
 
 

      
 
 

กําหนดการเดินทาง   4-9 ตุลาคม / 25-30 ตุลาคม 2561                  

วันแรก        กรุงเทพฯ – มอสโคว      (พฤหัสบด)ี 

08.00 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร D (เช็คอินกรุป) 

เคานเตอรสายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกโปรดสังเกต

ปาย บ.บราโว วอยาจ 

10.30 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 

16.15 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว  

20.00 น.  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
21.30 น. นําทานเขาที่ Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเทา   

วันที่สอง   มอสโคว                       (ศุกร) 

  

   
 
07.30 น. บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม 
เชา  นําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมือง เซอรกาเยฟโปสาด (ซารกอส) ZAGROSK ซึ่งอยูหางจากกรุงมอสโควไป

ทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร  ระหวางทางทานจะเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่รงดงามนําชมวิหาร
เกาแก ที่สรางในศตวรรษที่ 14 เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจชาวศริสต นิกายออรโธดอกซ ที่ใหญที่สุดในรัสเซีย 
ชมหอระฆังเกาแก BELL TOWER บอนํ้ามนตศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซ็นต เซอรเจียส ที่ผูคนเคารพและ
ศรัทธา มากราบไหวูชาทาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย นําคณะชม Novodevichy Convent อารามเกาแกอายุกวา 300 ป ที่เคยเปนที่คุมขัง พระนางโซเฟย และ

บรรดาเชื้อพระวงศ ฝายหญิง ในประวัติศาสตรราชวงศโรมานอฟ ปจจุบันใชเปนสุสานสําหรับสุภาพสตรีคน
สําคัญๆ ระดับประเทศไมวาจะเปนอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซา กอบาชอพ ฯลฯ 



 
   จากนั้น นําคณะขึ้นสูจุดสูงสุดของ กรุงมอสโควที่ “เนินเขาสแปโรว” แวะถายรูปกับมหาวิทยาลัย

มอสโคว นําคณะชม วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ซึ่งไดรับการบูรณะขึ้น
ใหมเน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปของกรุงมอสโคว 

17.30 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
19.00 น. นําทานชม ละครสัตวบรรลือโลก รัสเซีย ที่ทานจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว  และกายกรรมที่จัดแสดง

ใหชมอยางตื่นเตนเราใจ 
22.30 น. นําทานเขาที ่Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเทา   

 

วันที่สาม     มอสโคว              (เสาร) 

 

   
 
  08.00 น. บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม 

เชา นําคณะ เดินไปยังตลาด IZMAILOVO MARKET (หางจากโรงแรม 400 ม.) ใหเวลาทานอยางอิสระเพื่อเลือก
ซื้อสินคาพื้นเมือง ณ ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว ที่รวบรวมสินคานานาชนิด ไวจําหนายในราคาถูกสุด
สุดๆ ไมวาจะเปนนาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดก, ผาคลุมไหล, อําพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย     

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคารทองถิ่น   
บาย นําคณะชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโควความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับสถาปตยกรรม

หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตงประดับประดาภายในสถานีตางๆ ดวยกระจกสี หินออน จนไดรับ
การยกยองวาเปนสถานีรถไฟใตดินแห งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่ งดงามยิ่ ง จากนั้นนําทานเขาชม 
“พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุดกําเนิดแหงประวัติศาสตรรัสเซีย ที่

มีอายุยาวนานกวา 850 ป ชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ซึ่งเปนที่เก็บสมบัติล้ําคาของกษัตริยรัสเซีย 
อันไดแก บัลลังคเพชร, บัลลังคงาชาง,ราชรถทองคํา,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศตางๆ ในยุโรปรวมถึงไขอี
สเตอรที่หาชมไดยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถอัสสัมชัญ, ปนใหญยักษ และหอระฆังพระเจาอีวานชมระฆังยักษที่
ใหญที่สุดในโลก 

19.00 น.  บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Japanese Set 
21.00 น. นําทานเขาที ่Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเทา   
 
 
 



 
 
 

วันที่สี่    มอสโคว                         (อาทิตย) 

 

   
 
08.00 น. บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู โคโลเมนซึโกเย (Kolomenskoye) พระราชวังไมซึ่ง ตั้ง อยูริมฝงแมน้ํามอสควา เปน

พระราชวังเกาแกตั้งแตสมัยพระเจาอเล็กซิส บิดาของพระเจาปเตอรมหาราช ซึ่งไดระดมชางฝมือเยี่ยม
กวา สองแสนคนเพื่อมาสรางพระราชวังแหงนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้น บริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่
สวยงามอีกหลายจุดเชนกัน 

12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน แบบ BBQ  ที่ภัตตาคารทองถิ่น   
บาย ใหเวลาทานอยางอิสระในการช็อปปงที่ OUTLET VILLEAGE ชอปปงสินคาแบรนดดัง CALVIN KLEIN , 

ESPRIT , BENETTON 
19.00 น.  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 
21.00 น. นําทานเขาที ่Best Western Vega , Delta Hotel , Alfa Hotel หรือเทียบเทา   
 

