
 

 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ดไูบ – มอสโคว  

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

ประตู 9 แถว T             สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวย

ความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ดไูบ – มอสโคว – ถนนอารบทั 

02.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เที่ยวบินที ่EK 371    (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

รสัเซยี มอสโคว ซากอรส 6 

วัน 3 คืน



 

05.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผานพิธีการตรวจ คนเขาเมือง

เรียบรอยแลว หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนอารบทั เปนถนนคนเดินหามรถผาน เปน

ถนนศิลปนและแหลงพบปะของผูคนในเมือง เปนทั้งยานการคาและแหลงรวมวัยรุน 

รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตางๆ มีศิลปนมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน 

ภาพขาว-ดํา ภาพสีตางๆ และรูปลอเลียน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือ

ระดับเดียวกัน 

วนัทีส่าม ซากอส – สแปรโรฮลิล – มหาวทิยลยัมอสโคว – รสัเซีย่นเซอรคสั  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองซากอรส ที่ตั้ง

ของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดในครสิตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญของ

ประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการรองเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัย

สงฆที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับรอยคน เขาชมโบสถ เกาแก  สรางใน

คริสตศตวรรษที่ 16 ตกแตงภายในดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของ

พระสังฆราชและสําหรับนักรองนําสวด ชม                     โบสถอัสสัมชัญ สรางในสมัย

พระเจาอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแหงเครมลิน ตกแตงภายในดวย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรางในป ค.ศ.1422-1423 เปนโบสถแรกของเมืองนี้ 

สถาปตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม            สีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและ

ไอคอน หามใชเสียงภายในเปนโบสถที่ทําพิธี ทานสามารถรวมสักการะ             โลงศพ

ของนักบุญเซอรเจียส พรอมกับประชาชนชาวรัสเซียได จากนั้นมีเวลาเล็กนอยใหถายรูป

กับหอระฆัง หรือจะรองน้ําจาก บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเปนสิริมงคล น้ําในบอเปนน้ํา

ธรรมชาติ มีเรื่องเลาวา “ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถแลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ 

หลังจากนํานํ้ามาลางหนาความศักดิ์สิทธิ์ก็ทําใหชายตาบอดสามารถมองเห็นได” 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู สแปรโรฮิลล หรือ เนินเขา

นกกระจอก แวะถายรูป หนามหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของ

รัสเซีย  ที่นี่จะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 7 ตึก



 
ที่สรางในสมัยของ    สตาลิน จากนั้นชมการแสดงละครสัตวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยน

เซอรคัส เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรม

และมายากลอันนาตื่นตาตื่นใจ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือ

ระดับเดียวกัน 

วนัทีส่ี ่ สถานรีถไฟใตดนิ – ตลาดอสิมายลอฟกี ้– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอารเมอรรี ่– 

โบสถอสัสมัชญั 

  ปนใหญพระเจาซาร – ระฆงัพระเจาซาร - ลองเรอืแมน้าํมอสโคว 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเที่ยวชม สถานีรถไฟใตดิน ใคร

มามอสโควจะตองไดลองนั่งรถไฟใตดินดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดินที่

สวยที่สุดในโลกแลวยังมีความลึกอีกตางหาก รถไฟใตดินทําใหผูคนสามารถเดินทางไป

ไหนมาไหนไดสะดวกกวาบนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใตดินเปนสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซีย

สามารถอวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญ ตลอดจนประวัติศาสตรความเปน

ชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม       อันเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวมา

เยี่ยมชม 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 ชมระฆังที่ใหญที่สุดของเครมลิน เรียกวาระฆังพระเจาซาร 

สรางในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเนื่องจาก

มีความผิดพลาดจึงทําใหระฆังแตกออก (กรุณาเตรียมกระเปาสะพายใบเล็ก)จากนั้นนํา

คณะ ลองเรือแมน้ํามอสโคว สัมผัสบรรยากาศสองขางทางของสถานที่สําคัญอยาง

สวยงามเมืองหลวงมอสโคว **หากไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการลองเรือเปนชมโชวบัลเลต โดยไมตองแจงใหทราบ** 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พักณ HOLIDAY INN HOTEL หรือ

ระดับเดียวกัน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า  จตัรุสัแดง – มหาวหิารเซนตบาซลิ – หางสรรพสนิคากมุ – Shopping Mall Alexander 

Garden – มหาวหิารเซนตซาเวยีร – สนามบนิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานสู จัตุรัสแดง คําวาสีแดงใน

ความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เปนลานกวาง เปนเวทีของเหตุการณสําคัญ

ในประวัติศาสตรของรัสเซีย ไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทวงทาง

การเมือง จัตุรัสแดงสรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันใชจัดงานในชวงเทศกาล

สําคัญๆ เชน               วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 

ภายในบริเวณจัตุรัสแดงทานจะได ชม มหาวิหาร              เซนตบาซิล สรางในสมัยพระ

เจาอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเปนแบบรัสเซียโบราณประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด เพื่อ

เปนอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร (มองโกล) อยางเด็ดขาด ใชเปนหองสําหรับสวด

มนตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15           หอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสกายา สูง 

67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน       ซึ่ งพรรค

คอมมิวนิสตนํามาประดับไวลักษณะคลายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน หางสรรพสินคากุม 

สถาปตยกรรมที่เกาแก            ของเมือง เปนหางที่ใหญโตและสวยงาม จําหนายสินคา

อุปโภค เสื้อผา แบรนดเนม เครื่องสําอาง น้ําหอม และสินคา                ที่ระลึก มีรานคา

กวา 200 ราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาทานช็อปปงและอิสระใหทานไดมี

เวลาชอปปงในหางสรรพสินคาอันทันสมัย ณ Alexander Garden Shopping Mall 

หลังจากนั้น นําทานชม มหาวิหารเซนตซาเวียร ซึ่งเปนวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดใน

รัสเซีย ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับแมน้ํามอสโคว รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอโลหะเปนรูป

นักรบโบราณกับกษัตริยที่สวยงามและเหมือนจริง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินมอสโคว 

23.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยน

เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ 

06.05 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น.  เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อตัราคาบรกิาร  

   

 

กรณุาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้งโปรแกรมทวัรแลวทางบรษิทัถอืวาทาน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆของบรษิทั 

 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทาง

ไป-กลับพรอมคณะ)  

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ราคา 

เดก็อายตุ่าํ

กวา 12 ป 

(ไมใชเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

ตลุาคม 

2561 
12-17 / 19-24 ต.ค. 61 37,900 35,900 6,000 



 

 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) 

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. ยกเลิกกอนการเดนิทาง 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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติ

ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ 

สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง 

LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีส่ายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น 

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

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

  


