มีนาคม
เมษายน

กาหนดการเดินทาง
2-7 / 9-14 / 16-21 /23-28 /
30 มี.ค. – 3 เม.ย.
4-9 / 5-10

ราคา

39,900

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
23.00 น. คณะพร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั้ น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริ การติดป้ ายชื่อพร้อมริ บบิ้นให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
01.35 น. ออกเดิ น ทางสู่ เมือ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ย วบิ น ที่ EK385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.35 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
13.45 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น โดโมเดโดโว สหพัน ธรั ฐ รั ส เซี ย ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจ
คนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้วนําท่านชม มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ ซึ่ งเป็ นวิหารโดม
ทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองติดกับแม่น้ าํ มอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมี
ภาพหล่อ โลหะเป็ นรู ปนักรบโบราณกับกษัตริ ยท์ ี่สวยงามและเหมื อ นจริ ง นําท่าน
เดิ น ทางสู่ ถนนอารบั ท เป็ นถนนคนเดิ นห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิ ล ปิ นและแหล่ ง
พบปะของผูค้ นในเมือง เป็ นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่ น ร้านค้าจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริ โภค ของที่ระลึกต่างๆ
มีศิลปิ นมานัง่ วาดรู ป ทั้งรู ปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีต่างๆ และรู ปล้อเลียน
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิ กาซาวิเออร์ – ห้ างสรรพสิ นค้ากุม - อารามชี โดโวดิวิชี - สแปร์ โร่ ฮิลล์
- รัสเซี่ยนเซอร์ คสั
เช้ า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านสู่ จัตุรัสแดง คําว่าสี แดงในความหมายรัสเซี ย คือ สิ่ งสวยงาม
จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซี ย ไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ
เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริ เวณจัตุรัสแดงท่านจะได้ ชม มหาวิหาร
เซนต์ บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซี ยโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์มีชยั ชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่
15 หอนาฬิ กาซาวิเออร์ ตั้งอยูบ่ นป้ อมสปาสกายา สู ง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทาํ มาจากทับทิมหนัก 20
ตันซึ่ งพรรคคอมมิวนิ สต์นํามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม สถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่ของเมือง เป็ นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จําหน่ ายสิ นค้าอุปโภค เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เครื่ องสําอาง นํ้าหอม และ
สินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะถ่ายรู ปบริ เวณ Swan Lake ผ่านชม อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ เก่าแก่
อายุกว่า 300 ปี ทีเ่ คยเป็ นที่คุมขังพระนางโซเฟี ย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในราชวงศ์โรมานอฟ ปั จจุบนั ใช้เป็ น
สุสานสําหรับสุภาพสตรี คนสําคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็ นอดีตสุ ภาพสตรี หมายเลข 1 นางไรซ่ า กอบาชอพ ฯลฯ
นําท่านเดินทางสู่ สแปร์ โร่ ฮิลล์ หรื อ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด
ของรัสเซีย ที่นี่จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโก เช่น ตึกสู ง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตา

คา่

วันที่สี่
เช้ า

ลิน จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ที่ข้ ึนชื่อของรัสเซี ย รั สเซี่ ยนเซอร์ คัส เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ้ที่ไม่ควรพลาด
ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านสู่ที่พกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

