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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – จัตุรสั แดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม
02.00 น. ออกเดิน ทางสู ่ เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เ รตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 371
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
10.00 น. เดินทางสู ่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
14.20 น. เดิน ทางถึ ง สนามบิ น โดโมเดโดโว สหพันธรั ฐ รัส เซีย ผ่า นพิ ธีก ารตรวจคนเข้า เมื อ งเรี ยบร้อ ยแล้ว น าท่า นสู ่
จัตุรสั แดง คาว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่ งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุ การณ์สาคัญ
ในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ภายในบริ เวณจัตุรัสแดงท่านจะได้ ชม มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ น
แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็ นอนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด
ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ ตัง้ อยู บ่ นป้อมสปาสกายา สู ง 67 เมตร
บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์นามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบน
ที่ลอนดอน ห้างสรรพสิ นค้ากุม สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็ นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ายสิ นค้าอุ ปโภค
เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่ องสาอาง น้าหอม และสินค้าที่ระลึก มีรา้ นค้ากว่า 200 ร้าน
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนขั ลากเลื่ อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาท่านสู ่ เมื องหิ มะ(Snow Park)ที่สร้างขึ้นจากหิ มะทัง้ หมด ที่มกี าร
สร้างประติมากรรมน้าแข็งเป็ นรู ปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทงั้ อาคาร, รู ปปั้ น, และสิ่งต่างๆมากมาย ให้ทา่ นได้สนุ กสนามกับ
การเล่นในเมืองหิมะ รวมถึงการถ่ายรู ปกับ สุนขั พันธุฮ์ สั กี้ ให้ทา่ นได้ชมความน่ารักของสุ นัขแสนรู เ้ ป็ นพันธุ ท์ ่ ฉี ลาดเฉลียว
และแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู ่ ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้เลี้ยงสุ นัขพันธ์น้ ีเพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้าํ แข็ง หรื อหิมะ
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กลางวัน

คา่

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร หลัง จากนั้ น น าพาท่า นเล่น กิ จ กรรมสุ ด พิ เ ศษ Husky Sledding หรื อ
สุ นัขลากเลื่อน ให้ทา่ นได้สมั ผัสประสบการณ์น่ังรถเทียมสุ นัขฮัสกี้ลากเลื่อนสุ ดแสนพิเศษ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่
สแปร์โร่ฮิลล์ หรื อ เนิ นเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท่ สี ุ ดของรัสเซีย ที่น่ ีจะเป็ น
จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุ งมอสโก เช่น ตึกสู ง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ท่ ขี ้ ึนชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดง
ของสัตว์แสนรู ท้ ่ ไี ม่ค วรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่ า ตื่ นตาตื่ นใจ ได้เวลาอันสมควร
นาท่านสู ท่ ่ พี กั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อสั สัมชัญ
ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาท่านเที่ยวชม สถานี รถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่ง
รถไฟใต้ดินดูสกั ครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทาให้
ผูค้ นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัว่ ไป สถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวต่า งชาติให้เ ห็น ถึ งความยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวัติศ าสตร์ ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั สวยงาม
อันเป็นเสน่หด์ ึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ ตี า่ งกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า
เครื่ องแก้ว และหิ นอ่อนนาท่านสู ่ ตลาดอิ สมายลอฟกี้ ตลาดขายสิ นค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสิ นค้าของที่ระลึก
มากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุก๊ ตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ
กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น จุ ดกาเนิ ดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มอี ายุ
ยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยู บ่ นเนิ นสู งถึง 40 เมตร ริ มแม่น้ามอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ เี ก่าแก่ท่ สี ุ ด
ของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติลา้ ค่าของกษัตริ ยร์ ัสเซีย ทัง้ เครื่ องประดับที่ทาด้วยเพชร ทองคา อุปกรณ์การสู ร้ บของกษัตริ ย ์
สมัยโบราณ ชุ ดฉลองพระองค์ของกษัตริ ยแ์ ละพระราชิ นี ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบสถ์ท่ สี าคัญใช้ใ นงานพิ ธีกรรม
ที่สาคัญ สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่
ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุ น น้าหนักลู กละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของ
สะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสู ง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมาย
ห้า มก่อ สร้า งสิ่ งใดๆ สู ง เกิ น หอระฆัง นี้ ภายในหอระฆัง มีร ะฆัง 21 ใบ ชมระฆัง ที่ใ หญ่ท่ ีสุ ด ของเครมลิ น เรี ย กว่า
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คา่

ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ สี ุ ดในโลก แต่เนื่ องจากมีความผิดพลาด
จึงทาให้ระฆังแตกออก (กรุ ณาเตรียมกระเป๋ าสะพายใบเล็ก)
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร **จากนั้นนาคณะ ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ าคืนของเมืองหลวง
มอสโคว์ ที่มกี ารตกแต่งไฟตามอาคารและสถานที่สาคัญอย่างสวยงาม** นาท่านสู ท่ ่ พี กั ณ HOLIDAY INN HOTEL
หรื อระดับ เดียวกัน **ตัง้ แต่เดื อนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่ องเรื อได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ต ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ**

วันที่หา้
เช้า

ซากอร์ส – โบสถ์อสั สัมชัญ - บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท - ดูไบ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมื องซากอร์ส ที่ตงั้ ของศาสนสถานที่ใหญ่ท่ สี ุ ดและ
เก่าแก่ท่ สี ุ ดในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพ
ไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ท่ มี บี าทหลวงและนักศึกษาจานวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 16
ตกแต่ง ภายในด้ว ยภาพนั ก บุ ญ มี แ ท่ น ส าหรั บ ประกอบพิ ธี ข องพระสั ง ฆราชและส าหรั บ นั ก ร้ อ งน าสวด ชม
โบสถ์อสั สัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตั ุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็ นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปั ตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม
สีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสี ยงภายในเป็ นโบสถ์ที่ทาพิ ธี ท่านสามารถร่วมสักการะ
โลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถา่ ยรู ปกับหอระฆัง หรื อจะรองน้า
จาก บ่อน้ าศักดิ์ สิทธิ์ กลับไปเป็ นสิ ริมงคล น้าในบ่อเป็ นน้าธรรมชาติ มีเรื่ องเล่าว่า “ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้ว
ค้นพบบ่อน้าโดยบังเอิญ หลังจากนาน้ามาล้างหน้าความศักดิ์สิทธิ์กท็ าให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้”

กลางวัน

บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร หลัง จากนั้ น น าท่า นชม มหาวิ ห าร
เซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองติดกับ
แม่น้ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อ โลหะเป็ นรู ปนักรบโบราณกับ กษัตริ ย ์
ที่สวยงามและเหมือนจริ ง นาท่านเดินทางสู ่ ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดินห้ามรถ
ผ่าน เป็นถนนศิลปิ นและแหล่งพบปะของผู ค้ นในเมือง เป็ นทัง้ ย่านการค้าและแหล่ง
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รวมวัยรุ ่น ร้านค้าจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริ โภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปิ นมานั่ง วาดรู ป ทัง้ รู ปเหมือน ภาพขาว-ดา ภาพสี
ต่างๆ และรู ปล้อเลียน
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู ่ สนามบินมอสโคว์
23.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่ อง (ประมาณ 5.30 ชม.)
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่หก กรุงเทพฯ
06.20 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.35 น. เดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

24 – 29 ม.ค. 61
20 – 25 /
27 ก.พ. – 4 มี.ค./
28 ก.พ. – 5 มี.ค. 61
6 – 11 / 15 – 20 /
20 – 25 มี.ค. 61

ผูใ้ หญ่

เด็ก (อายุตา่ กว่า
12 ปี ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

34,900 32,900 6,000
34,900 32,900 6,000
34,900 32,900 6,000

อัตรานี้ รวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
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4.
5.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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