
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภูมิ – ดไูบ – มอสโคว ์ 
22.00 น. �คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั*น + ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 
วนัที5สอง ดไูบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั 
02.25 น. �ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที� ยวบินที�  EK 371    

(�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

05.35 น. �ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี� ยนเครื� อง 
09.35 น. �เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที� ยวบินที�  EK 133 (�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน  



  

 

 

 

13.45 น. �เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว)สหพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจ คนเขา้เมือง
เรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนั,นนําทา่นเดินทางสู ่ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะ
ของผูค้นในเมือง เป็นทั,งยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที� ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมา
นั�งวาดรูป ทั,งรูปเหมือน ภาพขาว-ดาํ ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน 

คํ 5า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่� พกั� ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที5สาม ซากอรส์ – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– มหาวิทยลยัมอสโคว ์– รสัเซี5ยนเซอรค์สั  
เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่

เมืองซากอรส์ ที� ต ั,งของศาสนสถานที� ใหญที่� สุดและเกา่แกที่� สุดใน
คริสตศ์ตวรรษที�  78-79 เป็นที� แสวงบุญของประเทศ วิทยาลยัสอน
ศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยั
สงฆที์� มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน เขา้ชมโบสถ์
เกา่แก ่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที�  7< ตกแตง่ภายในดว้ยภาพนักบุญ 
มีแทน่สาํหรับประกอบพิธีของพระสงัฆราชและสาํหรับนักรอ้งนํา
สวด ชม โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน เลียนแบบ
มหาวิหารอสัสมัชญัที� จตุัรัสวิหารแหง่เครมลิน ตกแตง่ภายในดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค.ศ.78??-78?@ 
เป็นโบสถแ์รกของเมืองนี,  สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอม สีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใช้
เสียงภายในเป็นโบสถที์5ทําพิธี ทา่นสามารถร่วมสกัการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซีย
ได ้จากนั,นมีเวลาเล็กนอ้ยใหถ้า่ยรูปกบัหอระฆงั หรือจะรองนํ,าจาก บ่อนํ*าศกัดิNสิทธิN กลบัไปเป็นสิริมงคล นํ,าในบอ่เป็น
นํ,าธรรมชาติ มีเรื� องเลา่วา่ “ชายตาบอดเดินทางมาที� โบสถแ์ลว้คน้พบบอ่
นํ,าโดยบงัเอิญ หลงัจากนํานํ,ามาลา้งหนา้ความศกัดิB สิทธิB ก็ทาํใหช้ายตา
บอดสามารถมองเห็นได”้ 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู ่สแปรโ์ร่ฮิลล ์
หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถา่ยรูป หนา้มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซึ� ง
เป็นมหาวิทยาลยัที� เกา่แกที่� สุดของรัสเซีย  ที� นี� จะเป็นจุดชมวิวที� สามารถ
มองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 9 ตึกที� สรา้งในสมยัของส
ตาลิน จากนั,นชมการแสดงละครสตัวที์� ขึ,นชื� อของรัสเซีย รสัเซี5ยนเซอรค์สั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูที้� ไมค่วรพลาด 
ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าตื� นตาตื� นใจ 

คํ 5า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่� พกั� ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัที5สี5 สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟกี*  – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์5 – โบสถอ์สัสมัชญั 
  ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์- ล่องเรือแม่นํ*ามอสโคว ์



  

 

 

 

เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นเที� ยวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั�ง
รถไฟใตดิ้นดูสกัครั,ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นที� สวยที� สุดใน
โลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใตดิ้นทาํใหผู้ค้นสามารถเดินทาง
ไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทั�วไป สถานีรถไฟใตดิ้นเป็น
สิ� งกอ่สรา้งที� ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความยิ� งใหญ ่
ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนั
สวยงาม อนัเป็นเสน่หดึ์งดูดใหนั้กทอ่งเที� ยวมาเยี� ยมชม เนื� องจากการ
ตกแตง่ของแตล่ะสถานีที� ตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เครื� อง
แกว้ และหินออ่น นําทา่นสู ่ตลาดอิสมายลอฟกี*  ตลาดขายสินคา้พื, นเมืองซึ� งทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของที� ระลึกมากมาย 
อิสระทา่นเลือกซื, อสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้
พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที� ระลึกอื� นๆ อีกมากมาย 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดกาํเนิดแหง่ประวติัศาสตร์รัสเซียที� มีอายุ
ยาวนานกวา่ HIJ ปี ตั,งอยูบ่นเนินสูงถึง 8J เมตร ริมแมนํ่,ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์5 เป็นพิพิธภณัฑที์� เกา่แก่
ที� สุดของรัสเซีย ซึ� งเป็นที� เก็บสมบติัลํ,าคา่ของกษัตริยร์ัสเซีย ทั,งเครื� องประดบัที� ทาํดว้ยเพชร ทองคาํ อุปกรณก์ารสูร้บของ
กษัตริยส์มยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถที์� สําคญัใชใ้นงาน
พิธีกรรม                 ที� สาํคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม 
ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.7IH< เพื� อตอ้งการสรา้งปืน
ใหญที่� สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ทาํดว้ยบรอนซ ์และมีลูก
กระสุน นํ,าหนักลูกละประมาณ 7 ตนั นับวา่เป็นของสะสมในยุคนั,น 
ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง H7 เมตร ถือเป็นสิ� งกอ่สรา้งที�
สูงที� สุดในยุคนั,น และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งสิ� งใดๆ สูงเกินหอ
ระฆงันี,  ภายในหอระฆงัมีระฆงั ?7 ใบ ชมระฆงัที� ใหญที่� สุดของเครม
ลิน เรียกวา่ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาที� ทรง
ประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญที่� สุดในโลก แตเ่นื� องจากมีความผิดพลาดจึงทาํใหร้ะฆงัแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋า
สะพายใบเล็ก)จากนั,นนําคณะ ล่องเรือแม่นํ*ามอสโคว ์สมัผสับรรยากาศสองขา้งทางของสถานที� สาํคญัอยา่งสวยงาม
เมืองหลวงมอสโคว ์**หากไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิNเปลี5ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือ
เป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ** 

คํ 5า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูที่� พกั�ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  
วนัที5หา้  จตัุรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้กมุ – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหาร

เซนตซ์าเวียร ์– สนามบิน 



  

 

 

 

เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นสู ่จตัุรสัแดง 
คาํวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ� งสวยงาม จตุัรัสแดงนี, เป็นลาน
กวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณส์าํคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะ
เป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดง
สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษที�  79 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาล
สาํคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลก
ครั,งที�  ? นําทา่นถา่ยภาพกบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระ
เจา้อีวานที�  8 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม O ยอด เพื� อเป็นอนุสรณมี์ชยัชนะเหนือพวก
ตาตาร ์(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสาํหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษที�  7I ในบริเวณนั,นยงัมี หอนาฬิกาซา
วิเออร ์ต ั,งอยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง <9 เมตร บนยอดมีดาวแดง I แฉก ที� ทาํมาจากทบัทิมหนัก ?J ตนัซึ� งพรรค
คอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิPกเบนที� ลอนดอน รวมถึง หา้งสรรพสินคา้กมุ สถาปัตยกรรมที� เกา่แกข่อง
เมือง เป็นหา้งที� ใหญโ่ตและสวยงาม จาํหน่ายสินคา้อุปโภค เสื, อผา้ แบรนดเ์นม เครื� องสาํอาง นํ,าหอม และสินคา้ที� ระลึก มี
รา้นคา้กวา่ ?JJ รา้น 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั,นพาทา่นช็อปปิ, ง
และอิสระใหท้า่นไดมี้เวลาชอ้ปปิ, งในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั ณ 
Alexander Garden Shopping Mall หลงัจากนั,น นําทา่นถา่ยภาพ
กบั มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ซึ� งเป็นวิหารโดมทองที� ใหญที่� สุดใน
รัสเซีย ตั,งอยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมนํ่,ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพ
หลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษตัริยที์� สวยงามและเหมือนจริง 

