


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	มอสโคว
พักที่
MAXIMA
SLAVIA	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองซากอรส	-	โบสถโฮลีทรินิตี	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	หอระฆังอีวาน	-	บอน้ํา
ศักดิส์ิทธิ	์-	วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	-	ถนนอารบัต

พักที่
MAXIMA
SLAVIA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 พระราชวังเครมลิน	-	พิพิธภัณฑอารเมอรี่	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	หอระฆังอี
วาน	-	มอสโคว	-	จัตุรัสแดง	-	วิหารเซนตบาซิล	-	อนุสรณสถานเลนิน	-
หางกุม

พักที่
MAXIMA
SLAVIA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 IZMAILOVO	MARKET	-	สแปรโรวฮิล	หรือ	เลนินฮิลส	-	มหาวิทยาลัย
มอสโคว

พักที่
MAXIMA
SLAVIA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	สนามบินโดโมเดโดโว

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

23	ก.ย.	60	-	28	ก.ย.	60 35,555	บาท 35,555	บาท 35,555	บาท 6,000	บาท

28	ก.ย.	60	-	3	ต.ค.	60 35,555	บาท 35,555	บาท 35,555	บาท 6,000	บาท



มีบริการอาหารกลางวันบนเครื่อง
อิสระอาหารคํ่า	ณ	ศูนยอาหาร

ชวงเชา
07.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรรณภูมิ	เคานเตอร	D	เช็คบัตรโดยสารหมูคณะสายการบินไทย

ใชประตูทางเขาหมายเลข	2-	3	เจาหนาที่จากทางบริษทัฯ	และหัวหนาทัวร	รอใหการตอนรับเเละอํานวยความ
สะดวก	ในการเช็คบัตรโดยสารพรอมสัมภาระของทาน
10.10	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	974	บินตรงสูสนามบินโด

มาเดียดาวา	กรุงมอสโคว	สหพันธรัฐ	รัสเซีย	(มีบริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)

ชวงบาย
15.55	น.	การบินไทยนําทานเดินทางถึง	มอสโควโดยสวัสดิภาพ	หลังผานขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทาง	รอรับสัมภาระเรียบรอย	นําทานออกเดินทางเขาสูตัวเมืองมอสโคว	เมืองหลวงที่ยิ่งใหญของ
รัสเซีย	หรืออดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ณ	ศูนยอาหาร
นําทานเดินทางเขาทีพ่ักโรงแรม	MAXIMA	SLAVIA	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

	พักที่	MAXIMA	SLAVIA	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองซารกอรส	(Zagorsk)	หรือเซอรเกอเยฟโปสาด	(Sergiyev	Posad)	เป็นเมืองที่ตั้งอยู

หางจากเมืองมอสโก	ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ	70	กิโลเมตร	ใชเวลา	เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมือง
โบราณ	เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดของรัสเซีย	ในคริสตศตวรรษที่	14-17	ยังเป็นที่แสวง
บุญที่ศักดิส์ิทธของคนทั้งประเทศ	เริ่มจากในปี	ค.ศ.	1354	นักบุญเซอรเกอเยฟโปสาด	หรือเซอรเจียส	(Sergius)
เดินทางมาแสวงบุญมาถึงเมืองน้ี	ทานไดบําเพ็ญเพียรจนบรรลุสามารถรักษาคนไขใหหายไดดวยญาณสมาะ	อีก
ทั้งในยามทหารจะออกศึก	ถามาขอพรก็จะชนะศึก	ทําใหเป็นที่ศรัทธาอยางมาก
นําทานเขาชม	โบสถโฮลีท่รินิตี้	โบสถแรกของซารกอรส	สรางตามแบบสถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม

สีทอง	ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	ที่สําคัญคือมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเก	ที่บรรจุ
กระดูกของทาน	ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพเงินของทาน
นําทานถายรูปกับ	โบสถอัสสัมชัญ	หอระฆัง	บอน้ําศักดิส์ิทธิ	์(Chapel	Over	the	Well)	ที่มีเรื่องเลาวา