สถานีรถไฟใต้ ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่ – โบสถ์ อสั สั มชัญ
ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ – ระฆังพระเจ้ าซาร์ - ล่ องเรือแม่ น้ามอสโคว์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่ง
รถไฟใต้ดินดูสกั ครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดิน
ทําให้ผคู ้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัว่ ไป สถานีรถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ชาวรัสเซี ย
สามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณี
อัน สวยงาม อันเป็ นเสน่ ห์ ดึ ง ดู ดให้นัก ท่ อ งเที่ ย วมาเยี่ย มชม เนื่ อ งจากการตกแต่ ง ของแต่ ล ะสถานี ที่ ต่ า งกัน ด้ว ย
ประติมากรรม โคมไฟระย้าเครื่ องแก้ว และหินอ่อนนําท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้
พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุก๊ ตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ
กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกําเนิ ดแห่ งประวัติศาสตร์รัสเซี ยที่มีอายุ
ยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยูบ่ นเนิ นสู งถึง 40 เมตร ริ มแม่น้ าํ มอสโก ชม พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่
ที่สุดของรัสเซีย ซึ่ งเป็ นที่เก็บสมบัติล้ าํ ค่าของกษัตริ ยร์ ัสเซี ย ทั้งเครื่ องประดับที่ทาํ ด้วยเพชร ทองคํา อุ ปกรณ์การสู ้รบ
ของกษัตริ ยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริ ยแ์ ละพระราชินี ชม โบสถ์ อัสสั มชั ญ เป็ นโบสถ์ที่สาํ คัญใช้ในงาน
พิธีกรรมที่สาํ คัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้าง
ปื นใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยงิ เลย ทําด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน นํ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่า
เป็ นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้ าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้
ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน
เรี ยกว่า ระฆังพระเจ้ าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากมี
ความผิดพลาดจึงทําให้ระฆังแตกออก
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร **จากนั้นนําคณะ ล่ องเรือแม่ น้ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามคํ่าคืนของเมื องหลวง
มอสโคว์ ที่มี การตกแต่ง ไฟตามอาคารและสถานที่สําคัญอย่างสวยงาม** นํา ท่านสู่ ที่พ กั ณ HOLIDAY INN

HOTEL หรื อระดับเดียวกัน **ตั้งแต่ เดือนธันวาคม เข้ าสู่ ฤดูหนาว หากไม่ สามารถล่ องเรื อได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่ องเรือเป็ นชมโชว์ บัลเล่ ต์ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบ**

วันที่ห้า
เช้ า

ซากอร์ ส-โบสถ์ อัสสั มชัญ-บ่ อน้าศักดิ์สิทธิ์-ดูไบ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ ส ที่ต้งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและ
เก่าแก่ที่สุดในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การ
วาดภาพไอคอน เป็ นวิท ยาลัย สงฆ์ที่ มี บ าทหลวงและนัก ศึ ก ษาจํา นวนนับ ร้ อ ยคน เข้า ชมโบสถ์เ ก่ า แก่ สร้ า งใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสําหรับนักร้องนํา
สวด ชมโบสถ์ อัสสั มชั ญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตั ุรัสวิหารแห่ งเครมลิน ตกแต่ง
ภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็ นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปั ตยกรรมแบบ
ยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ ามใช้ เสี ยงภายในเป็ นโบสถ์ ที่ทาพิธี ท่านสามารถ
ร่ วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พร้อมกับประชาชนชาวรัสเซี ยได้ จากนั้นมี เวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรู ปกับหอ
ระฆัง หรื อจะรองนํ้าจาก บ่ อน้าศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็ นสิ ริมงคล นํ้าในบ่อเป็ นนํ้าธรรมชาติ มีเรื่ องเล่าว่า “ชายตาบอด
เดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อนํ้าโดยบังเอิญ หลังจากนํานํ้ามาล้างหน้าความศักดิ์สิ ทธิ์ก็ทาํ ให้ชายตาบอดสามารถ
มองเห็นได้”

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์
16.55 น. ออกเดิ นทางสู่ เมื องดู ไ บ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ย วบินที่ EK 134 (บริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
บนเครื่ องบิน)
22.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.00 น. เดิ นทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 384 (บริ การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
บนเครื่ องบิน)

วันที่หก กรุงเทพฯ
12.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
ท่ านละ
เด็ก (อายุต่ากว่ า 12 ปี ไม่ มีเตียง) ท่ านละ
พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

39,900
37,900
6,000

บาท
บาท
บาท

อัตรานี้รวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ค่าที่พกั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่ รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท้ องถิ่น ท่ านละ 5 ยูเอสดอลล่ าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่ าร์ ตลอดทริป)

ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ตามแต่ ท่านเห็นสมควร
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่ านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

