
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ดไูบ – มอสโคว  

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

ประต ู9 แถว T             สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาทีใ่หการตอนรับพรอมบริการ

ติดปายชื่อพรอมริบบิ้นใหกับกระเปาทุกทาน 

 

วนัทีส่อง ดไูบ – มอสโคว – ถนนอารบทั 

02.00 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เที่ยวบินที ่EK 371    (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

10.00 น. เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

14.20 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลวนําทานสู     ถนนอารบทั เปนถนนคนเดินหามรถผาน เปนถนนศิลปนและ

แหลงพบปะของผูคนในเมือง เปนทั้งยานการคาและแหลงรวมวัยรุน รานคาจําหนาย

สินคาอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตางๆ มีศิลปนมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดํา 

ภาพสีตางๆ และ รูปลอเลียน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือ

ระดับเดียวกัน 

วนัทีส่าม  เมอืงหมิะ – Husky Sledding สนุขัลากเลือ่น – สแปรโรฮลิล – รสัเซีย่นเซอรคสั -

มหาวทิยาลยัมอสโคว 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานสู เมืองหิมะ(Snow Park)  ที่สราง

ขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสรางประติมากรรมน้ําแข็งเปนรูปรางตางๆที่สวยงาม มีทั้ง

อาคาร, รูปปน, และสิ่งตางๆมากมาย ใหทานไดสนุกสนามกับการเลนในเมืองหิมะ รวมถึง

การถายรูปกับ สุนัขพันธุฮัสกี้ ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรูเปนพันธุที่ฉลาด

เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธนี้เพ่ือ

ใชในการลากเลื่อนบนนาแข็ง หรือหิมะ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําพาทานเลนกิจกรรมสุดพิเศษ 

Husky Sledding หรือสุนัขลากเลื่อน  ใหทานไดสัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้

ลากเลื่อนสุดแสนพิเศษ หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู        สแปรโรฮิลล หรือ เนินเขา

นกกระจอก หนามหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย  ที่นี่

จะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 7 ตึกที่สรางใน

สมัยของสตาลิน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นชมการแสดงละครสัตวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย 

รัสเซี่ยนเซอรคัส เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกา



 

 

ยากรรมและมายากลอันนาตื่นตาตื่นใจ ไดเวลาอันสมควรนําทาน   สูที่พัก ณ 

HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีส่ี ่ สถานรีถไฟใตดนิ – ตลาดอสิมายลอฟกี ้– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอารเมอรรี ่– 

โบสถอสัสมัชญั 

  ปนใหญพระเจาซาร – ระฆงัพระเจาซาร - ลองเรอืแมน้าํมอสโคว 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเที่ยวชม สถานีรถไฟใตดิน ใคร

มามอสโควจะตองไดลองนั่งรถไฟใตดินดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดินที่

สวยที่สุดในโลกแลวยังมีความลึกอีกตางหาก รถไฟใตดินทําใหผูคนสามารถเดินทางไป

ไหนมาไหนไดสะดวกกวาบนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใตดินเปนสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซีย

สามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญ ตลอดจนประวัติศาสตรความเปน

ชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยม

ชม เนื่องจากการตกแตงของแตละสถานีที่ตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา            

เครื่องแกว และหินออนนําทานสู ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินคาพื้นเมืองซึ่งทานจะ

ไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย อาทิเชน ตุกตา

มาทรอชกา(แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ ไม

แกะสลัก และสินคาของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน จุดกําเนิดแหง

ประวัติศาสตรรัสเซียที่มีอายุยาวนานกวา 850 ป ตั้งอยูบนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน้ํา

มอสโก ชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเปนที่เก็บ

สมบัติล้ําคาของกษัตริยรัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ทองคํา อุปกรณการสูรบ

ของกษัตริยสมัยโบราณ ชุดฉลองพระองคของกษัตริยและพระราชินี ชม โบสถอัสสัมชัญ 

เปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรม                 ที่สําคัญ สรางโดยสถาปนิกชาวอิตา

เลียน ชม ปนใหญพระเจาซาร สรางในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อตองการสรางปนใหญที่สุดใน

โลกและยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซ และมีลูกกระสุน น้ําหนักลูกละประมาณ 

1 ตัน นับวาเปนของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆงัพระเจาอวีาน มีความสูง 81 เมตร ถือเปน

สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในยุคนั้น และไดออกกฎหมายหามกอสรางสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ 

ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ ใหญที่สุดของเครมลิน เรียกวา ระฆัง                     

พระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก 

แตเนื่องจากมีความผิดพลาด          จึงทําใหระฆังแตกออก จากนั้นนําคณะ ลองเรือแมน้ํา