ชายตาบอดไดเดินมาลางหนาที่บอน้ําน้ี	ดวยความศักดิส์ิทธิ	์ชายตาบอดกลับมามองเห็นได	คนที่มาเยือนโบสถ
สามารถนําน้ําอันศักดิส์ิทธิ	์กลับไปเพื่อเป็นศิริมงคลหรือนําไปฝากญาติพี่นอง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย
เดินทางกลับมอสโคว	นําทานเขาชมภายใน	มหาวิหารเซนต	เดอะซาเวียร	เป็นวิหารทรงโดมทองที่ใหญ

ที่สุดในรัสเซีย	เดิมสรางขึน้ในสมัยของพระเจา	Alexander	ที่	1	เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียน
แหงฝรั่งเศส	ตอมาในสมัยของโจเซฟ	สตาลิน	เคยสั่งใหทุบทําลายสถานที่แหงน้ี	ตามคตินิยมคอมมิวนิสต	จน
กระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส	เยลซิน	จึงไดมีการบูรณะขึน้มาอีกครั้งหน่ึง	ดวยเงินบริจาคและพลังความ
ศรัทธาของผูคน	จนไดบูรณะขึน้มาใหมเน่ืองในงานเฉลิมฉลองครบรอบ	850	ปี	แหงการสถาปนากรุงมอสโก
มหาวิหารโดมทองแหงน้ียังเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย
นําทานสู	ถนนอารบัท	(Arbat	Street)	ถนนชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงสุดของมอสโคว	ที่ทานจะหาของที่ระลึก	ของ

ฝาก	และเดินเลนชมบรรยากาศถนน

ชวงคํ่า
ไมมีบริการอาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการเดินชมถนนอารบัท
จากนัน้นําทานกลับทีพ่ัก	โรงแรม	MAXIMA	SLAVIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เมืองซากอรส	ชื่อน้ีเป็นชื่อตั้งแตสมัยโซเวียต	เป็นเมืองที่ดังทางเรื่อง
อุตสาหกรรม	และ	มี	1	ใน	4	อาคารทางดานศาสนาที่สําคัญที่สุดในรัสเซีย	ซึ่ง
ถูกสรางขึน้มาเพื่อสู	ตึกจาก	Kremlin

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส	สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	และมีโลงศพเงินของ
นักบุญเซอรเจียสอยูภายใน



อิสระอาหารคํ่า

เป็นหอระฆังที่สรางขึน้จากหิน	สูงที่สุดในหมูตึก	Kremlin	สรางขึน้มาเพื่อโบสถ
ในระแวกน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง	โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิ
ตาลี่

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

มีเรื่องเลามาวา	มีชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ	แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ
หลังจานําน้ํามาลางหนา	ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็น
ได	น้ําในบอน้ีซึมเองตามธรรมชาติ	ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุม
น้ํา	เพื่อใหประชาชนที่ตองการน้ํานํากลับบานเพื่อเป็นสิริมงคล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1839	ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่	1	เพื่อเป็น
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาที่ทรงชวยปกปอง
รัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน	ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบ
พิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

ถนนอารบัต	เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ	Moscow	ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่	15	ในประวัติเมืองมอสโก	บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี
1493	ในสมัยศตวรรษที่	16	ในรัชสมัยกษตัริยอีวานจอมโหด	ถนนสายน้ีเป็นที่
อยูอาศัยของตํารวจลับ	ถนนอารบัตเป็นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม	น่ันก็คือ
สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต	ประมาณปี	1985	ถนนอารบัตไดกลาย
เป็นถนนคนเดิน	ตอมาก็เป็นถนนที่ใครๆก็รูจัก	และคึกคักที่สุด	เพราะเป็น
แหลงชุมนุมศิลปิน	จิตรกร	รานขายของที่ระลึก	รานกาแฟ	ศูนยวัฒนธรรม	โรง
ละคร	เป็นตน

	พักที่	MAXIMA	SLAVIA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเขาชมภายใน	พระราชวังเครมลิน	ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกําเนิดแหงประวัติศาสตร

รัสเซีย	ที่มีอายุยาวนานกวา	850	ปี
ชม	พิพิธภัณฑอารเมอรรีแ่ชมเบอร	ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติลํ้ าคาของกษตัริยรัสเซีย	อันไดแก	บัลลังคเพชร,	บัล

ลังคงาชาง,	ราชรถทองคํา,	เครื่องบรรณาการจากราชวงศตางๆ	ในยุโรปรวมถึงไขอีสเตอรที่หาชมไดยากยิ่ง
จากน้ันถายรูปดานนอกโบสถอัสสัมชัญ,	ถายรูปกับปืนใหญยักษ	และระฆังยักษพระเจาอีวาน	ที่ใหญที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย
ชมความวิจิตรงดงามของ	กรุงมอสโคว	เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	ที่ยิ่งใหญ	เดินชมยานธุรกิจ

การคา	จัตุรัสแดง	ที่มีความสําคัญในหนาประวัติศาสตรการเมืองรัสเซีย
ถายรูปดานนอก	วิหารเซ็นตบาซิล	สัญลักษณของกรุงมอสโคว	ที่สรางขึน้โดยพระเจาอีวานจอมโหด
ถายรูปดานนอก	สุสานเลนิน	อนุสรณสถานของผูนําพรรคบอลเชวิค	ที่ปัจจุบันลมสลายไปกับความยิ่งใหญ

ของสหภาพโซเวียต
ชอปป้ิงที่หางสรรพสินคากุม	(GUM)	หางหรูหราที่เปรียบไดกับแฮรอดสแหงมอสโคว	ตัวอาคารสรางเป็นทรง

คลาสสิค	ดานในตกแตงอยางสวยงาม	ทานอาจจะลองชิมไอศครีมรสชาติดีของทางหาง	(	ราคา	50	รูเบิ้ล	)	กอน
นําทานสูศูนยการคา	Babylon	เป็นแหลงชอปป้ิงทันสมัย	รานคาแบรนดเนมชื่อดังของยุโรปยี่หอตางๆก็มีอยูที่น่ี
และมีศูนยอาหารขนาดใหญ	บริการอาหารหลากหลาย

ชวงคํ่า
ไมมีบริการอาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
จากนัน้นําทานกลับทีพ่ัก	โรงแรม	MAXIMA	SLAVIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

ที่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน	พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานที่เก็บสมบัติลํ้ าคา
กวา	4,000	ชิ้น	เชน	อาวุธตางๆ	เครื่องปองกันตัว	หมวก	เสื้อเกราะที่ใชรบใน
สมรภูมิ	เครื่อง	เงิน	ทอง	เพชรพลอยเครื่องทรงของกษตัิยพระเจาซารและซารี
นาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก



อิสระอาหารคํ่า

เป็นหอระฆังที่สรางขึน้จากหิน	สูงที่สุดในหมูตึก	Kremlin	สรางขึน้มาเพื่อโบสถ
ในระแวกน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง	โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิ
ตาลี่

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การ
ศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา	ซึ่งในตัวเมือง
มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป[ตองการอางอิง]	และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยัง
ไมลมสลาย	กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก	จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลาง
กรุงมอสโกและทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออก
จากจัตุรัสแดงแหงน้ี	ชื่อจัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา	คําวา	แดง	ในชื่อจัตุรัส	มา
จากสีของคอมมิวนิสต	หรือสีของอิฐในบริเวณน้ันที่เป็นสีแดง	แตแทจริงแลวชื่อ
จัตุรัสแดง	มาจากภาษารัสเซียคําวา	ซึ่งในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา
สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย	ตั้งอยูที่จัตุรัสแดง	กรุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล	ผลจากชัยชนะ
ครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถรวมชาติไดเป็นปึกแผน	จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้
เมื่อปี	ค.ศ.	1555

