาดวยกัน แตสินคาที่น่ีอาจจะมทีั้งรูปลักษณ ภายในและภายนอกที่ดู

หรูหราโออา และที่สําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางในยานจตรุัสแดงหางสรรพสินคา
กูมมกีารจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เส้ือผา ของใชในครัวเรือน 
สินคาที่มีชื่อมียี่หอ เครือ่งสําอางค น้ําหอม และสินคาที่เปนประเภทของท่ีระลึก ซึ่ง
มีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว 

 
 
 
 
 



 

 

วนัที�สาม  พระราชวงัเครมลิน-พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร-์โบสถอ์สัสมัชญั 
                   เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์                              (B/L/D)                   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันใหทานไดเต็มอ่ิมกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อ
ถนนน้ีปรากฏมาต้ังแตศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปน
ที่มีผูอุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัตกลายเปนถนนคนเดินที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของทีร่ะลึก รานกาแฟ
เดินทางกลับเขากรุงมอสโคว   

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว  
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA 4ดาว 
@MOSCOW หรือเทียบเทา 

 
 

  
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดย
มกุฎราชกุมารแหง
นครเคียฟ เจาชายยู
ริ โดลโกรูกี มีรบัสั่ง
ใหสรางเพ่ือใช
ป�องกันศตัร ูในอดีต
เปนเพียงป�อม
ปราการไมธรรมดา 
ที่เปนเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือที่
สถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลนิเปนพิพิธภัณฑ และที่ตั้งสถานที่
สําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ
สิ่งกอสรางอ่ืนๆอีกมากมาย  
จากน้ัน นําทานถายรูปดานหนาคูกับ จากน้ันเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชม
เบอร (ARMOURY CHAMBER) ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ
น้ีเปนสถานที่เก็บสมบัติลํ้าคากวา 4,000 ชิ้น เชน ศาสตราวุธตางๆ เครื่องป�องกัน



 

 

ตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงขอ
งกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง 
จากน้ันชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและ
ใหญที่สุดในเครมลิน โดยสราง
ทับลงบนโบสถไม เกาที่มีมา
กอนแลว ใชในการประกอบพธิี
ราชาภิเษก ชมป�อมปนใหญ, 
หอระฆังพระเจาอีวานและ 
ชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดใน
โลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบ
เวลาในการเขาชมเพียงวัน
ละ 4 รอบเทานั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงตอ
เวลานัดหมายอยางเครงครัด) (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไม
อนุญาตใหเขาชมดานใน) 

กลางวัน อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  
…………………………………. น .  อ อ ก เดิ น ท า ง โด ย ร ถ ไฟ ด ว น   SAPSAN 
EXPRESS TRAIN  
จากมอสโคว-สูเซ็นตปเตอรสเบิรก (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่หรือหัวหนาทัวรอีกครั้ง)  
 

 
 
 
 
 
 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIVALTISKAYA 4 ดาว 
@ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางดวยรถโคชปรบัอากาศประมาณ 1 ช่ัวโมง เขาชม พระราชวังฤดู
รอนปเตอรฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา PETRODVORETSหรือเป
โตรควาเรสต  ตั้งอยู
แทบชานเมืองของ เปน
พระราชวังที่สวยงามไม
เหมือนใคร เกดิขึ้นจาก
ราชาปเตอรมหาราช ป
เตอรฮอฟเปนพระราชวัง
ทีถู่กนิรมิตโดยศิลปนเอก
ในสมัยน้ัน ที่ช่ือวาฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทําคนละสวนใน
พระราชวังน้ีโดยตัวภายในพระราชวังน้ันเปนหนาท่ีหลักของราสเทรลลี่ท่ีออกแบบ
ความงามในสไตลผสมเรอเนสซองส "บารอค"และคลาสสิก พระเจาปเตอร หมาย
มั่นปم�นมือกับพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลลี่บรรจง
สรางพระราชวงัอยางปราณีตเนน
การตกแตงภายใน เลอืกใชโคมไฟ
ระยา งานไมแกะสลักและภาพวาด
สีน้ํามันเปนหลัก และภายนอก
พระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอัน
ตระการตาและสวนพฤกษานานา
พันธุ อิสระตามอัธยาศัยใหทานได
เก็บภาพเปนที่ระลึก    
(ในกรณี พระราช Peterhof ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่น
ทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอกีครั้ง) 

วนัที�สี�      เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค 
              HERMITAGE MUSEUM                         (B/L/D)                  



 

 

จากน้ัน นําทานถายรูปดานหนาคูกับ มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S 
CATHEDRAL)  สรางในปค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีต
วิหารเซนตไอแซคเปนเพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถ
หิน และถูกสรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่ปรารถนาจะ
ใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารที่มีความยิ่งใหญที่สุดของโลก พระองคจึงทุมเทท้ังกําลังคน 
และกําลังทรัพยอยางมหาศาล เฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนักรวม 100 
กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน,และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลา
กอสรางยาวนานถึง 40 ป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสําคัญตอ

ประวัติศาสตร
ข อ ง ทั้ ง
ป ร ะ เ ท ศ
รั ส เซี ย แ ล ะ
ไทย เน่ืองจาก
ในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระองคไดเสด็จมาประทับ
ที่น่ีขณะเปนพระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 
1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑแหงน้ีถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญและ
เกาแกที่สุดในโลก มีหองมากถึง 1,050 หองมากถึง 3 ลานช้ิน ซึ่งสวนใหญจะเปน
ภาพเขียน เมื่อเขาไปภายในจะตองเอาเป� เส้ือหนาว กระเป�ากลองถายรูป สัมภาระ
ใหญๆ ฝากไวยังเจาหนาที่  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
นาํทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIVALTISKAYA 4 ดาว 

@ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 



 

 

 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานถายรูปดานหนาคูกับ The Cathedral of the Resurrection เรียก
เลนๆวา โบสถหยดเลือด SAVIOR ON BLOOD CATHEDRAL ในป 1881
หลังเหตุโศกนาฎกรรมที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย
ผูกอการราย บุตรชายในฐานะกษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถนี้ขึ้นเปนอนุสรณ 
เปนโบสถอันงดงามที่อยูขางคลอง Griboyedov โดยสรางขึ้นตามบัญชาของ 
“พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” เพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดาคือ “พระเจาอเล็กซาน
เดอรที่ 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณที่สรางโบสถนี้ขึ้นยอดของโบสถมี
ความสูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ที่สิ้นพระชนม ภายในสามารถจุคนไดถึง 1,600 
คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 ป ภายในการตกแตงดวยงาน “โมเสก”  ที่มี
ความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดับประดาดานใน คง
ลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษที1่7 แบบโบสถทรงหัวหอม   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที�หา้        โบสถห์ยดเลือด–เรือรบหลวงออโรร่า -Bronze horseman- ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์
                        มอสโคว ์                                                                              (B/L/D)        



 

 

นําทานสูทาเรือพาณิชยโบราณ และถายรูปกับ เรือรบหลวงออโรรา (THE 
BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ไดชื่อวาเปนเรือรบที่เกาแกที่สุด
ในรัสเซีย โดยเปนเรือลาดตระเวนที่รับใชชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแตครั้งสงคราม
รัสเซียกับญี่ปุ�นในป ค.ศ. 1904 -1905  เคยรวมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 
2 รวมถึงใชยิงปนเปนสัญญาณการเขายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นตปเตอรสเบิรก 
ในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นําโดยเลนิน เมื่อป ค.ศ.1917 และยังเปนเรือที่โดยสาร

ซารนิโคลัสที่ 2 พรอมราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในป 
ค.ศ.1911 ปจจุบันเรือออโรราไดปลดประจําการ กลายเปนพิพิธภัณฑลอยน้ํา   
นํ าท าน ชม ถ าย รูป กั บ   Bronze horseman statue peter greatเป น
อนุสาวรียแหงแรกของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ติดกับแมน้ําเนวา ดานหนาของ
โบสถเซ็นไอแซค ซึ่งกอสรางเปนอนุสาวรียของพระเจาปเตอรมหาราช ผูเปน
กษัตริยพระองคแรกที่ได ขนานนามวา มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรี
นมหาราช  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชมป�อมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนสิ่งกอสรางแรก

สดุของเมือง St Petersburg สรางในปค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือ
สวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเปนป�อมปราการในการป�องกันขาศึกรุกราน ตั้งอยู
บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม กําแพง
เปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เร่ิม
สรางขึ้นเมื่อปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรางเสร็จใน
วันที่ 29 มถิุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อวิหารแหงน้ีเพื่อเปนเกียรติ์แดนักบุญปเตอร และ
นักบุญปอลดเพ่ือเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ใน
อดีตเปนสิ่ง กอสรางที่สูงที่สุดของเมืองและหามสรางสิ่งกอสรางใดสงูกวา ภายในทําการ
ตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่งนับวาแตกตาง กบัโบสถคริสตออรโทดอกซทั่วไปและวิหาร
แหงน้ียังเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ เร่ิมตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปน
องคแรก จนกระทั่งถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ  



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  

…………………………………. น .  อ อ ก เดิ น ท า ง โด ย ร ถ ไฟ ด ว น   SAPSAN 
EXPRESS TRAIN  
จากเซ็นตปเตอรสเบิรก – สูมอสโคว  (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่หรือหัวหนาทัวรอีกครั้ง)  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําท านเดินทางเขาสูที่ พั ก  HOLIDAY INN SELIGERSKAYA 4ดาว 

@MOSCOW หรือเทียบเทา 

เชา             รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

วนัที�หก         มอสโคว ์–METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นตเ์ดอซารเ์วียร-์สนามบิน(B/-/D)       



 

 

ทานชม  สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้ งนี้ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต
ดิน สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเปนสถานีรถไฟฟ�า
ใตดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมี
โครงสรางที่แข็งแรงรวมทั้งการกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และ
บางสถานียังเปนที่บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินที่กรุง
มอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  
 
 

 
 

 
 

