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วนัแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ – มอสโคว ์ 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

 

 
 
 
 
 
วนัท่ีสอง ดไูบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
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09.35 น. เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจ คนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนั้นน าทา่น

เดินทางสู่ ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้

และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า 

ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– มหาวิทยลยัมอสโคว ์– รสัเซ่ียนเซอรค์สั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซากอรส์ ท่ีต ัง้ของศาสนสถานท่ีใหญท่ี่สุดและ

เกา่แกท่ี่สุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ วิทยาลยัสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนักศึกษาจ านวนนับรอ้ยคน เขา้ชมโบสถเ์กา่แก ่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 

ตกแต่งภายในดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิ ธีของ พระสังฆราชและส าหรับนักร้องน าสวด  ชม                     

โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตุัรัสวิหารแหง่เครมลิน ตกแตง่ภายในดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอม            

สีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สียงภายในเป็นโบสถท่ี์ท าพิธี ทา่นสามารถร่วมสักการะ             

โลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซียได ้จากนั้นมีเวลาเล็กนอ้ยใหถ้า่ยรูปกบัหอระฆงั หรือจะรองน ้า

จาก บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ กลบัไปเป็นสิริมงคล น ้าในบอ่เป็นน ้าธรรมชาติ มีเร่ืองเลา่วา่ “ชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถแ์ลว้

คน้พบบอ่น ้าโดยบงัเอิญ หลงัจากน าน ้ามาลา้งหนา้ความศกัด์ิสิทธ์ิก็ท าใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได”้ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แวะถา่ยรูปบริเวณ Swan Lake ผา่นชม อารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน ์เกา่แก่

อายุกวา่ 300 ปี ท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงัพระนางโซเฟีย และบรรดาเช้ือพระวงศฝ่์ายหญิงในราชวงศโ์รมานอฟ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสาน

ส าหรับสุภาพสตรีคนส าคญัๆ ระดบัประเทศไมว่า่จะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซา่ กอบาชอพ ฯลฯ น าทา่น

เดินทางสู ่สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถา่ยรูป หนา้มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเกา่แก่

ท่ีสุดของรัสเซีย  ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวที่ สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกที่ สรา้งในสมยัของสตา

ลิน จากนั้นชมการแสดงละครสัตวท่ี์ข้ึนช่ือของรัสเซีย รสัเซ่ียนเซอรค์สั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ไมค่วรพลาด 

ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั 

  ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์- ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นเท่ียวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่งรถไฟ

ใตดิ้นดูสกัครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใตดิ้นท าใหผู้ค้น

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีชาวรัสเซียสามารถอวด

ชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความย่ิงใหญ ่ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็น

เสน่ห์ดึงดูดใหน้ักทอ่งเท่ียวมาเย่ียมชม เน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีท่ีตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้            

เคร่ืองแกว้ และหินออ่นน าทา่นสู่ ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึก

มากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ 

กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดก าเนิดแหง่ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีอายุ

ยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน่ ้ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุด

ของรัสเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัล า้คา่ของกษัตริยร์ัสเซีย ทัง้เคร่ืองประดบัท่ีท าดว้ยเพชร ทองค า อุปกรณก์ารสูร้บของกษัตริย์

สมยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรม                 

ท่ีส าคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญ่

ท่ีสุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่เป็นของสะสม

ในยุคนั้น ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายหา้ม

กอ่สร้างส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเครมลิน เรียกว่า  ระฆัง                     

พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่สุดในโลก แตเ่น่ืองจากมีความผิดพลาด          

จึงท าใหร้ะฆงัแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็ก) 
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ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **จากนั้นน าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์สมัผสับรรยากาศยามค ่าคืนของเมืองหลวง

มอสโคว ์ท่ีมีการตกแตง่ไฟตามอาคารและสถานท่ีส าคญัอยา่งสวยงาม** น าทา่นสูท่ี่พกัณ HOLIDAY INN HOTEL 

หรือระดบัเดียวกนั **ตัง้แต่เดือนธนัวาคม เขา้สู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้  จตัุรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้กุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหาร

เซนตซ์าเวียร ์– สนามบิน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นสู ่จตัุรสัแดง ค าวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม 

จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณส์ าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 

การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจ จุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่               

วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2  ภายในบริเวณจตุัรัสแดงทา่นจะได ้ชม มหาวิหาร              

เซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็น

อนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15           

หอนาฬิกาซาวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั       

ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอน หา้งสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แก่            

ของเมือง เป็นหา้งท่ีใหญโ่ตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้                

ท่ีระลึก มีรา้นคา้กวา่ 200 รา้น 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นพาทา่นช็อปป้ิงและอิสระใหท้า่นไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนั

ทนัสมยั ณ European Shopping Mall หลงัจากนั้น น าทา่นชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่

ท่ีสุดในรัสเซีย ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท่ี์

สวยงามและเหมือนจริง น าทา่นเดินทางสู ่

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์

23.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 132 แวะเปล่ียนเคร่ือง (ประมาณ 5.30 ชม.) 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ 
06.20 น.   ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.35 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

 

อตัราค่าบริการ    

 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี 

(ไมใ่ชเ้ตียง) 

พกัเด่ียว 

เมษายน 2560 

12 – 17 เม.ย. 60 44,900 42,900 6,000 

22-27 เม.ย. 60 

27 เม.ย. – 3 พ.ค. 60 

37,900 35,900 6,000 

พฤษภาคม 9-14  37,900 35,900 6,000 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK001 RUS MOS ZA 6D MAY17-EK-W35 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

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

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

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 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. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 