เป็นที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมี
โลงแกวครอบอยู	ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน	นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผู
ยิ่งใหญของสหภาพโซเวียต	พรรคคอมมิวนิสตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนคร
เซนตปีเตอรสเบิรก	มาเป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ	ค.ศ.1924	เพื่อเป็นเกียรติแก
เขา	แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก	มีสินคาอยางหลากหลายชนิด	หาง
สรรพสินคากุม	หรืออีกสถานที่หน่ึงที่มีสถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมืองน้ีมี
ความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง	3	ชั้น	มี
รานคาเปิดให	บริการมากมายสําหรับใหผูที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปป้ิง
ถึง	200	รานคาดวยกัน

	พักที่	MAXIMA	SLAVIA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานสู	ตลาดสินคาพื้นเมือง	Izmailovo	ตลาดที่ใหญที่สุดของมอสโคว	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้น

เมืองนานาชนิด	ในราคายอมเยา	และตัวตลาดเองก็จําลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแหงของรัสเซีย	มาไวอยู
ในที่เดียวกัน
ทานสามารถหาของที่ระลึก	ของฝาก	ไดแทบทุกอยางบนถนนสายน้ี	เชน	ตุกตามาทรอชกา	หรือตุกตาแมลูก

ดก,	กลองไมแกะสลัก	ที่ทําจากไมเบิรช	,	หมวกขนสัตว	ขนหมี(ขนเทียม),	ผาพันคอ	ผาคลุมไหล	คลุมผม
(Platok),	ไขอีสเตอร,	เครื่องถม	(Khokhloma),	อําพัน,	รองเทาบูทรัสเซีย	ที่ใสสบายโดยไมตองใสถุงเทา
(Valenki)	ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือ	Radisson	Cruise	เพื่อชมความสวยงามของนครมอสโคว	จากน้ันนําทานขึน้สู	ยอดเขาส

แปรโรวฮิล	หรือเลนินฮิลส	(Sparrow	Hills)	เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยูเบื้องลาง
ไดโดยเกือบทั้งหมด	เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโค
กอนนําทานถายรูปกับ	มหาวิทยาลัยมอสโคว	ซึ่งเป็น	1	ใน	7	ตึกสูงระฟา	ที่สรางในสมัยสตาลิน	(Stalin

Seven	Sisters)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานกลับทีพ่ัก	โรงแรม	MAXIMA	SLAVIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

IZMAILOVO	MARKET	ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ	อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมืองนานาชนิด	ในราคาที่ถูกที่สุด	อาทิเชน	นาฬิการัสเซีย,	ตุกตาแม
ลูกดกหรือมาโตรชกา	(Matryoshka),	ผาคลุมไหล,	อําพัน,	ของที่ระลึกตางๆ
และอื่นๆอีกมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็นจุดที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

มหาวิทยาลัยมอสโคว	เป็นมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดในรัสเซีย
ไดรับการกอตั้งขึน้ในปี	1755	โดยมิคาอิลซอฟ	นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลา
น้ัน	มหาวิทยาลัยที่ไดรับการตั้งชื่อตามเขาในปี	1940	และเป็นจุดชมวิวที่สวย
ที่สุดในมอสโควที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน	รวมถึงเป็นจุดที่นักทองเที่ยว
ใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโควจุดเดียวกับที่เลนิน
เคยชม



มีบริการอาหารคํ่าและอาหารเชาบนเครื่อง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	MAXIMA	SLAVIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชม	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับสถาปัตยกรรม

หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตง	ประดับประดาภายในสถานีตางๆ	ดวยกระจกสี	หินออน	ฯลฯ	จนไดรับ
การยกยองวาเป็นสถานีรถไฟใตดินหน่ึงเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง
นําทานสู	วิคทอรีป่ารค	ที่สรางขึน้เพื่อเชิดชูชัยชนะของกองทัพรัสเซีย	ที่มีชัยเหนือกองทัพเยอรมันนาซี	ใน

สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง	สรางเป็นลานประติมากรรม	อนุสาวรีย	ลานน้ําพุ	และอาคารพิพิธภัณฑ
นําทานเดินเลนถายรูปดานนอกโดยรอบ	ใกลกันเป็น	ประตูชัย	ที่สรางขึน้เพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน	แตเป็น

