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รสัเซีย : มอสโคว-์เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 6 วนั 4 คืน 

โดยสายการบิน Oman Air (WY) 
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ตารางการเดินทาง 
วนัแรก  กรุงเทพ - MCT มสักตั- มอสโคว ์                                                           (-/-/-) 

วนัที�สอง  มอสโคว-์จตัรุสัแดง –มหาวิหารเซนตบ์าซิล- พพิิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์– 

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

วนัที�สาม  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดูหนาว-เรอืรบหลวงออโรรา่-Bronzehorseman(B/L/D)                  

วนัที�สี�          เซนตปี์เตอรส์เบิรก์–พระราชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-มหาวิหารเซนตไ์อแซค-  

                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์                                                                  (B/L/D)  

วนัที�หา้       มอสโคว ์–METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นตเ์ดอซารเ์วียร-์สนามบิน(B/L/-) 

วนัที�หก      มสักตั- กรุงเทพ ฯ 
 

 

05.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น� 

สายการบิน OMAN AIR เคานเ์ตอร ์T ประต ู� ซึ�งมีเจา้หนา้ที�ของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเรื�อง
สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ �-� ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 

พกัเดียวเพิ�ม 

12-17 ต.ค.62 
23-28 ต.ค.62 
09-14 พ.ย.62 
23-28 พ.ย.62 

37,888.- 37,888.- 37,888.- 6,000.- 

 
05-10 ธ.ค.62 
 

40,888.- 40,888.- 40,888.- 6,000.- 

วนัที�แรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ –โอมาน MCT - มอสโคว ์                    (-/-/D) 
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09.15 น. เหิรฟ้าสู่ MCT มสักตั โดยสายการบิน OMAN AIR เที�ยวบินที� WY818 
(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

12.35 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง � ชั �วโมง) 
           เวลาที�มสักตั ชา้กว่าไทย -� ชั �วโมง  (แวะเปลี�ยนเครื�อง � ชั �วโมง �� นาที สู่อมัมาน ) 

14.55 น. เหิรฟ้าสู ่ มอสโคว ์โดยสายการบิน OMAN AIR เที�ยวบินที� WY 181  
19.55 น. เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินสนามบินวนูโคโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

หลงัผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ  
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง     มอสโคว-์จตัรุสัแดง –มหาวิหารเซนตบ์าซิล- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์– โบสถอ์สัสมัชญั  

                หา้งกุม-ถนนอารบตั-ชมเซอรค์สั                    (B/L/D) 
เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเดินทาง สู่   จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ� ง
เป็นสถานที�สําคัญตั�งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว
เป็นจัตุรัสที�สวยงามที� สุดในโลก เป็นสถานที� เก็บ
ศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ย
หินแกรนิต และหินอ่อน นับลา้นชิ� นตอกลงบนพื� นจน
กลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื� นที�ลานกวา้ง ทาง
ดา้นหน้าจตุัรสัแดงนั�น เป็นที�ตั�งของกิโลเมตรที�ศูนย์
ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที�พื� นถนนจะมีสัญลักษณ์
เป็ น ว งก ล ม  แ ล ะภ าย ใน ว งก ล ม นี� เอ ง ก็ จ ะมี
นักท่องเที�ยวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั�นและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลงัเพื�ออธิษฐานใหไ้ด้
กลบัมาที�มอสโควอีกครั�ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงนี� มีพื� นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหนา้ที�เป็น
สถานที�จัดงานสําคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปดว้ย
สถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   
นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL  หนึ�งสถาปัตยกรรมที�

กลายเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรง
ที�มีลกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอม สีสนัสดใส ตั�ง ตระหง่าน
สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งขึ� นโดยพระ
เจ้าอีวานที�  � (Ivan the Terrible) เพื� อเป็นอนุสรณ์
สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลที�เมืองคา
ซาน ในปี พ.ศ. ���� หลงัจากถูกปกครองกดขี�มานาน
หลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ 
( Postnik Yakovlev) แ ล ะ ด้ ว ย ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง
สถาปัตยกรรมจึงทําใหม้ีเรื�องเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานที� � ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหา
วิหารแห่งนี� มากจึงมีคําสั �งใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนิกผู ้ออกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั�งสอง เพื�อไม่ให้
สถาปนิกผูนั้�นสามารถสรา้งสิ�งที�สวยงามกว่านี� ไดอี้ก การกระทําในครั�งนั�นของพระเจา้อีวานที� � จึงเป็น
ที�มาของสมญานามอีวานมหาโหด 
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วนัที�สาม  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดูหนาว-เรอืรบหลวงออโรรา่-Bronze horseman (B/L/D)                  
 

 
 

