
 

  

 
 
 

 

 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์  

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท 

03.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377    

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

06.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.35 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว)สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง

เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของ

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน 
 



 

  

ผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่ง

วาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ 

เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดใน

คริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอน

ศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์

ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจ านวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ 

สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญ มีแท่น

ส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและส าหรับนักร้องน าสวด ชม 

โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหาร
อัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์

แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม สีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายใน

เป็นโบสถ์ที่ท่าพิธ ีท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลา

เล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ าจาก บ่อน้่าศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็นสิริมงคล น้ าในบ่อเป็นน้ าธรรมชาติ มีเรื่อง
เล่าว่า “ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ าโดยบังเอิญ หลังจากน าน้ ามาล้างหน้าความศักดิ์สิทธิ์ก็ท าให้ชายตา

บอดสามารถมองเห็นได้” 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ 

หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถ่ายรูป หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่ง

เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย  ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของส

ตานลินจากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์

คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดง

กายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจลิน  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี ่ สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ 

  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้่ามอสโคว์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเที่ยวชม สถานี

รถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้ง เพราะ

นอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีก

ต่างหาก รถไฟใต้ดินท าให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก



 

  

กว่าบนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่  ตลอดจน

ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม 

เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน น าท่านสู่ ตลาดอิส

มายลอฟก้ี ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่

ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดก าเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุ

ยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ ามอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุด

ของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ าค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ท าด้วยเพชร ทองค า อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์

สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่ส าคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่

ส าคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุด

ในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมใน

ยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้าม

ก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่าระฆังพระเจ้าซาร์ 

สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงท าให้ระฆังแตก

ออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็ก) 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ที่พักณ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่ห้า  จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหาร

เซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านสู่ จัตุรัสแดง ค าว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม 

จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 

การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 

ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน

แรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 น าท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหาร

เซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบ

รัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะ

เหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องส าหรับสวดมนต์ใน

สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในบริเวณนั้นยังมี หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาว

แดง 5 แฉก ที่ท ามาจากทับทิมหนัก 20 ตันซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน รวมถึง 

ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างที่ใหญ่โต

และสวยงาม จ าหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องส าอาง 

น้ าหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้านจากนั้นน าคณะ 

ล่องเรือแม่น้่ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของสถานที่ส าคัญ



 

  

อย่างสวยงามเมืองหลวงมอสโคว์ **หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจาก

การล่องเรือเป็นชมโชว์บัลเล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นน าท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่

ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์

ที่สวยงามและเหมือนจริง จากนั้นพาท่านช็อปปิ้งและอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ง ณ Outlet Village Belaya Decha 

หลังจากนั้น ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์ 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK132 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

วันที่หก กรุงเทพฯ 
05.35 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ  

******************************* 
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ   6,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อท่านท่าการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท 

ก่าหนดการเดนิทาง ราคา 

เมษายน 22-27 เม.ย. 2563 34,900 

พฤษภาคม 5-10 พ.ค. / 29 พ.ค.– 3 มิถุนายน 2563 34,900 

มิถุนายน 10-15 มิ.ย. 2563 34,900 

กรกฎาคม 2-7 ก.ค. 2563 37,900 



 

  

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  

 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่

เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 1 วัน)  

2. ช าระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน   

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด  

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง   



 

  

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย 

สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้อง

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ

อ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

7. กรณีผู้เดินทางด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ  (Join Land) ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง  


