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ตารางการเดินทาง  

วนัแรก 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบตั - เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-เรือรบหลวงออโรรา่-Bronze 

horseman 
(-/-/D) 

วนัที่สอง 

 

เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUMโบสถ์

หยดเลือด- มหาวิหารเซนตไ์อแซค 
(B/L/D) 

วนัที่สาม ST.PETER – MURMANSK (ลา่แสงเหนือ) (B/L/D) 

วนัที่ส่ี MURMANSK (ลา่แสงเหนือ)                                                        (B/L/D) 

วนัที่หา้ เรือตดันํ้าแข็ง–มอสโคว-์ พระราชวงัเครมลิน- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ (B/L/D) 

วนัที่หก มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม- METRO-IZMAILOVSKY 

MARKET         
(B/L/D) 

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

วนัที่แปด กรุงเทพฯ                                                                                  

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียวเพ่ิม 

19-26 ต.ค.62 63,999.- 63,999.- 63,999.- 8,500.- 
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23-30 พ.ย.62 

07-14 ธ.ค.62 

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.- 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู – อาชกาบตั -  เซนตปี์เตอรส์เบิรก์-เรือรบหลวงออโรรา่ - Bronze horseman     

                     (-/-/D) 

02.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์

D1 – D4 ประต ู3 โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เท่ียวบินท่ี T5 642 พบกบัเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

04.40 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์(LED)โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เท่ียวบินท่ี 

T5642 (10.00 น. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบิน ทา่อากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั ASB )  

13.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (LED) โดยเท่ียวบินท่ี T5 731 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน St Petersburg (LED) หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบั

สมัภาระ 

 นําท่านสู่ท่าเรือพาณิชยโ์บราณ และถ่ายรปูกบั เรือรบหลวงออโรรา่ (THE BATTLESHIP AURORA) หรือ

เรือรัสเซียนาวี ไดช้ื่อว่าเป็นเรือรบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนท่ีรับใชช้าวรัสเซียมา

ยาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรสัเซียกบัญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 

และ 2 รวมถึงใชย้ิงปืนเป็นสญัญาณการเขา้ยึดพระราชวงัฤดหูนาวท่ีเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ในการปฏิวติัสงัคม

นิยมท่ีนําโดยเลนิน เม่ือปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรือท่ีโดยสารซารนิ์โคลสัท่ี 2 พรอ้มราชนิกุลคนอ่ืนๆ มายงั

พิธีบรมราชาภิเษกรชักาลท่ี 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรือออโรร่าไดป้ลดประจาํการ กลายเป็นพิพิธภณัฑ์

ลอยน้ํา 
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 นําท่านชมถ่ายรปูกบั Bronze horseman statue peter greatเป็นอนุสาวรียแ์ห่งแรกของนครเซ็นตปี์เตอร์

สเบิรก์ ติดกบัแม่น้ําเนวา ดา้นหน้าของโบสถเ์ซ็นไอแซค ซ่ึงก่อสรา้งเป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช ผูเ้ป็นกษัตริยพ์ระองคแ์รกท่ีได ้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Entienne 

Maurice Falconet ตามพระบญัชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ -พระราชวงัฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ - HERMITAGE MUSEUM - โบสถห์ยดเลือด- 

มหาวิหารเซนตไ์อแซค                                                                                     (B/L/D)               

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศประมาณ 1 ชัว่โมง เข ้าชม พระราชวังฤดูรอ้นปีเตอร์ฮอฟ 

PETERHOF มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา่ PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต ์ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามไม่เหมือนใคร เกิดข้ึนจากราชาปีเตอรม์หาราช ปีเตอรฮ์อฟเป็นพระราชวงัท่ีถูกนิรมิต

โดยศิลปินเอกในสมยัน้ัน ท่ีชื่อวา่ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ทั้งสองทาํคนละส่วนในพระราชวงัน้ี

โดยตัวภายในพระราชวงัน้ันเป็นหน้าท่ีหลักของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส ์

"บารอค"และคลาสสิก พระเจา้ปีเตอร ์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสรา้งงานไปยาวถึง 10 

ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสรา้งพระราชวังอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใชโ้คมไฟระยา้ งานไม้

แกะสลักและภาพวาดสีน้ํามันเป็นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้ําพุอันตระการตาและสวน

พฤกษานานาพนัธุ ์อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก (ในกรณี พระราช Peterhof ปิด ทาง

ทวัรจ์ะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเขา้สู่ พระราชวงัฤดหูนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องทั้งประเทศ

รสัเซียและไทย เน่ืองจากในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 พระองคไ์ด้

เสด็จมาประทบัท่ีน่ีขณะเป็นพระราชอาคนัตุกะของพระเจา้ซารใ์นคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 

หรือ พ.ศ.2440 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีหอ้งมากถึง 

1,050 หอ้งมากถึง 3 ลา้นชิ้ น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน เม่ือเขา้ไปภายในจะตอ้งเอาเป้ เส้ือหนาว 

