
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว ์ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั  ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วนัทีสอง ดไูบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 371    
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 
09.15 น. เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK 133 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผา่นพิธีการตรวจ คนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนันนําทา่น

เดินทางสู่ ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทงัยา่นการคา้
และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของทีระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานังวาดรูป ทงัรูปเหมือน ภาพขาว-ดาํ 
ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน 

คํา บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีสาม ซากอรส์ – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– มหาวิทยลยัมอสโคว ์– รสัเซียนเซอรค์สั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่เมืองซากอรส์ ทีตงัของศาสนสถานทีใหญที่สุดและ
เกา่แกที่สุดในคริสตศ์ตวรรษที -  เป็นทีแสวงบุญของประเทศ วิทยาลยัสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพ
ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆที์มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน เขา้ชมโบสถเ์กา่แก ่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที  
ตกแต่งภายในด ้วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสําหรับนักร้องนํ าสวด ชม                     
โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัทีจตุัรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแตง่ภายในดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค.ศ. -  เป็นโบสถแ์รกของเมืองนี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอม            
สีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สียงภายในเป็นโบสถที์ทําพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะ             
โลงศพของนักบุญเซอรเ์จียส พรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซียได ้จากนันมีเวลาเล็กนอ้ยใหถ้า่ยรูปกบัหอระฆงั หรือจะรองนํา
จาก บ่อนําศกัดิสิทธิ กลบัไปเป็นสิริมงคล นําในบอ่เป็นนําธรรมชาติ มีเรืองเลา่วา่ “ชายตาบอดเดินทางมาทีโบสถแ์ลว้
คน้พบบอ่นําโดยบงัเอิญ หลงัจากนํานํามาลา้งหนา้ความศกัดิสิทธิก็ทาํใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได”้ 

 
 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 
12-17 / 13-18 / -  / -  / 

27 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 
34,900 

เมษายน 3-8 / 24-29 เม.ย. 2562 37,900 

พฤษภาคม -  / 15-20 พ.ค. 2562 37,900 
เด็ก (อายุตํากว่า  ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   ,  บาท 

พกัเดียว               เพิมท่านละ   ,  บาท 



 

 

 
 
 

 
 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถ่ายรูป หน้า

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซึงเป็นมหาวิทยาลยัทีเกา่แกที่สุดของรัสเซีย  ทีนีจะเป็นจุดชมวิวทีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ
กรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง  ตึกทีสรา้งในสมยัของสตาลิน จากนันชมการแสดงละครสตัวที์ขึนชือของรัสเซีย รสัเซียนเซอร์

คสั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูที้ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าตืนตาตืนใจ 
คํา บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีสี สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟกี – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์ – โบสถอ์สัสมัชญั 

  ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์- ล่องเรือแม่นํามอสโคว ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นเทียวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนังรถไฟ
ใตดิ้นดูสักครัง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นทีสวยทีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใตดิ้นทาํใหผู้ค้น
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทวัไป สถานีรถไฟใต ้
ดินเป็นสิงกอ่สร้างทีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความ
ยิงใหญ ่ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณี
อนัสวยงาม อนัเป็นเสน่หดึ์งดูดใหนั้กทอ่งเทียวมาเยียมชม เนืองจากการ
ตกแต่งของแต่ละสถานีทีต่างกันดว้ยประติมากรรม โคมไฟระย า้            
เครืองแกว้ และหินออ่น นําทา่นสู ่ตลาดอิสมายลอฟกี ตลาดขายสินคา้
พืนเมืองซึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของทีระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แม่
ลูกดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของทีระลึกอืนๆ อกีมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดกาํเนิดแหง่ประวติัศาสตร์รัสเซียทีมีอายุ
ยาวนานกวา่  ปี ตงัอยูบ่นเนินสูงถึง  เมตร ริมแมนํ่ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์ เป็นพิพิธภณัฑที์เกา่แกที่สุด
ของรสัเซีย ซึงเป็นทีเก็บสมบติัลาํคา่ของกษัตริยรั์สเซีย ทงัเครืองประดบัทีทาํดว้ยเพชร ทองคาํ อุปกรณก์ารสูร้บของกษัตริย ์
สมยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถอ์สัสมัชัญ เป็นโบสถที์สําคญัใชใ้นงานพิธีกรรม                 
ทีสําคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.  เพือตอ้งการสรา้งปืนใหญ่
ทีสุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ทาํดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน นําหนักลูกละประมาณ  ตนั นับวา่เป็นของ
สะสมในยุคนัน ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง  เมตร ถือเป็นสิงกอ่สรา้งทีสูงทีสุดในยุคนัน และไดอ้อกกฎหมาย
หา้มกอ่สรา้งสิงใดๆ สูงเกินหอระฆงันี ภายในหอระฆงัมีระฆงั  ใบ ชมระฆงัทีใหญที่สุดของเครมลิน เรียกวา่ระฆงัพระเจา้

ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาทีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญที่สุดในโลก แตเ่นืองจากมีความผิดพลาดจึงทาํใหร้ะฆงั
แตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็ก)จากนันนําคณะ ล่องเรือแม่นํามอสโคว ์สมัผสับรรยากาศสองขา้งทางของ
สถานทีสําคญัอยา่งสวยงามเมืองหลวงมอสโคว ์**หากไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเปลียนแปลง

โปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ** 
คํา บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่พกัณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  



 

 

วนัทีหา้  จตัุรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้กมุ – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหาร

เซนตซ์าเวียร ์– สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นสู ่จตัุรสัแดง คาํวา่
สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิงสวยงาม จตุัรัสแดงนีเป็นลานกวา้ง เป็น
เวทีของเหตุการณ์สําคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิม
ฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษที  ปัจจุบันใชจ้ ัดงานในช่วง เทศกาลสําคัญๆ เช่น               
วนัปีใหม่ วันชาติ วนัแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครังที  นําท่าน
ถา่ยภาพกบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานที  จอม
โหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม  ยอด เพือเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) 
อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสําหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษที  ใน
บริเวณนันยงัมี หอนาฬิกาซาวิเออร ์ตงัอยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง  
เมตร บนยอดมีดาวแดง  แฉก ทีทาํมาจากทบัทิมหนัก  ตนัซึงพรรค
คอมมิวนิสตนํ์ามาประดับไวล้กัษณะคลา้ยหอบิกเบนทีลอนดอน รวมถึง 
หา้งสรรพสินคา้กมุ สถาปัตยกรรมทีเกา่แกข่องเมือง เป็นหา้งทีใหญโ่ตและ
สวยงาม จาํหน่ายสินคา้อุปโภค เสือผา้ แบรนดเ์นม เครืองสําอาง นําหอม 
และสินคา้ทีระลึก มีรา้นคา้กวา่  รา้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนันพาทา่นช็อปปิงและ
อิสระใหท้า่นไดมี้เวลาชอ้ปปิงในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั ณ Alexander 

Garden Shopping Mall หลงัจากนัน นําทา่นถา่ยภาพกบั มหาวิหาร

เซนต์ซาเวียร ์ซึงเป็นวิหารโดมทองทีใหญที่สุดในรัสเซีย ตงัอยูใ่จกลาง
เมืองติดกบัแมนํ่ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบ
โบราณกบักษตัริยที์สวยงามและเหมือนจริง 

คํา บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์

23.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK 13  แวะเปลียนเครือง (บริการอาหารและ
เครืองดืมบนเครืองบิน)  

วนัทีหก กรุงเทพฯ 

06.05 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 
09.40 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเทียวบินที EK 372 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  
******************************* 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 
ทงันีขึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ทีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมือท่านทําการซืองโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบริษทั 



 

 

อตัรานีรวม 

 คา่ตวัเครืองบินชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 คา่ทีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ -  ทา่น) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีทีไมส่ามารถเขา้พกัที

เมืองนันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 
 คา่รถปรบัอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานที และคา่ธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ 
 คา่อาหารตามทีระบุในรายการ 
 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2, , / ,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณนํ์าเทียวและมคัคุเทศกท์อ้งถินคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัรานีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่นําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้  กิโลกรัมตอ่/ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครืองดืมในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถทอ้งถิน ท่านละ  ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (  ยเูอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

       ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 

 

เงือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรุณาชําระเงินมดัจําท่านละ 25,  บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน  วนั)  
2. ชาํระยอดสว่นทีเหลือทงัหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่  วนั   
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่ ่างจงัหวดั) เพือมายืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้่านติดตอ่

เจา้หนา้ที กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ทีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมรั่บผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึน 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  วนัขึนไป คืนมดัจาํทงัหมด 

. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง -  วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบืองตน้ ,  บาท 

. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง -  วนั เก็บเงินมดัจาํทงัหมด 

. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง -  วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 

. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่  วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัร์ทงัหมด 

. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง   

 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  
ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เมือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท  
จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอบรับเงือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

5. สาํหรับทีนัง LONG LEG หรือทีนังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีมีคุณสมบติัตามทีสายการบินกาํหนด เชน่ ตอ้ง
สามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจ
ในการใหที้นงั LONG LEG ขึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเทา่นัน 

6. โรงแรมทีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่ม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากเป็นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั  ท่าน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น  เตียง และ SOFA BED ซึงขึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  