มอสโคว สัมผัสบรรยากาศสองขางทางสถานที่สําคัญอยางสวยงามของเมืองหลวงมอส

โคว**ตั้งแตเดือนธันวาคม เขาสูฤดูหนาว หากไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์เปลีย่นแปลงโปรแกรมจากการลองเรือเปนชมโชวบัลเลต โดยไมตองแจงใหทราบ** 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  นําทานสูที่พักณ HOLIDAY INN HOTEL หรือ

ระดับเดียวกัน 

 

วนัทีห่า     มหาวหิารเซนตซาเวยีร - จตัรุสัแดง – มหาวหิารเซนตบาซลิ –สวน Zaryadye Park – 

หอนาฬกิาซาวเิออร - หางสรรพสนิคากมุ - ดไูบ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนําทานชม มหาวิหารเซนต

ซาเวียร ซึ่งเปนวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับแมน้ํามอส

โคว รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอโลหะเปนรูปนักรบโบราณกับกษัตริยที่สวยงามและเหมือน

จริง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร นําทาน

เดินทางสู จัตุรัสแดง คําวาสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่ง

สวยงาม จัตุรัสแดงนี้เปนลานกวาง เปนเวทีของเหตุการณ

สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซีย ไมวาจะเปนงานเฉลิม

ฉลองทางศาสนา การประทวงทางการเมือง จัตุรัสแดงสราง

ในสมัยคริสตศตวรรษที ่17 ปจจุบันใชจัดงานในชวงเทศกาล

สําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึก

สงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงนําทานถายรูดานหนามหาวิหารเซนตบา

ซิล สรางในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเปน แบบรัสเซียโบราณประกอบดวย

ยอดโดม 9 ยอด เพื่อเปนอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร (มองโกล) อยางเด็ดขาด ใช

เปนหองสําหรับสวดมนตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมส

ปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่ง

พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวลักษณะคลายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแตมีอายุมากกวา 

หางสรรพสินคากุม สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง เปนหางสรรพสินคาที่ใหญโตและ

สวยงาม จําหนายสินคาอุปโภค เสื้อผา ของใชในครัวเรือน แบรนดเนม เครื่องสําอาง 

น้ําหอม และสินคาที่ระลึก มีรานคามากกวา 200 ราน จากนั้นนําทานสู สวน Zaryadye 

Park  สวนสาธารณ ะขนาดใหญ ใจกลางกรุงมอสโก และอยู ติ ดกับจัตุ รัสแดง 

สวนสาธารณะแหงนี้แมจะเปนสวนสาธารณะแหงใหมที่เพิ่งเปดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 

2017 ที่ผานมานี้เอง แตความนาสนใจก็ไมยิ่งหยอนไปกวาไฮไลทอื่นๆ เลย ดวยพื้นที่

กวางถึง 78,000 ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแตงอยางดีดวยการจัดธีมเปนสภาพ

ภูมิอากาศแบบตางๆ นอกจากสวนสวยๆ แลวยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ 

คอนเสิรตฮอลล และที่พลาดไมไดก็คือ “สะพานลอยฟา” (Floating Bridge) สะพานขนาด

ใหญรูปตัว V ที่สรางยื่นขึ้นไปเหนือแมน้ํา สรางขึ้นจากคอนกรีตและไมแตสามารถรองรับ

น้ําหนักไดมากถึง 3,000-4,000 คน ไดเปนจุดชมวิวสวยๆ ริมแมน้ําอีกแหงหนึ่งเลย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินมอสโคว 

23.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยน

เครื่อง  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ 



 

 

06.15 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น.  เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อตัราคาบรกิาร 

  

  

กรณุาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้โปรแกรมทวัรแลวทางบรษิทัถอืวาทาน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆของบรษิทั 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทาง

ไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมือง

เขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา 

งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา ราคาเดก็ 

อายตุ่าํกวา 12 

ป 

(ไมใชเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

พฤศจกิายน  

2561 
9-14 พ.ย. 2561  34,900 32,900 6,000 

ธนัวาคม 

2561 
1-6 ธ.ค. 2561 34,900 32,900 6,000 



 

 

 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน

หองพัก 

 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 5 ยูเอสดอลลาร / คน / วัน (20 ยูเอสดอล

ลาร ตลอดทริป) 

       คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 

(หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพ่ือมายื่นวี

ซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร

โดยสารโดยมิแจงเจาหนาทีท่ราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไม

รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชน

ภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ

ถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 



 

 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติ

ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ 

สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง 

LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น 

และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

  