กระเป๋ากลอ้งถ่ายรปู สมัภาระใหญ่ๆ ฝากไวย้งัเจา้หน้าท่ี (ในกรณี พระราชวงั Hermitage ปิด ทางทวัรจ์ะ

จดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกบัหวัหนา้ทวัรอี์กครั้ง) 

 นําท่านชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเล่นๆวา่ โบสถห์ยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในปี 1881หลงัเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์สอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูก้อ่การรา้ย บุตรชายในฐานะกษัตริยพ์ระองคต่์อไปจงึสรา้งโบสถน้ี์ข้ึนเป็นอนุสรณ ์เป็นโบสถอ์นังดงามท่ีอยู่

ขา้งคลอง Griboyedov โดยสรา้งข้ึนตามบญัชาของ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระ

บิดาคือ “พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2” ซ่ึงถูกลอบปลงพระชนมใ์นบริเวณท่ีสรา้งโบสถน้ี์ข้ึนยอดของโบสถม์ี

ความสงู 81 ม. ตามปี ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ์ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 1,600 คน และใชเ้วลาสรา้ง

ยาวนานกวา่ 24 ปี ภายในการตกแต่งดว้ยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหิ้นอ่อน

หลากสี ประดบัประดาดา้นใน คงลกัษณะศิลปะรสัเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถท์รงหวัหอม   
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 นําท่านชมภายในมหาวิหารเซนตไ์อแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)  สรา้งในปีค.ศ. 1712 โดยมี

โดมทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวหิารเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดา ซ่ึงต่อมาไดร้บัการปรบัปรุงเป็น

โบสถหิ์น และถูกสรา้งใหม่อย่างงดงามในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ท่ีปรารถนาจะใหว้หิารแห่งน้ีเป็น

วิหารท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก พระองคจ์ึงทุ่มเททั้งกาํลงัคน และกาํลงัทรพัยอ์ย่างมหาศาล เฉพาะยอด

โดมใชท้องคาํแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรมั ภายในวหิารประดบัประดาดว้ยหินอ่อน, และมาลาไคทห์ลาก

สี ซ่ึงใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานถึง 40 ปี  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม ST.PETER – MURMANSK                                                                    (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 

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

..........น. ถึงสนามบินมรูม์นัสค ์หลงัจากรบัสมัภาระแลว้ นําท่านสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี (Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรูพ้นัธุ์

ฮสักี้  ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณน์ัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วง

ตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

  นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี   ST.PETER – MURMANSK                                                                                    (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ อิสระใหท่้านไดส้นุกต่ืนเตน้กบัการขบัรถ Snow mobile หลงัจากน้ันเดินทางสู่ 

หมูบ่า้นซามิ *** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไดต้ามความเหมาะสม*** 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเท่ียวชม หมู่บา้น ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองซามิ ท่านจะไดส้มัผัสถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชช้ีวิตอาศยัอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบ

ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์

(Reindeer) จากน้ันนําท่านสู่เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏน้ันในช่วง

ตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน*** ซ่ึงโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั และ 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 
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  นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้ เรือตดันํ้าแข็ง – มอสโคว-์ พระราชวงัเครมลิน- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์              (B/L/D)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเท่ียวชมเมือง รวมถึงเยีย่มชมเรือตดัน้ําแข็งพลงังานนิวเคลียร ์(เลนิน) 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

.........น.  นําท่านสู่เดินทางสู่กรุงมอสโคว ์

 นําท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ 

เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ท่ีเป็น

เหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเช่ือของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบัน

พระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ ์และท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญัหลายแหง่ เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงั

ของอีวานมหาราชและส่ิงกอ่สรา้งอ่ืนๆอีกมากมาย  

 จากน้ันเขา้ชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ท่ีอยู่ในบริเวณ

พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑน้ี์เป็นสถานท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่ากว่า 4,000 ชิ้ น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เคร่ือง

ป้องกนัตวั หมวก เส้ือเกราะท่ีใชร้บในสมรภมูิ เคร่ือง เงิน ทอง เพชรพลอยเคร่ืองทรงของกษัติยพ์ระเจา้ซาร์

และซารีน่าซ่ึงหาดไูดย้ากยิง่ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ัน เดินทาง สู่  จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีสาํคญัตั้งอยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็น

จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สรา้งดว้ยหินแกรนิต 

และหินอ่อน นับลา้นช้ินตอกลงบนพ้ืนจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพ้ืนท่ีลานกวา้ง ทางดา้นหนา้จตุัรสัแดง

น้ัน เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรสัเซีย สงัเกตุไดจ้ากท่ีพื้ นถนนจะมีสญัลกัษณ์เป็นวงกลม และภายใน

วงกลมน้ีเองก็จะมีนักท่องเท่ียวเขา้ไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพ่ือ

อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวา้งของจตุัรสัแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร 

ทาํหน้าท่ีเป็นสถานท่ีจดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรสัแดงยงัประกอบ

ไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมายเชน่ พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรร์สัเซีย   

 นําท่านถ่ายรปูดา้นหน้าคู่กบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ี

กลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง 

ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงเครมลิน สรา้งข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็น

อนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครอง

กดข่ีมานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความ

งดงามของสถาปัตยกรรมจึงทําใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงาม

ของมหาวหิารแหง่น้ีมากจึงมีคาํสัง่ใหป้นูบาํเหน็จแกส่ถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ให้
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สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระทาํในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมา

ของสมญานามอีวานมหาโหด 

 จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ หา้งสรรพสนิคา้ GUM (หา้งกุม) หา้งสรรพสินคา้ท่ีเก่าแกท่ี่สุดใน

กรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเร่ืองของสินคา้อันมีใหเ้ลือกซ้ือกัน อย่างหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้

กุม หรืออีกสถนท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองน้ี หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งข้ึนในปีค.ศ. 1895 

มีความสวยงามและโดดเด่นมากลกัษณะชองตวัอาคารเป็นอาคารสงู 3 ชั้น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมาย

สาํหรบัให ้

 ผูท่ี้เดินทางหรือผูท่ี้ชอบการชอ้ปป้ิงถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ท่ีน่ีอาจจะมีทั้งรูปลกัษณ์ ภายในและ

ภายนอกท่ีดหูรหูราโอ่อ่า และท่ีสาํคญัตั้งอยูบ่ริเวณลานกวา้งในยา่นจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กมู 

 มีการจําหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เส้ือผ้า ของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ท่ีมีชื่อมียี่ห ้อ 

เคร่ืองสาํอางค ์น้ําหอม และสินคา้ท่ีเป็นประเภทของท่ีระลึก ซ่ึงมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในการรบัชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวนันั้นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1931 โดยไดร้บัการยกยอ่งจากทัว่

โลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งท่ีแตกต่างกนั ในสมยั

สงครามโลกครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงรวมทั้ง

การกอ่สรา้งท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย 10 เมตร และบางสถานียงัเป็นท่ีบญัชาการระหวา่งสงครามอีกดว้ย 

ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดว้ยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.  

 นําท่านเดินทางสู่  IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั้งอยูใ่กลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นท่ีมา

ของช่ือ Izmailovsky ท่ีเป็นช่ือของตลาดนัดแห่งน้ีนัน่เอง ของท่ีระลึกจากรสัเซียท่ีน่าซ้ือหาก็มี ตุ๊กตาแมล่กูดก 

เป็นตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั้นๆจากตัวใหญ่ไปจนเล็ก ในการซ้ือสินคา้จากรสัเซีย

ควรระวงัการซ้ือภาพวาดสีน้ํามนัเกา่ๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณท่ีเกี่ยวขอ้งกบัศาสนาไวใ้หม้ากๆ 

เน่ืองจากวา่มีกฏหมายหา้มนําของเกา่เหล่าน้ีออกนอกประเทศรสัเซีย  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา่ 

วนัที่เจด็  มอสโคว ์–อาชกาบตั                                                                              (-/-/-)             

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านอาํลาเมืองมอสโคว ์ เดินทางสูส่นามบิน  

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

 (16.40 น. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน ทา่อากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั)  

18.50 น. ออกเดินทาง สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดยเท่ียวบินท่ี T5 641 

วนัที่แปด  กรุงเทพ ฯ                                                                        (-/-/-)           

03.10 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  
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** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนาํเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ทา่น หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเตม็ ตามความเหมาะสม 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

หากไม่ชาํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

หมายเหต ุ**บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน*** 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้

 (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่วีซ่า, คา่มดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ืองยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพือ่ใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

ขอ้แนะนาํและแจง้เพ่ือทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน

เปิดหอ้งพกั เป็น1TWN +1SGLจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

  กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินเติรก์เมนิสถาน ใหท่้านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)น้ําหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (ชัน้ประหยดั) กรุงเทพฯ-  เซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ - มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ คา่น้ํามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ท่ีระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 

 คา่อาหารและคา่บตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 คา่รถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER- MOSCOW 
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 แจกน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่ประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้า่

สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%ภาษีหกั  ณ ท่ีจา่ย 3%กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

 คา่พนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 3 ยูเอสดอลลา่ร ์USD  X 6 วนั = 18 USD 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 ยูเอสดอลลา่ร ์USD X 6 วนั = 12 USD 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 3 ยูเอสดอลลา่ร ์USD X 8 วนั = 24 USD รวมทั้งหมด 54 USD ตอ่ทา่นค่ะ  

หมายเหต ุ

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

 ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร ์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

หรือเหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ข้ึนอยู่ ณ หน้างาน

น้ันๆ 

 บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 

คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

 ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปล่ียนเคร่ืองและทรพัยสิ์นของตนเอง 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการใดๆ หรือถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมวา่กรณีใดๆ ทางบริษทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 
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 เน่ืองจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑท่ี์ต่างกนั โดยสายการบิน แอรแ์อสตาน่า มีกฎในการออกตัว๋ก่อนเดินทาง 21 วนั 

และเมื่อตัว๋ออกมาแลว้ จะไมส่ามารถ เปล่ียนช่ือหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตัว๋ได ้ 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 

 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


