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รสัเซีย : เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์-มอสโคว-์มูรม์นัสค ์8 วนั 6 คืน  

เท่ียวครบ 3 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5) 
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ตารางการเดินทาง 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบตั - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-เรือรบหลวงออโรร่า-   

                  Bronze horseman                                                                   (-/-/D) 

วนัท่ีสอง  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM  

                   โบสถห์ยดเลือด- มหาวิหารเซนตไ์อแซค                        (B/L/D) 

วนัท่ีสาม  ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)                                                              (B/L/D) 

วนัท่ีสี่  MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)                                                       (B/L/D) 

วนัท่ีหา้         เรือตดัน ้าแข็ง–มอสโคว-์ พระราชวงัเครมลิน- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์         (B/L/D) 

วนัทีห่ก          มอสโคว-์จตัรุสัแดง-มหาวิหารเซนตบ์าซิล-หา้งกุม- METRO- IZMAILOVSKY MARKET        (B/L/D) 

วนัท่ีเจด็       มอสโคว ์–อาชกาบตั-กรุงเทพ ฯ                                                                    (-/-/-) 

วนัท่ีแปด      กรุงเทพ ฯ                                                                                              

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

พกัเดียวเพิ่ม 

19-26 ต.ค.62 

23-30 พ.ย.62 

07-14 ธ.ค.62 

63,999.- 63,999.- 63,999.- 8,500.- 

21-28 ธ.ค.62 

28 ธ.ค.-04 ม.ค.63 

25 ม.ค.-01 ก.พ.63 

69,999.- 68,999.- 67,999.- 8,500.- 

08-15 ก.พ.63 

07-14 มี.ค.63 

21-28 มี.ค.63 

28 มี.ค.-04 เม.ย.63 

63,999.- 63,999.- 63,999.- 8,500.- 
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02.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเ์ตอร ์ D1 – D4 ประต ู3 โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 642 

พบกบัเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

04.40 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์(LED)โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5642 

(10.00 น. แวะเปลี่ยนเครือ่งทีส่นามบิน ทา่อากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั ASB )  

13.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED)  โดยเท่ียวบินท่ี T5 731 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน St Petersburg (LED) หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

น าท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ
เรือรัสเซียนาวี ไดช้ื่อ

ว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่

ท่ี สุดในรัส เซีย โดย

เป็นเรือลาดตระเวนท่ี

รับใช้ชาวรัสเซียมา

ยาวนาน ตั้ งแต่ครั้ ง

สงครามรัส เซี ยกับ

ญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ. 1904 -
1905  เคยร่วมรบใน
สงครามโลกครั้ งท่ี 1 

และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดูหนาวท่ีเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวติัสังคม
นิยมท่ีน าโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์โคลัสท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอื่นๆ มายงัพิธี
บรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจ าการ กลายเป็นพิพิธภณัฑล์อยน ้า 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบตั -  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-เรือรบหลวงออโรรา่-   
                   Bronze horseman                                                                     (-/-/D) 
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น าท่านชมถ่ายรูปกบั Bronze horseman statue peter greatเป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ 

ติดกบัแม่น ้าเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซ็นไอแซค 

ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกท่ีได ้ขนานนาม

ว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝรัง่เศส Entienne Maurice Falconet ตามพระ

บญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศประมาณ 1 ชัว่โมง เขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ PETERHOF 

มีอีกชื่อหน่ึงเรียกว่า PETRODVORETS หรอืเปโตรควาเรสต ์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็นพระราชวงัท่ีสวยงาม

ไม่เหมือนใคร เกิดขึ้ นจากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยน้ัน 

ท่ีชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองท าคนละส่วนในพระราชวงัน้ีโดยตวัภายในพระราชวงัน้ัน

เป็นหน้าท่ีหลกัของราสเทรลล่ีท่ี

ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอ

เนสซองส ์"บารอค"และคลาสสิก พระ

เจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบั

พระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงาน

ไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจง

สรา้งพระราชวงัอยา่งปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสีน ้ามนั

เป็นหลกั และภายนอกพระราชวงัก็ยงัมีสวนน ้าพุอนัตระการตาและสวนพฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยั

ใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานที่ทอ่งเที่ยวอ่ืน

ทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM  

                  โบสถห์ยดเลือด- มหาวิหารเซนตไ์อแซค                                                   (B/L/D)                  