จากนั�นนําท่าน ชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ที�

เก่าแกที่�สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื�อเสียงในเรื�องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื� อกนั อยา่งหลากหลายชนิด 
หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถนที�หนึ�งที�มีสถาปัตยกรรมที�เก่าแกข่องเมืองนี�  หา้งสรรพสินคา้กุม 
ก่อสรา้งขึ� นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 
ชั�น มีรา้นคา้เปิดให ้ บรกิารมากมายสาํหรบัใหผู้ที้�เดินทางหรอืผูที้�ชอบการชอ้ปปิ� งถึง 200 รา้นคา้
ดว้ยกนั แต่สินคา้ที�นี�อาจจะมีทั�งรปูลกัษณ ์ ภายในและภายนอกที�ดหูรหูราโออ่่า และที�สาํคญัตั�งอยู่
บริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กมูมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและ
บริโภคเชน่ เสื� อผา้ ของใชใ้นครวัเรอืน สินคา้ที�มีชื�อมียี�หอ้ เครื�องสาํอางค ์ นํ�าหอม และสินคา้ที�เป็น
ประเภทของที�ระลึก ซึ�งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นใหท่้านไดเ้ต็มอิ�มกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื�อถนนนี� ปรากฏมาตั�งแต่

ศตวรรษ ที� 15 ในอดีตเป็นที�อยู่ของชนชั�น ขุนนางและศิลปินที�มีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียต
ถนนอารบตัเป็นยา่นที�พกัของสมาชิกระดบัสงูของพรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคน
เดินที�มีชื�อเสียงที�สุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของที�ระลึก รา้นกาแฟเดินทางกลบั
เขา้กรุงมอสโคว ์  

คํ �า  อิสระอาหารคํ �า เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ  

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

จากมอสโคว-์สู่เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี�ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ที�หรือหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั�ง)  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ที�มีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั�ง
ประเทศรสัเซียและไทย เนื�องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รชักาลที� � 
พระองคไ์ดเ้สด็จมาประทับที�นี�ขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน 
ค.ศ. ���� หรือ พ.ศ.���� พิพิธภัณฑ์แห่งนี� ถือเป็นหนึ�งในพิพิธภัณฑ์ที�ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดในโลก มี
หอ้งมากถึง �,��� หอ้ง มากถึง � ลา้นชิ� น ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน  
(ภายในพระราชวงั ไมอ่นุญาตใหถ่้ายรปู ตอ้งฝากไวที้�เจา้หนา้ที� รวมถึงสมัภาระขนาดใหญ่ดว้ย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) 

หรือเรือรสัเซียนาวี ไดชื้�อว่า
เป็นเรือรบที� เก่าแก่ที� สุดใน
รั ส เ ซี ย  โ ด ย เ ป็ น เ รื อ
ลาดตระเวน ที� รับ ใช้ช าว
รสัเซียมายาวนาน ตั�งแต่ครั�ง
สงครามรสัเซียกบัญี�ปุ่นในปี 

ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วม

รบในสงครามโลกครั�งที�  1 

และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็น
สญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวที�เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคมนิยมที�นําโดยเลนิน เมื�อปี 

ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือที�โดยสารซารนิ์โคลสัที� 2 พรอ้มราชนิกุลคนอื�นๆ มายงัพิธีบรมราชาภิเษกรชักาล

ที� 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจาํการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยนํ�า 
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นําท่านชมถ่ายรปูกบั Bronze horseman statue 

peter greatเป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นต์
ปีเตอรส์เบิรก์ ติดกบัแม่นํ�าเนวา ดา้นหนา้ของ
โบสถเ์ซ็นไอแซค ซึ�งก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์อง
พระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองค์
แรกที�ได ้ขนานนามวา่ “มหาราช” ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั �งเศส Entienne Maurice 
Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรี
นมหาราช  

คํ �า  อิสระอาหารคํ �า เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 

 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ที�พกั  AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทยีบเทา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ � ชั �วโมง เขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ 

PETERHOF มีอีกชื�อหนึ�งเรียกวา่ PETRODVORETS

หรือเปโตรควาเรสต ์ ตั�งอยูแ่ทบชานเมืองของ เป็น
พระราชวงัที�สวยงามไมเ่หมือนใคร เกิดขึ� นจากราชาปีเต
อรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัที�ถูกนิรมิตโดย
ศิลปินเอกในสมยันั�น ที�ชื�อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี� 
และเลอ บรอง ทั�งสองทาํคนละส่วนในพระราชวงันี� โดย
ตวัภายในพระราชวงันั�นเป็นหนา้ที�หลกัของราสเทรลลี�ที�
ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์"บารอค"
และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมั �นปั� นมือกบัพระราชวงันี� มาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 ปี ราส

