


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินโดโมเดโดโว	-	สแปรโรวฮิล	หรือ	เลนินฮิลส
พักที่	INTOURIST
KOLOMENSKOE	
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 เมืองซากอรส	-	โบสถโฮลีทรินิตี	-	โบสถอัสสัมชัญ	-	บอน้ําศักดิส์ิทธิ	์-
มอสโคว	-	IZMAILOVO	MARKET	-	วิหารเซ็นต	เดอะซาเวียร	-	แม
น้ํามอสคาวา

พักที่	INTOURIST
KOLOMENSKOE
HOTEL	หรือเทียบ
เทา	

4 มอสโคว	-	พระราชวังเครมลิน	-	จตุรัสวิหาร	/	ฮีโรสแคว	-	พิพิธภัณฑ
อารเมอรี่	-	จัตุรัสแดง	-	วิหารเซนตบาซิล	-	หางกุม	-	อนุสรณสถาน
เลนิน	-	การแสดงละครสัตว	เซอรคัส

พักที่	INTOURIST
KOLOMENSKOE
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 ฮัสกี้ลากเลื่อน	-	ถนนอารบัต	-	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	-	สนาม
บินโดโมเดโดโว

6 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	ก.พ.	61	-	26	ก.พ.	61 ฿38,900 ฿38,900 ฿38,900 ฿3,900



23.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	8	เคานเตอร
T	สายการบินเอมิเรตส	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.00	น.	ออกเดินทางสู	ดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	371
06.00	น.	ถึง	สนามบินดูไบ	นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ
10.00	น.	ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว	โดยสายการบินอิมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	133

ชวงบาย-ชาวคํ่า
14.20	น.	ถึง	สนามบินดามาเดียดาวา	กรุงมอสโคว	ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	(เวลาทองถิน่ชากวา

ประเทศไทย	4	ชัว่โมง)	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําเดินทาง	สูเนินเขาสแปรโรว	(Sparrow	Hills)	จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควได

ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	INTOURIST	KOLOMENSKOE	HOTEL	หรือเทียบเทา	

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก



หรือเนินเขานกกระจอก	เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ	ของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด	ปัจจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มอสโคว	และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็นจุดที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	INTOURIST	KOLOMENSKOE		HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองซารกอรส	(Zagorsk)	(ระยะทาง	75	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)	เมืองน้ีเปรียบ

เสมือนเมืองโบราณ	เพราะเมืองซากอรสไดเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด	ในคริสต
ศตวรรษที่	14-17	เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิส์ิทธิข์องประเทศ	เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ	สอนการรองเพลงทางศาสนา
สอนการวาดภาพไอคอน	เป็นวิทยาลัยสงฆ
ชมโบสถโฮลีทรินิตี้	(Holy	Trinity	Monastery)	เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว	หอมสีทอง	ภายใน

ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของ
ทาน	ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ
ชมโบสถอัสสัมชัญ	(Assumption	Cathedral)	โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง	มีการสรางในสมัย

พระเจาอีวานเมื่อปี	ค.ศ.	1559-1585	เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน	ภายในตกแตง
ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	โบสถเกาแก	สรางในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช	ภายในตกแตงดวย
ภาพนักบุญ	มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนักรองนําสวด	หอระฆัง	สรางในสมัยของ
พระนางแคทเธอรีนมหาราช	ตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน	แตที่น่ีสูงกวา
ชมบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์(Chapel	Over	the	Well)	ที่ซึมขึน้มาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับ	มอสโคว	จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกราคาถูก	บริเวณตลาดนัดหนา

โบสถ	โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก	ซึ่งมีใหเลือกมากมายหลายแบบ
จากน้ันนําทานสู	IZMAILOVO	MARKET	ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้น

เมืองนานาชนิด	ในราคาที่ถูกที่สุด	อาทิเชน	นาฬิการัสเซีย,	ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา	(Matryoshka),	ผา
คลุมไหล,	อําพัน,	ของที่ระลึกตางๆ	และอื่นๆอีกมากมาย
นําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร	(St.	Saviour	Cathedral)	(หามถายภาพดานใน)	เป็นมหาวิหารโดมทองที่

ใหญที่สุดในรัสเซีย	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน	เมื่อปี	ค.ศ.1812	โดยพระเจาซารอ
เล็กซานเดอรที่	1	ใชเวลากอสรางนานถึง	45	ปี
จากน้ันนําทานลองเรือชมความสวยงามสองฝ่ังแมน้ํา	Moskva	ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	INTOURIST	KOLOMENSKOE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส	สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง
ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน	5	ชั้น	และมีโลงศพเงินของ
นักบุญเซอรเจียสอยูภายใน

