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วนัแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ – มอสโคว ์

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว Tสายการ

บินเอมเิรตส(์EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

 

 
 
 
 
 
วนัท่ีสอง ดูไบ – มอสโคว–์มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ - ถนนอารบทั 

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ ยวบินที่  EK385(บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45น. ถึงสนามบินเมอืงดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
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09.35 น. เดินทางสู่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ ยวบินที่  EK 133(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้น าทา่นชมมหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ซึ่ งเป็นวิหารโดม

ทองที่ ใหญท่ี่ สุดในรัสเซีย ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมี

ภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท์ี่ สวยงามและเหมือนจริงน าทา่น

เดินทางสู่ถนนอารบทัเป็นถนนคนเดินห ้ามรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหล่ง

พบปะของผูค้นในเมือง เป็นท ัง้ย ่านการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่าย

สินคา้อุปโภคบริโภค ของที่ ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ท ัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด  า ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกัณ HOLIDAY INN HOTELหรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม จตุัรสัแดง–มหาวิหารเซนตบ์าซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร–์หา้งสรรพสินค้ากุม-อารามชี โดโวดิวิชี    

 สแปรโ์ร่ฮิลล-์รสัเซ่ียนเซอรค์สั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห ้องอาหารของโรงแรมน าท ่านสู่จตุัรสัแดง  ค  าวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม 

จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 

การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่  17 ปัจจุบันใชจ้ ัดงานในชว่งเทศกาลส าค ัญๆ เช่น วนัปี

ใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่  2ภายในบริเวณจัตุรัสแดงทา่นจะได ้ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล 

สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานที่  4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชัย

ชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนต์ในสมัยคริสตศ์ตวรรษที่  15 หอนาฬิกาซาวิ

เออร ์ตั้งอยู ่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ ท  ามาจากท ับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่ งพรรค

คอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนที่ ลอนดอน หา้งสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรมที่ เก ่าแกข่องเมือง เป็น

หา้งที่ ใหญโ่ตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ที่ ระลึก มีร ้านคา้กวา่ 

200 รา้น 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แวะถ ่ายรูปบริเวณ Swan Lakeผา่นชม อารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์เกา่แก่

อายุกวา่ 300 ปี ที่ เคยเป็นที่ คุมขงัพระนางโซเฟีย และบรรดาเช้ือพระวงศฝ่์ายหญิงในราชวงศโ์รมานอฟ ปัจจุบนัใชเ้ป็นสุสาน

ส าหรับสุภาพสตรีคนส าค ัญๆ ระดบัประเทศไมว่่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซา่ กอบาชอพ ฯลฯน าทา่น

เดินทางสู่สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก หนา้มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซึ่ งเป็นมหาวิทยาลัยที่ เกา่แกท่ี่ สุดของรัสเซีย  

ที่ น่ีจะเป็นจุดชมวิวที่ สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกที่ สรา้งในสมยัของสตาลินจากนั้นชมการ
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แสดงละครสัตวท์ี่ ข้ึนช่ือของรัสเซียรสัเซ่ียนเซอรค์ัส เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี่ ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดง

กายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกั ณHOLIDAY INN HOTELหรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น–ตลาดอิสมายลอฟก้ี–พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่–โบสถอ์สัสมัชญั 

 ปืนใหญ่พระเจา้ซาร–์ระฆงัพระเจา้ซาร-์ล่องเรือแมน่ ้ามอสโคว ์
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าท ่านเที่ ยวชมสถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่งรถไฟ

ใตด้ินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตด้ินที่ สวยที่ สุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใตด้ินท  าใหผู้ค้น

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนท ั่วไปสถานีรถไฟใตด้ินเป็นส่ิงก่อสรา้งที่ ชาวรัสเซียสามารถอว ด

ชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่ งใหญต่ลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงามอนัเป็น

เสน่ห์ดึงดูดให ้นักทอ่งเที่ ยวมาเยี่ ยมชมเน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีที่ ตา่งกันดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ือง

แกว้ และหินอ่อนน าทา่นสู่ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้ พ้ืนเมืองซึ่ งทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของที่ ระลึกมากมาย 

อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้

พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที่ ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัเครมลิน  จุดก า เนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่ มีอายุ

ยาวนานกวา่ 850 ปี ตั้งอยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น ้ามอสโก ชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ เป็นพิพิธภณัฑ์ที่ เกา่แกท่ี่ สุด