เทรลลี�บรรจงสรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกั
และภาพวาดสีนํ�ามนัเป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนนํ�าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานา
พนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นที�ระลึก    
(ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นทดแทน กรุณาตรวจสอบกบั

หวัหนา้ทวัรอ์ีกครั�ง) 

นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  สรา้งในปีค.ศ. 
���� โดยมีโดมทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหารเซนต์
ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไมธ้รรมดา ซึ�งต่อมาได้รับการ
ปรบัปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามใน
สมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรที์� � ที�ปรารถนาจะใหว้ิหาร
แห่งนี� เป็นวิหารที�มีความยิ�งใหญ่ที�สุดของโลก พระองค์
จึงทุ่มเททั�งกําลังคน และกําลังทรัพย์อย่างมหาศาล 
เฉพาะยอดโดมใช้ทองคําแผ่นปิดหนักรวม ��� 

วนัที�สี�           เซนตปี์เตอรส์เบิรก์–พระราชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ-มหาวิหารเซนตไ์อแซค-  

                  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์                                                                  (B/L/D)                 
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กิโลกรมั ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน,และมาลาไคทห์ลากสี ซึ�งใชเ้วลาก่อสรา้งยาวนานถึง �� 
ปี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 
 
 
นําท่านชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์(Peter And Paul)เป็นสิ�งก่อสรา้งแรกสุดของเมือง St Petersburg  
สรา้งในปีค.ศ 1703 เป็นอนุสรณช์ยัชนะ
สงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะแบบบา
รอกเพื�อใชเ้ป็นป้อมปราการในการ
ป้องกนัขา้ศึกรุกราน ตั�งอยูบ่น เกาะวาซิล

เยฟสกี�  (Vasilievsky Island) ลกัษณะ

เป็นรปูทรงหกเหลี�ยม กาํแพงเป็นหินก่อ
อิฐ ส่วนวิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์

(Peter-and-Paul-Fortress) เริ�มสรา้งขึ� น
เมื�อปีค.ศ 1712 ดว้ยการ ออกแบบ
ของ DomennicaTrezzini สรา้งเสร็จใน
วนัที� 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั�งชื�อวิหารแห่งนี� เพื�อเป็นเกียรติ�แด่นักบุญปีเตอร ์และนักบุญปอลดเ์พื�อ
เป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสงูของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ�ง ก่อสรา้งที�สงูที�สุดของ
เมืองและหา้มสรา้งสิ�งก่อสรา้งใดสูงกวา่ ภายในทาํการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึ�งนับวา่แตกต่าง กบัโบสถ์
คริสตอ์อรโ์ทดอกซท์ั �วไปและวิหารแห่งนี� ยงัเป็นที�เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เริ�มตน้จากพระเจา้ปี
เตอรม์หาราชเป็นองคแ์รก จนกระทั �งถึงกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์ 

คํ �า  อิสระอาหารคํ �า เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

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

จากเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ – สู่มอสโคว ์ (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี�ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หนา้ที�หรือหวัหนา้ทวัรอ์ีกครั�ง)  

 

 

 

 

 
 

วนัที�หา้       มอสโคว-์สถานีรถไฟใตด้ิน METRO- IZMAILOVSKY MARKET  

                      วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์ -สนามบิน                                                                           (B/L/D)        
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ท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั�งนี� ขึ� นอยู่กับความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั�นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ� นในปี ค.ศ.���� โดยไดร้บัการยกย่องจาก
ทั �วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที�แตกต่างกนั ใน
สมยัสงครามโลกครั�งที� � สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยที�ดีที�สุดเพราะมีโครงสรา้งที�แข็งแรง
รวมทั�งการก่อสรา้งที�ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย �� เมตร และบางสถานียังเป็นที�บัญชาการระหว่าง
สงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นที�กรุงมอสโควมีถึง ��สาย ��� สถานีดว้ยความยาวทั�งหมด ��� 
ก.ม.  
 