ชัยชนะของกองทัพรัสเซีย	ที่มีชัยเหนือกองทัพฝรั่งเศส	โดยการนําของนโปเลียน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานสูสนามบินโดมาเดียดาวา

ชวงคํ่า
18.25	น.	ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	975	บินตรงสูสนามบิน

สุวรรณภูมิ	(	มีบริการอาหารคํ่าและอาหารเชาบนเครื่อง	)

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็นสถานี
รถไฟฟาใตดินที่สวยที่สุดในโลก	ซึ่งในแตละสถานีจะมีการตกแตงที่แตกตาง
กัน	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดี
ที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง	ในปัจจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถึง	11
สาย	156	สถานี	ดวยความยาวทั้งหมด	260	ก.ม.

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

07.30	น.	เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
2.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ

เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวา
จะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย

1.	กรุณาวางเงินมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	ตองชําระกอนการเดินทาง	ภายใน	15	วันทําการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย	ชั้นประหยัด	เสนทาง	กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ
3.	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการที่ระบุ,	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
4.	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุและคาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	สําหรับเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญเกิน	75	ปี

กรมธรรม	500,000	บาท
6.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	1	มิ.ย.60	และทานตองชําระเพิ่ม	หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาพนักงานยกกระเปาโรงแรม	และสนามบิน
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
7.	สําหรับราคาน้ีบริษทัฯ	จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
8.	คาประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
10.	คาทิปหัวหนาทัวรและคนขับรถ	ทานละ	1,200	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือ)

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเดินทาง

***	โรงแรมสําหรับทัวรรัสเซีย	ไมมีหองสามเตียง	***
***	บัตรโดยสารของการบินเป็นบัตรโดยสารราคาพิเศษ	ไมมีราคาเด็ก	***
***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวรเพิ่ม	ในกรณีที่สายการบินเพิ่มคาภาษีน้ํามัน	***



***	รายการทัวรน้ีไมเหมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา	5	ปีและผูสูงอายุทีต่องนัง่รถเข็น	***
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไม

คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	เตียง	ทานทีม่าสามคน	จะ
ตองพักป็น	1	หองคู	และ	1	หองเดีย่ว	โดยทานจะตองชําระคาพักเดีย่วเพิม่	6,000	บาท
2.	โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในชวงหนาหนาว
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัดและไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
5.	โรงแรมทีท่างทัวรจัดไวให	คํานึงถึงเรื่องราคาเป็นสําคัญ	โดยไมไดคํานึงรีวิวตามเวบตางๆ	เชน

TripAdvisor	หรือเวบอื่นๆ	ดังนัน้การทีลู่กคาจะอางวาโรงแรมทีท่ัวรจัดให	ไดรีวิวไมดีจากเวบนัน้เวบน้ี
หรือโรงแรมอยูไกล	จะขอยกเลิกทัวร	หรือขอเงินคืน	หลังจากทีช่ําระคามัดจําไปแลว	ทางทัวรขอแจงไว
เลยวาทําไมได

1.	หากมีการยกเลิกการจอง	หลังจากที่ชําระคามัดจําเรียบรอยแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษ	บริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินลวงหนา		(โดยยังมิไดรวมภาษีสนามบิน	และภาษี
น้ํามัน)	ใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอยแลว
2.	หลังจากชําระคามัดจําแลว	สามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได	แตมีคาใชจาย	ประมาณ	ทานละ	3,000	-	4,000	บาท
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรทั้งหมด	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯ	กําหนดไว	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯ	และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียว
กันบริษทัฯ	ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง	ๆ	ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
4.	กรณีเจ็บป วย	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจําทั้งหมด	เน่ืองจากเหตุผลในขอ	2	และหากมียกเลิกหลังจาก

ออกบัตรโดยสารไปแลว	บริษทัฯ	จะทําการคืนเงินไดหรือไม	ขึน้อยูกับสายการบิน,	ตลอดจนคาใชจายที่เกิดขึน้	ณ
ประเทศที่เราเดินทาง	


