
 

 

 
 
 

 
วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์  
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 371    

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 
09.15 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นท้ังย่าน
การค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ท้ังรูปเหมือน 
ภาพขาว-ด า ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ท่ีพัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน 
 



 

 

 
วันที่สาม ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซ่ียนเซอร์คัส  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส ท่ีต้ังของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและ

เก่าแก่ท่ีสุดในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาด
ภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ท่ีมีบาทหลวงและนักศึกษาจ านวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 
16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและส าหรับนักร้องน าสวด ชม                     
โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม            
สีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ที่ท่าพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะ             
โลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรอง
น้ าจาก บ่อน้่าศักด์ิสิทธิ์ กลับไปเป็นสิริมงคล น้ าในบ่อเป็นน้ าธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า “ชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถ์
แล้วค้นพบบ่อน้ าโดยบังเอิญ หลังจากน าน้ ามาล้างหน้าความศักดิ์สิทธิ์ก็ท าให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้” 

 
 
 

 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถ่ายรูป หน้า

มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย  ท่ีนี่จะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกท่ีสร้างในสมัยของสตาลิน จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ท่ีขึ้นช่ือของรัสเซีย รัสเซ่ียน
เซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ท่ีไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ท่ีพัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี – โบสถ์อสัสัมชัญ 
  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร ์- ล่องเรือแม่น้่ามอสโคว์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าท่านเท่ียวชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่ง

รถไฟใต้ดินดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินท า
ให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนท่ัวไป สถานี
รถไฟใต้ดินเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรม
ประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชม 
เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ีต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟ
ระย้า            เครื่องแก้ว และหินอ่อน น าท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟก้ี 



 

 

ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น 
ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของท่ีระลึก
อื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดก าเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียท่ีมีอายุ
ยาวนานกว่า 850 ปี ต้ังอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ ามอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นท่ีเก็บสมบัติล้ าค่าของกษัตริย์รัสเซีย ท้ังเครื่องประดับท่ีท าด้วยเพชร ทองค า อุปกรณ์การสู้รบของ
กษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ท่ีส าคัญใช้ในงาน
พิธีกรรม                 ท่ีส าคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อ
ต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ าหนักลูกละประมาณ 1 
ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น 
และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังท่ีใหญ่ท่ีสุดของเครม
ลิน เรียกว่าระฆังพระเจ้าซาร ์สร้างในสมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เนื่องจากมี
ความผิดพลาดจึงท าให้ระฆังแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็ก)จากนั้นน าคณะ ล่องเรือแม่น้่ามอสโคว์ 
สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของสถานท่ีส าคัญอย่างสวยงามเมืองหลวงมอสโคว์ **หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชว์บัลเล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ** 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ท่ีพักณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
วันท่ีห้า  จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหาร

เซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าท่านสู่ จัตุรัสแดง ค าว่า

สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็น
เวทีของเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิม
ฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น               
วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 น าท่าน
ถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานท่ี 4 จอม
โหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็น
อนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้อง
ส าหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ในบริเวณนั้นยังมี หอนาฬิกา
ซาวิเออร์ ต้ังอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 
แฉก ท่ีท ามาจากทับทิมหนัก 20 ตันซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้
ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนท่ีลอนดอน รวมถึง  ห้างสรรพสินค้า กุม 
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง เป็นห้างท่ีใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่าย
สินค้าอุปโภค เส้ือผ้า แบรนด์เนม เครื่องส าอาง น้ าหอม และสินค้าท่ีระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาท่านช็อปปิ้งและ
อิสระให้ ท่านได้มี เวลาช้อปปิ้ ง ในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย  ณ 
Alexander Garden Shopping Mall หลังจากนั้น น าท่านถ่ายภาพ
กับ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย 
ต้ังอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะ
เป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ท่ีสวยงามและเหมือนจริง 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์ 
23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 132 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  
วันที่หก กรุงเทพฯ 
06.15 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 
09.30 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพร้อมความประทับใจ  

******************************* 
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 
 

อัตราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พักเด่ียว     เพิ่มท่านละ   6,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท่าการซ้ืองโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 
อัตรานี้รวม 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  
✓ ค่าท่ีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้า

พักท่ีเมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

ก่าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 
12-17 / 13-18 / 19-24 / 20-25 / 

27 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 
34,900 



 

 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
✓ หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่า

ทิป) 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก 
 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถท้องถ่ิน 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 3 วัน)  
2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน   
3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั 
4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าท้ังหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจ าท้ังหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง   
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น
ต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 



 

 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ต้องสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

 
 
 
 
 

 