 

mailto:HOTEL@ST.PETERBURED
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น าท่ าน เข้าสู่  พระราชวังฤดู

หนาว HERMITAGE MUSEUM มี

ความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของ

ทั้ ง ป ร ะ เท ศ รั ส เ ซี ย แ ล ะ ไท ย 

เ น่ื อ ง จ า ก ใ น รั ช ส มั ย ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 พระองคไ์ด้

เสด็จมาประทับท่ีน่ีขณะเป็นพระ

ราชอาคันตุกะของพระเจา้ซาร์ใน

คราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่และ

เก่าแก่ที่สุดในโลก มีหอ้งมากถึง 1,050 หอ้งมากถึง 3 ลา้นชิ้ น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน เมื่อเขา้ไปภายใน

จะตอ้งเอาเป้ เส้ือหนาว กระเป๋ากล้องถ่ายรูป สัมภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้ังเจา้หน้าท่ี (ในกรณี พระราชวัง 

Hermitage ปิด ทางทวัรจ์ะจดัหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

น าท่านชม The Cathedral of the 

Resurrection เรียกเล่นๆว่า โบสถ์

หยดเลือด  SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลังเหตุ

โศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซาน

เดอร์ท่ีสอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพ

โดยผู้ก่อการร้าย  บุตรชายใน

ฐานะกษัตริย์พระองค์ต่อไปจึง

สรา้งโบสถ์น้ีขึ้ นเป็นอนุสรณ์ เป็น

โบ ส ถ์ อั น ง ด ง า ม ท่ี อ ยู่ ข ้ า ง

คลอง  Griboyedov โดยสร้างขึ้ น

ตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3” เพื่อเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2” ซ่ึง

ถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณท่ีสร้างโบสถ์น้ีขึ้ นยอดของโบสถ์มีความสูง 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ท่ี

ส้ินพระชนม์ ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้งยาวนานกว่า 24 ปี ภายในการตกแต่ง

ดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อนหลากสี ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะ

ศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   

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

ทองเป็นเอกลกัษณ์ ในอดีตวิหารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้ับการปรับปรุงเป็นโบสถ์

หิน และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้ิหารแห่งน้ีเป็นวิหารท่ีมี

ความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งก าลังคน และก าลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้

ทองค าแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลากสี ซ่ึงใช้

เวลาก่อสรา้งยาวนานถึง 40 ปี  
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 

.........น. ออกเดินทางสู่เมืองมูมั้นสค ์โดยสายการบิน ….. เท่ียวบินท่ี..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

..........น. ถึงสนามบินมูรม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ น าท่านสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรูพ้นัธุฮ์สักี้  

ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณน์ัง่รถเทยีมสุนัขฮสัก้ีลากเลื่อน (Husky Sledding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม ST.PETER – MURMANSK                                                    (B/L/D)  
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซ่ึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระใหท่้านไดส้นุกต่ืนเตน้กบัการขบัรถ Snow mobile หลงัจากน้ันเดินทางสู่ 

หมู่บา้นซาม ิ*** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม*** 

วนัท่ีสี ่  ST.PETER – MURMANSK                                                                 (B/L/D) 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเท่ียวชม หมู่บา้น   ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพื้ นเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้ นเมืองซามิท่ีใชช้ีวิตอาศยัอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอน

เหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) 

จากน้ันน าท่าน

สู่เมืองมูร์

มนัสค ์

(Murmansk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซ่ึงเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วงตอน

กลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 
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 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  PARK INN POLARNIE ZORI หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตดัน ้าแข็งพลงังานนิวเคลียร ์(เลนิน) 

วนัท่ีหา้ เรือตดัน ้าแข็ง – มอสโคว-์ พระราชวงัเครมลิน- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์    (B/L/D) 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

.........น.  ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินท่ี ..... 