 

 

 
 

 

นําท่านเดินทางสู ่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั�งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นที�มา

ของชื�อ Izmailovsky ที�เป็นชื�อของตลาดนัดแห่งนี� นั �นเอง ของที�ระลึกจากรสัเซียที�น่าซื� อหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูก
ดก เป็นตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั�นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื� อสินคา้จาก
รสัเซียควรระวงัการซื� อภาพวาดสีนํ�ามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที�เกี�ยวขอ้งกบัศาสนาไว ้
ใหม้ากๆ เนื�องจากวา่มีกฏหมายหา้มนําของเก่าเหล่านี� ออกนอกประเทศรสัเซีย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

จากนั�น นาํท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์นําท่านชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์(THE CATHEDRAL OF 

CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ� นเมื�อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์� 1 เพื�อเป็น

อนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญั�ุตาแด่พระ
เป็นเจา้ที�ทรงช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จาก
สงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 
45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูนํ้าพร   
รคคอมมิวนิสตใ์นขณะนั�นไดส้ั �งใหทุ้บโบสถทิ์� ง
เพื�อดดัแปลงเป็นสระวา่ยนํ�าที�ใหญ่ที�สุดในโลก
จนเมื�อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยล
ซิน ไดอ้นุมติัใหม้ีการก่อสรา้งวิหารขึ� นมาใหม่
ดว้ยเงินบริจาคของคนทั�งประเทศ ซึ�งจาํลอง
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ของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารนี� จึงกลบัมายืนหยดัที�เดิมอีกครั�งโดยสรา้งเสร็จสมบรูณแ์ละทาํพิธี
เมื�อวนัที� 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบนัวิหารนี� ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมสาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย   

คํ �า  อิสระอาหารคํ �า เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 

ไดเ้วลาอาํลากรุงมอสโคว ์  

 

00.20 น. เหิรฟ้าสู่ MCT มสักตั โดยสายการบิน OMAN AIR เที�ยวบินที�  WY182 

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

06.55 น.       เดินทาง ถึงสนามบินประเทศโอมาน (MCT มสักตั) (ใชเ้วลาในการเดินทาง � ชั �วโมง) 

           เวลาที�มสักตั ชา้กว่าไทย -� ชั �วโมง  (แวะเปลี�ยนเครื�อง � ชั �วโมง �� นาที สู่อมัมาน ) 

09.05 น.       ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการ OMAN AIR เที�ยวบินที�  WY815 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�ผูเ้ดินทางตํ �ากว่า �� ท่าน ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการ เลื�อนการเดินทาง หรือ เปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม 

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

 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว

ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 

** ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า �� ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า �� ท่าน หรอืต ํ �ากว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเตม็ ตามความเหมาะสม 

 
 

 

 

วนัที�หก  มสักตั- กรุงเทพ ฯ                      (-/-/-) 
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เงื�อนไขในการจองทวัร ์ 
งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย ��, ��� บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน � วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

 ที�นั �งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั�น 

งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �� วนั  

 หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต  

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจริง ณ วันนั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่นค่าตั �ว

เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ได้
วา่สามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั  
 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน
เปิดหอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื�อง สายการบิน ใหท่้านละ 1 ใบ นํ�าหนักไม่เกิน �� ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ� น
เครื�อง (Hand carry) นํ�าหนักตอ้งไมเ่กิน � ก.ก.�ใบ  

อตัรานี� รวม               
ค่าตั �วเครื�องระหวา่งประเทศชั�นประหยดั ECONOMY CLASS ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุฟ๊//รวมภาษีสนามบิน และ
ธรรมเนียมเชื� อเพลิง  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ�ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที�ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานที�ต่างๆตามที�ระบุไวใ้นรายการ 

แจกนํ�าดื�มวนัละ � ขวด      

ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ���,��� บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น” เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ � เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ �� ปี ทางบริษัทประกนัฯ  
จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
อตัรานี� ไม่รวม     

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ     

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
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ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
ค่าทิปไกดทอ้งถิ�น �  เหรีญ USD /ท่าน X 5 วนั =15 USD 

ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น � เหรียญ USD/ท่าน X 5 วนั= 10 USD 

ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย � เหรีญ USD/ท่าน X 6 วนั = 18 USD 
รวมทิป 43 USD /ท่าน/ทรปิ   

 

ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องตั �วเครื�องบินและที�นั �งบนเครื�องบิน 

ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั �วเครื�องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั �วเครื�องบิน ตามที�เกิดขึ� นจริง ณ สายการบินนั�นๆ 

หากตั �วเครื�องบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ 
ค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ� นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

นั�งที� Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�สายการบิน 
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด
ประตฉุูกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูที้�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอาํนาจในการใหที้�นั�ง Long leg ขึ� นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั�น 
หมายเหตุ 

บริษทขัอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที�ผูเ้ดินทางไมถึ่ง �� ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นตามจริง 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตั �วเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้
เจา้หนา้ที�ของบริษัทฯทราบทุกครั�งก่อนทาํการออกตั �วทุกประเภทมิฉะนั�นทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบความเสียหายที�
เกิดขึ� นในกรณีที�ทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  

รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ 
หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ� นอยู ่ณ หนา้งาน 

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้
เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั�งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 
คนต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี�ยนเครื�องและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมวา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงินในทุกกรณี 

ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั�น 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ ** 