วันที่หา    กรุงเทพมหานคร                        (จันทร) 

 

   
 
08.00 น. บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตที่โรงแรม 
เชา นําคณะชมเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญตั้งอยูบนเนินเขา7ลูก มีแมนํ้ามอสควาไหล

ผานกลางเมือง ชมยานธุรกิจการคาจตุรัสแดง ซึ่งไดชื่อวาเปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในมอสโควตนแบบของ

จัตุรัสเทียนอันเหมินของปกกิ่ง,วิหารเซ็นตบาซิล สัญลักษณของกรุงมอสโคว สรางขึ้นในสมัยพระเจาอิวาน



 
จอมโหดประกอบดวย หอสวดทรงหัวหอม  9 โรง  ซึ่งเชื่อมตอกันเปนอยางกลมกลืน ชมสุสานเลนิน 
อนุสรณสถานของผูนําพรรคบอลเชวิคที่ปจจุบันลมสลายไปกับความยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต อิสระชอป
ปงที่หางสรรพสินคากุม (GUM) ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดังของยุโรปยี่หอตางๆ ใหทานไดถายรูป ณ ลาน

เซลฟ Park Zayardie สถานที่เที่ยวใหมลาสุดของรัสเซีย ของขวัญที่รัฐบาลจัดเปนสวนสารธารณะขนาดใหญ

ใจกลางเมือง ที่เพิ่งเปดตัวเมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา 
13.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บาย นําทานไปช็อปปงยังถนนคนเดินยาน  อารบัต (ARABAT STREET) เปนถนนที่มีมาตั้งแตสมัย

ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูของชนชั้นขุนนาง และศิลปนที่มีผูอุปถัมภ ตอมาในสมัยสหภาพโซเวียต 
ถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรค คอมมิวนิสต ปจจุบันถนนอารบัต กลายเปนถนน
คนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปน จิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม และโรงละคร เปนตน หรือนําทานไปยัง VEGA MALL หางสรรพสินคาขนาดใหญ ใหเวลาทาน
ไดชอปปงอยางอิสระ สมควรแกเวลา นําคณะเดินทางไปยังสนามบินโดโมเดโดวา กรุงมอสโควเพื่อเตรียม
ตัวเดินทางกลับกรุงเทพ 

18.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 

วันที่หก   กรุงเทพมหานคร                        (อังคาร) 

 
07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 อัตราคาบริการ 

สําหรับคณะเดินทางไมต่ํากวา ไมต่ํากวา  

15 ทาน 

ไมต่ํากวา  

20 ทาน 

ไมต่ํากวา  

25 ทาน 

พักเดี่ยว 

จายเพ่ิม 

04 – 09 ตุลาคม 2561 

25 – 30 ตุลาคม 2561  
59,500 58,500 57,500 7,000 

  

อัตราคาบริการรวม 
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินระหวางประเทศสายการบินไทย กรุงเทพ – มอสโคว / มอสโคว – กรุงเทพ 2 

เที่ยวบิน คาที่พัก รวม 4 คืน มอสโคว  
 คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
 คารถปรับอากาศรับ-สงคณะ ตามรายการเดินทาง 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุในรายการ รวมคาเขาชมละครสัตวรัสเซีย 
 คาบริการในการจัดนําเที่ยวอื่นๆ และมัคคเุทศกผูชํานาญงาน ตลอดการเดินทาง 
 คาประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุมในวงเงินทานละไมเกิน 1,000,000 บาท 
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย  



 
 คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น  
 คาบริการขนกระเปา ที่โรงแรม / สนามบิน / สถานีรถไฟ 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% / คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาธรรมเนียมคาทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท 
 คากระเปาสัมภาระที่เกินกวา 1 ใบ นําหนักจํากัดเพียง 20 กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซีย

เขมงวดในเรื่องน้ําหนักเกินอยางมาก) 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. หนังสือเดินทางไทย ไมตองขอวีซาเขาประเทศรัสเซีย สามารถอยูไดไมเกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง

ตองเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย  
การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความลาชาของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน  
การเดินเรือรถไฟ พาหนะทองถิ่น และการถูกปฏิเสธใหเขาเมืองในตางประเทศ ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจน 
คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเร่ืองการเจ็บปวย  การถูกทําราย การสูญเสีย ความลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ 
เนื่องจาก บริษัทฯ ไดทําการสํารองจายคาบริการทั้งหมดใหกับตัวแทนกอนการเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ํามนั (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน 
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหวางเดินทาง จะถือวาทานสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมคืนคาบริการที่ทานไมไดใช หรือแยกออกจากคณะ หากไมไดรับการแจงยกเลิกบางรายการของทานกอนการเดินทาง 10 
วัน 
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯ ขนสง หรือหนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคา และจะคืนเงินใหสําหรับคาบรกิารนั้นๆ ตามความเปนจริงที่ไดรับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน 
7. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของทางบริษัทฯ กํากับเทานั้น 
8. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
9. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ      
ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของทางบริษัทฯ แลว 


