
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ – มอสโคว ์  

22.00 น. คณะพร ้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   EK001B RUSMOSS 6DJUN17-EK-W35 



 

 

 

 
 
 
วนัท่ีสอง ดูไบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั  

02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 371    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.35 น. ถึงสนามบิน เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. เดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจ คนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนั้นน าทา่น

เดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นท ัง้ยา่นการคา้

และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที่ ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ท ัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด  า 

ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – ชมการแข่งขนัฟุตบอล FIFA CONFEDERATION CUP 2017 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ทา่นเที่ ยวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่งรถไฟใต ้

ดินดูสักครั้ง  เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตด้ินที่ สวยที่ สุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตด้ินท  าให ้ผูค้น

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนท ั่วไป สถานีรถไฟใตด้ินเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ ชาวรัสเซียสามารถอวด

ชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่ งใหญ ่ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนัสวยงามอนัเป็น

เสน่ห์ดึงดูดใหน้ักทอ่งเที่ ยวมาเยี่ ยมชม เน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีที่ ตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ือง

แกว้ และหินออ่น 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท ่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้ พ้ืนเมืองซึ่ งทา่นจะไดพ้บกับ

สินคา้ของที่ ระลึกมากมาย อิสระท ่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่ง

ดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที่ ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย  หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ 

สนาม Otkrytiye Arena (Spartak Stadium) เพื่อเตรียมชมการแข่งขนัฟุตบอล FIFA CONFEDERATION CUP 

2017 ซึ่ งเป็นธรรมเนียมว่ากอ่นการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 1 ปี เพ่ือเตรียมพรอ้มกอ่นเป็นเจา้ภาพจริงในการแขง่ขนั FIFA 

WORLD CUP 2018 ที่ ประเทศรัสเซีย 

18.00 น. ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล FIFA CONFEDERATION CUP 2017 ระหว่าง ทีมชาติรสัเซีย พบกับ ทีมชาติ

โปรตุเกส 

 ค า่ บริการอาหารค  ่า (แบบกลอ่ง) น าทา่นสู่ที่ พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ – โบสถอ์สัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ – ระฆงัพระเจา้ซาร ์ – 

ล่องเรือแมน่ ้ามอสโคว ์- รสัเซ่ียนเซอรค์สั – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– มหาวิทยลยัมอสโคว ์



 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดก าเนิดแห่งประวติัศาสตร์รัสเซียที่

มีอายุยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน่ ้ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่

เกา่แกท่ี่ สุดของรัสเซีย ซึ่ งเป็นที่ เก็บสมบติัล า้คา่ของกษัตริยร์ัสเซีย ท ัง้เคร่ืองประดบัที่ ท  าดว้ยเพชร ทองค  า อุ ปกรณ์การสูร้บ

ของกษัตริยส์มยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริย ์และ

พระราชินี ชม โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท์ี่ ส าคญัใชใ้นงาน

พิธีกรรมที่ ส าค ัญ สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืน

ใหญ่พระเจ ้าซาร์ สรา้งในสมัย ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการ

สรา้งปืนใหญท่ี่ สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ท  าดว้ย

บรอนซ ์ และมีลูกกระสุน น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน 

นับวา่เป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มี

ความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ สูงที่ สุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายใน

หอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัที่ ใหญ ่ที่ สุดของเครมลิน เรียกวา่  ระฆังพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมัยพระนางแอนนาที่ ทรง

ประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่ สุดในโลก แตเ่น่ืองจากมีความผดิพลาดจึงท  าใหร้ะฆงัแตกออก 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **จากนั้นน าคณะ ล่องเรือแมน่ ้ามอสโคว ์สัมผสับรรยากาศของเมืองหลวง 

                มอสโคว์ ที่ มีการตกแตง่ไฟตามอาคารและสถานที่ ส าคญัอยา่งสวยงาม** น าทา่นเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขา

นกกระจอก แวะถา่ยรูป หน้ามหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซึ่ งเป็นมหาวิทยาลยัที่ เกา่แก่ที่ สุดของรัสเซีย  ที่ น่ีจะเป็นจุดชมวิวที่

สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกที่ สรา้งในสมยัของ    สตาลิน จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์

ที่ ข้ึนช่ือของรัสเซีย รสัเซ่ียนเซอรค์สั เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี่ ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและ

มายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ จตุัรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้กุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์

ซาเวียร ์– สนามบิน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห ้องอาหารของโรงแรม น าทา่นสู่ จตุัรสัแดง ค  าวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม 

จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 

การประทว้งทางการเมือง จัตุรัสแดงสรา้งในสมัยคริสตศ์ตวรรษที่  17 ปัจ จุบันใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าค ัญๆ เช่น               

วนัปีใหม่ วนัชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่  2  ภายในบริเวณจัตุรัสแดงท ่านจะได ้ชม มหาวิหาร              

เซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานที่  4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็น

อนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย ่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นห ้องส าหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  15           

หอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ ท  ามาจากทบัทิมหนัก 20 ตัน       

ซึ่ งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนที่ ลอนดอน  ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่ เกา่แก่            

ของเมือง เป็นห ้างที่ ใหญโ่ตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เค ร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้                 

ที่ ระลึก มีรา้นคา้กวา่ 200 รา้นน า 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นพาทา่นช็อปป้ิงและอิสระใหท้า่นไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนั

ทนัสมัย ณ Alexander Garden หลังจากนั้น น าทา่นชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์ซึ่ งเป็นวิหารโดมทองที่ ใหญท่ี่ สุดใน

รัสเซีย ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกับแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท์ี่ สวยงาม

และเหมือนจริง 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว ์

23.45 น. ออกเดินทางสู่  เมอืงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 132 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ 
05.55 น.   ถึงสนามบิน เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ ยวบินที่  EK 370 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิ์ภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

อตัราค่าบริการ 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมเิรตส ์ (EK) 

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ตัว๋ชมฟุบอล 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไมร่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถทอ้งถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (20 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคา 

ราคาเด็ก 

(อายุต า่กว่า 12ปี 

ไม่ใชเ้ตียง) 

 

พกัเด่ียว 

19-24 มถิุนายน 2560 49,900 47,900 6,000 



 

       ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั)  

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท  

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถ่ึง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 