คํ 5า �บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์
23.50 น. �ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที� ยวบินที�  EK 13e แวะเปลี� ยนเครื� อง (�บริการอาหารและ

เครื� องดื� มบนเครื� องบิน)  
วนัที5หก กรงุเทพฯ 

06.15 น.   �ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี� ยนเครื� อง 
09.30 น.  �เดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที� ยวบินที�  EK 372 (�บริการอาหารและเครื� องดื� มบนเครื� องบิน) 

18.40 น. �เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิBภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี� ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทั,งนี, ขึ,นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที� ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

กาํหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 15-20 พ.ย. 2562  32,900 



  

 

 

 

 
อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุตํ 5ากว่า je ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   e,kkk บาท 
  พกัเดี5ยว     เพิ5มท่านละ   l,kkk บาท 
 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมื5อท่านทําการซื*องโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงื5อนไขต่างๆของบริษทั 
อตัรานี* รวม 
� คา่ตัRวเครื� องบินชั,นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
� คา่ที� พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ ?-@ ทา่น) ตามที� ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิB ในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที� ไมส่ามารถเขา้พกัที�

เมืองนั,นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 
� คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที� ยวตามที� ระบุในรายการ 
� คา่เขา้ชมสถานที�  และคา่ธรรมเนียมตามที� ระบุในรายการ 
� คา่อาหารตามที� ระบุในรายการ 
� คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,JJJ,JJJ/IJJ,000 บาท (เงื� อนไขตามกรมธรรม)์ 
� หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณนํ์าเที� ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถิ� นคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัรานี* ไม่รวม 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ5ม n% ภาษีหกั ณ ที5จ่าย p% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
� คา่นํ,าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้@J กิโลกรัมตอ่/ทา่น 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครื� องดื� มในหอ้งพกั 
� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ5นและคนขบัรถทอ้งถิ5น ท่านละ q ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (ek ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 
เงื5อนไขในการจองทวัร ์
1. สาํหรับการจอง กรณุาชําระเงินมดัจาํท่านละ ek,kkk บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน @ วนั)  
2. ชาํระยอดสว่นที� เหลือทั,งหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ ?J วนั   
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นที� ตอ้งการออกตัRวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพื� อมายื� นวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที�  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั,ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิB ไมร่ับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยที� เกิดขึ,น 

ธนัวาคม 6-11 ธ.ค. 2562 32,900 



  

 

 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
7. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัขึ,นไป คืนมดัจาํท ั,งหมด 
?. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบื, องตน้ 5,000 บาท 
@. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจาํท ั,งหมด 
8. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย IJ% ของราคาคา่ทวัรท์ ั,งหมด 
I. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 7JJ% ของราคาคา่ทวัรท์ ั,งหมด 
<. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิB เรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามที� เกิดขึ,นจริง  
หมายเหต ุ
1. บริษทัขอสงวนสิทธิB ยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที� ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที� เกิดขึ,นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธิB ที� จะเปลี� ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื� อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที� สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที� นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น
ตน้ 

3. เนื� องจากรายการทวัรนี์, เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิB การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เมื� อทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั,งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  
จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงื� อนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที� ไดร้ะบุไวโ้ดยทั,งหมด 

5. สาํหรับที� นั�ง LONG LEG หรือที� นั�งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที� มีคุณสมบติัตามที� สายการบินกาํหนด เชน่ ตอ้ง
สามารถสื� อสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้� นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อาํนาจในการใหที้� นั�ง LONG LEG ขึ,นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที� สายการบินตอนเวลาที� เช็คอินเทา่นั,น 

6. โรงแรมที� พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เครื� องปรับอากาศเนื� องจากเป็นภูมิประเทศที� มีอากาศเย็น และหอ้งพกั @ ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น ? เตียง และ SOFA BED ซึ� งขึ,นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  
 