.........น.  น าท่านสู่เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่

ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัรู ใน

อดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้

ธรรมดา ท่ีเป็นเหมือนหัวใจ

ของกรุงมอสโคว ตามความ

เชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือ

ท่ีสถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบัน

พ ร ะ ร า ช วั ง เค ร ม ลิ น เป็ น

พิพิธภัณฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ

ส่ิงก่อสรา้งอื่นๆอีกมากมาย  

จาก น้ันเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ ในบ ริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ์น้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ือง

ป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภูมิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์

และซารีน่าซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่ง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน เดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรัส

ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต และหิน

อ่อน นับลา้นชิ้ นตอกลงบนพื้ นจนกลายเป็นลานหิน

โมเสกเป็นพื้ นท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรัสแดงน้ัน 

เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศนูยข์องรัสเซีย สงัเกตุไดจ้าก

ท่ีพื้ นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายใน

วงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลม

น้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตัวเองไปดา้นหลัง

เพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลาน

กวา้งของจัตุรัสแดงน้ีมีพื้ นท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 

130 เมตร ท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจัดงานส าคัญๆ 

ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ รายรอบอีก

มากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของกรุงมอสโคว ด้วย

รูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้ง 

ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลิน สรา้ง

ขึ้ นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็น

อนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกล

ท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครอง

กดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอ

สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความ

งดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนั

ว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมากจึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่

สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก 

การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหด 

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ หา้งสรรพสินคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซ้ือกนั อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรือ

อีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1895 มีความ

สวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายส าหรบัให ้

ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกัน แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและ

ภายนอกท่ีดูหรูหราโอ่อ่า และท่ีส าคญัตั้งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูม 

มีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผ้า  ของใช้ในครัวเรือน สินค้าท่ีมีชื่อมียี่ห ้อ 

เคร่ืองส าอางค ์น ้าหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอย่างหลากหลายทีเดียว 

วนัท่ีหก   มอสโคว-์จตัรุสัแดง-มหาวิหารเซนตบ์าซิล- หา้งกุม- METRO IZMAILOVSKY MARKET  (B/L/D) 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกย่องจากทัว่โลก

ว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกัน ในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้งการ

ก่อสรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ใน

ปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมาของ

ชื่อ Izmailovsky ท่ีเป็นชื่อของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรัสเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็น

ตุก๊ตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรสัเซียควรระวงั

การซ้ือภาพวาดสีน ้ ามันเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเกี่ยวข ้องกับศาสนาไว้ให้มากๆ 

เน่ืองจากว่ามีกฏหมายหา้มน าของเก่าเหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นอ าลาเมืองมอสโคว ์ เดินทางสู่สนามบิน  

10.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว ์(DME) โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที ่T5702 

(16.40 น. แวะเปลี่ยนเครือ่งทีส่นามบิน ทา่อากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั )  

วนัท่ีเจด็  มอสโคว ์–อาชกาบตั                                                                          (-/-/-)                   
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18.50 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดยเท่ียวบินท่ี T5 641 

03.10 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  

 

 

 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลกิการเดินทาง หรือ เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั   

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั 

หมายเหต ุ**บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีผู่เ้ดินทางต  า่กว่า 20 ทา่น*** 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บรษิัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้ นจรงิ ณ วนันั้น ทีไ่ม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครือ่งบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จ  านวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นส าคญั  

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิด

หอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินเติร์กเมนิสถาน ใหท่้านละ 1 ใบน ้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry)น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชั้นประหยดั) กรุงเทพฯ-  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน ้ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

วนัท่ีแปด  กรุงเทพ ฯ                                                          (-/-/-)                 
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ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในจาก ST.PETER-MURMANSK- MURMANSK - MOSCOW 

แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 

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

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%ภาษีหกั  ณ ทีจ่า่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ิน 3 ยูเอสดอลล่าร ์USD  X 6 วนั  = 18 USD 

ค่าทปิคนขบัรถทอ้งถ่ิน  2 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 6 วนั   = 12 USD 

ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ  3 ยูเอสดอลล่าร ์USD X 8 วนั = 24 USD รวมทั้งหมด 54 USD ตอ่ทา่นค่ะ  

หมายเหต ุ

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นใน

กรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ หรือ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

พิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ คน

ต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 

ในกรณีระหว่างการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม

ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
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ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั และ

เมื่อตัว๋ออกมาแลว้ จะไม่สามารถ เปล่ียนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเ่หลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม ** 

 

 

 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางทีท่า่นไดท้  าการ

จองไวก้บัทางบรษิัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผดิชอบทุกกรณี* 

 