นําทานเดินทางสู  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้ งอยู ใกลกับ 
Izmailovo Royal Estate จึงเปนที่มาของชื่อ Izmailovsky ที่ เปนชื่อของ
ตลาดนัดแหงน้ีน่ันเอง ของที่ระลึกจากรัสเซียที่นาซื้อหาก็มี ตุกตาแมลูกดก เปน
ตุกตาไมเขียนลวดลายสวยงามและซอนกันเปนชั้นๆจากตัวใหญไปจนเล็ก ในการ
ซื้อสินคาจากรัสเซียควรระวังการซื้อภาพวาดสีน้ํามันเกาๆ และงานทองเหลืองงาน
ศิลปะโบราณที่เกี่ยวของกับศาสนาไวใหมากๆ เน่ืองจากวามีกฏหมายหามนําของ
เกาเหลาน้ีออกนอกประเทศรัสเซีย  

กลางวัน อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 



 

 

จากน้ัน นาํทานกลับสู กรุงมอสโคว นําทานชม วิหารเซ็นต เดอซารเวียร (THE 
CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1839 ใน
สมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 
1 เพือ่เปนอนุสรณแหงชัยชนะ
และแสดงกตัญุตาแดพระเปน
เจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียให
รอดพนจากสงครามนโปเลียน 
โดยใชเวลากอสรางนานถึง 45 
ป แตตอมาในป ค.ศ.1990 สตา
ลินผูนําพร  รคคอมมิวนิสตใน
ขณะน้ันไดสั่งใหทุบโบสถทิ้งเพื่อ
ดัดแปลงเปนสระวายน้ําที่ใหญที่สุดในโลกจนเมื่อปค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอ
ริส เยลซิน ไดอนุมตัิใหมีการกอสรางวิหารขึ้นมาใหมดวยเงินบริจาคของคนทั้ง
ประเทศ ซึ่งจําลองของเดิมไดเกือบรอยเปอรเซ็นต วิหารน้ีจงึกลับมายืนหยัดที่เดิม
อีกครั้งโดยสรางเสร็จสมบูรณและทําพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  
ปจจุบันวิหารนี้ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาอําลากรุงมอสโคว   

00.20 น. เหิรฟ�าสู MCT มัสกัต โดยสายการบนิ OMAN AIR เที่ยวบินที่  WY182 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

06.55 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มัสกัต) (ใชเวลาในการเดินทาง 
6 ช่ัวโมง) 

           เวลาที่มัสกัต ชากวาไทย -3 ช่ัวโมง  (แวะเปลี่ยนเคร่ือง 2 ชั่วโมง 50 นาท ี
สูอัมมาน ) 

09.05 น.       ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการ OMAN AIR เที่ยวบินที่  WY815 
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

วนัที�เจด็ มสักตั- กรุงเทพ ฯ                         (-/-/-) 



 

 

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

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน ถา
หากผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ 

เปลี่ยนแปลงราคาไดตามความเหมาะสม 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกบัทางเจาหนาที่ทราบ กอน

การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว  
ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 
 
 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรอืมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมี

การเปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทวัร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรอืตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 

ทางผูจัด 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

 
เงื่อนไขในการจองทัวร  
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วนั) พรอมสงสําเนา
หนงัสือเดินทาง 
 ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
 หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต  



 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชนคาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีก
ครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปน
ผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางได 
กระเป�าเดินทางสําหรับโหลดใตทองเครื่อง สายการบิน ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 
ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
อัตรานี้รวม               
คาต๋ัวเครื่องระหวางประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พรอม
กรุฟ//รวมภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้ํามันและการประกันภัยทางอากาศ 
คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกัน 
คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการ 
แจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด      
คามัคคุเทศกอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท  



 

 

  วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน” เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 คาประกันอุบิติเหตุสาํหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัท
ประกันฯ  

จะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 
อัตรานี้ไมรวม     
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ     
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
คาพนักงานขนกระเป�า ณ โรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
คาทิปไกดทองถิ่น 3  เหรีญ USD /ทาน X 6 วัน =18 USD 
คาทิปคนขับรถทองถิน่ 2 เหรียญ USD/ทาน X 6 วัน= 12 USD 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X 7 วนั = 21 USD 
รวมทิป  51 USD /ทาน/ทริป /  
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเครื่องบิน ตามที่เกิดขึ้นจริง ณ สาย
การบินน้ันๆ 
หากตั๋วเครื่องบินมีการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เก็บ 
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือน
เปนอยางนอย 
น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัตติรง
ตามที่สายการบิน 
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบิน
มีปญหา เชนสามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหา
ทางดานสุขภาพและรางกาย 



 

 

และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน
เทาน้ัน 
หมายเหตุ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 25 ทาน และทาง
บริษัทยินดคีืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือต๋ัวเครือ่งบิน
ภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน  
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมที่พักในตางประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉิน

ตางๆ ขึ้นอยู ณ หนางาน 
บริษัทฯจะไมรบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษทัฯไม
อาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรอืบางสวน 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา
เมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและ
ทรัพยสินของตนเอง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิ การใชบรกิารใดๆ หรือ

ถูกปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพ่ือความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเที่ยว ภาพ

ใชเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 
 
 



 

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 