ของรัสเซีย ซึ่ งเป็นที่ เก็บสมบติัล า้คา่ของกษัตริยร์ัสเซีย ท ัง้เค ร่ืองประดบัที่ ท  าดว้ยเพชร ทองค  า อุปกรณ์การสูร้บของกษัตริย ์

สมยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชมโบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท์ี่ ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ ส าค ัญ 
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สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ี่ สุดในโลก

และยงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ท  าดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับวา่เป็นของสะสมในยุคนั้น 

ชมหอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงก่อสรา้งที่ สูงที่ สุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งส่ิง

ใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัที่ ใหญท่ี่ สุดของเครมลิน เรียกวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งใน

สมยัพระนางแอนนาที่ ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่ สุดในโลกแตเ่น่ืองจากมีความผดิพลาดจึงท  าใหร้ะฆงัแตกออก  

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภัตตาคาร**จากนั้นน าคณะล่องเรือแมน่ ้ามอสโคว ์สัมผสับรรยากาศยามค  ่าคืนของเมืองหลวง

มอสโคว ์ที่ มีการตกแตง่ไฟตามอาคารและสถานที่ ส าค ัญอยา่งสวยงาม**น าท ่านสู่ที่ พกัณ HOLIDAY INN HOTEL

หรือระดบัเดียวกนั **ตั้งแต่เดือนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ ซากอรส์-โบสถอ์สัสมัชญั-บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ-ดูไบ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห ้องอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมอืงซากอร์ส ที่ ตัง้ของศาสนสถานที่ ใหญท่ี่ สุดและ

เกา่แกท่ี่ สุดในคริสตศ์ตวรรษที่  14-17 เป็นที่ แสวงบุญของประเทศ วิทยาลยัสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆท์ี่ มีบาทหลวงและนักศึกษาจ านวนนับร ้อยคน เขา้ชมโบสถเ์ก่าแก ่สรา้งในคริสต์ศตวรรษที่  16 

ตกแต่งภายในดว้ยภาพนักบุญ มีแท ่นส าหรับประกอบพิ ธีของพระสังฆราชและส าหรับนักร ้องน าสวด  ชมโบสถ์

อสัสมัชญั สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน เลียนแบบมหาวิหารอสัสัมชญัที่ จตุัรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแตง่ภายในดว้ยภาพเฟรส

โกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน

ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สียงภายในเป็นโบสถ์ท่ีท าพิธี ท ่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญ

เซอร์เจียสพร ้อมกบัประชาชนชาวรัสเซียได ้จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให ้ถา่ยรูปกับหอระฆ ัง หรือจะรองน ้าจาก  บ่อน ้ า

ศกัด์ิสิทธ์ิ กลบัไปเป็นสิริมงคล น ้าในบอ่เป็นน ้าธรรมชาติ มีเร่ืองเลา่วา่ “ชายตาบอดเดินทางมาที่ โบสถแ์ลว้คน้พบบอ่น ้าโดย

บงัเอิญ หลงัจากน าน ้ามาลา้งหนา้ความศกัดิ์ สิทธ์ิก็ท  าใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได”้ 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบินมอสโคว ์

16.55 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ ยวบินที่ EK 134(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

22.55 น. ถึงสนามบินเมอืงดูไบประเทศสหรฐัอาหรบัแวะเปล่ียนเคร่ือง 

03.00น. เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ ยวบินที่  EK 384(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ 
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิ์ภาพพรอ้มความประทบัใจ  

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

อัตรา น้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมเิรตส(์EK) 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ เด็ก 

(ต ่ากว่า 12 ปี)

ไม่ใชเ้ตียง 

พกัเด่ียว 

สิงหาคม 

2559 
25-30 39,900 37,900 6,000 

กนัยายน 

2559 
6-11 39,900 37,900 6,000 

ตุลาคม 

2559 
20-25 40,900 38,900 6,000 

พฤศจิกายน 

2559 

 

8-13/15-20 

 

39,900 37,900 6,000 

30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 59 40,900 38,900 6,000 
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 คา่ที่ พกั (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ 

 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 ยูเอสดอลล่ารต์ลอดทริป) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 

 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจองกรุณาช 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 ขอเก็บคา่ใชจ้ ่าย 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 

ธนัวาคม 

2559 
7-12  40,900 38,900 6,000 
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ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 