วิหารหลวงที่เกาแกสําคัญและใหญที่สุดในเครมลิน	โดยสรางทับลงบน
โบสถใไมเกาที่มีมากอนแลว	ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก	ชมปอมปืนใหญ,
หอระฆังพระเจาอีวานและชมระฆังยักษที่ใหญที่สุดในโลก

มีเรื่องเลามาวา	มีชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ	แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ
หลังจานําน้ํามาลางหนา	ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็น
ได	น้ําในบอน้ีซึมเองตามธรรมชาติ	ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุม
น้ํา	เพื่อใหประชาชนที่ตองการน้ํานํากลับบานเพื่อเป็นสิริมงคล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

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

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



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

ลองเรือชมทัศนียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมตางๆ	ในแบบสตาลินบนส
องฝ่ังแมน้ํามอสโควหรือแมนามอสคาวา	แมน้ําสายหลักของกรุงมอสโคว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	INTOURIST	KOLOMENSKOE	HOTEL	หรือเทียบเทา	

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมเมือง	มอสโคว	(Moscow)	เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย	เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การ

เงิน	การศึกษา	และ	การเดินทางของประเทศ	มีประชากรอยูอาศัยกวา	1	ใน	10	ของประเทศ	ทําใหเป็นเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป
นําทานเขาสูภายในรัว้พระราชวังเครมลิน	(Grand	Kremlin	Palace)	ที่ประทับของพระเจาซารทุก

พระองค	จนกระทั่งพระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก	ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของ
รัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
นําทานสู	จัตุรัสวิหาร	ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ	โบสถอันนันซิเอชั่น	โบสถอารคแอนเจลไมเคิล	หอระฆังอี

วาน	และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ	ซึ่งเป็นโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ	เชน	การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา	ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ	ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก
ชมปืนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปืนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย	ทําดวยบรอนซน้ํา
หนัก	40	ตัน	(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)
นําเขาชม	พิพิธภัณฑอารเมอรี	่(The	Kremlin	Armory	)	เป็นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่

เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่	ในชวงคริสตศตวรรษที่	14-15	ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของ
รัสเซียจากคริสตศตวรรษที่	14	ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่	20	พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่
เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ	ซึ่งอีก	2	ที่อยูที่อังกฤษ	และ	อิหราน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําชม	จัตุรัสแดง	(Red	Square)	ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ

รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา	หรือการประทวงทางการเมือง	สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่	17
ปัจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ	เชน	วันปีใหม	วันชาติ	วันแรงงาน	และวันที่ระลึก
สงครามโลกครั้งที่	2	บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง	ของกลุมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม	อันไดแก	วิหาร
เซนตบาซิล(Saint	Basil's	Cathedral)	ประกอบดวยยอดโดม	9	ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส	สรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย	Postnik	Yakovlev	ชมหอนาฬิกาซาวิเออร	ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา
เป็นศิลปะโกธิก	บนยอดมีดาวแดง	5	แฉกที่ทํามาจากทับทิม	น้ําหนัก	20	ตัน	ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ
ไวเมื่อปีค.ศ.1995



ชม	หางสรรพสินคากุม	(GUM	Department	store)	สถาปัตยกรรมที่เกาแกของเมือง	สรางในปีค.ศ.1895
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	น้ําหอม	และราคาคอนขางแพง
ชม	อนุสรณสถานเลนิน	ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง	ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกว

ครอบอยู

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําทานชม	การแสดงละครสัตว	(Circus)	เป็นการแสดงของสัตวแสนรูที่	ไมควรพลาด	เชน	สุนัข	ลิง	นก

ฯลฯ	รวมทั้งมายากล	กายกรรมไตลวด	และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ	แบงการแสดงออกเป็น	2
ชวง	ชวงแรก	45	นาที	พัก	15	นาที	และชวงหลังอีก	45	นาที	จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ	และมีของที่
ระลึกดวย	***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน	1,000	บาท***
นําเขาสูทีพ่ัก	INTOURIST	KOLOMENSKOE	HOTEL	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ตั้งอยูที่กรุงมอสโค	ประเทศรัสเซีย	สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา
ภายในมีพระราชวัง	หอคอย	และปอมปราการ	ซึ่งในอดีต	เป็นที่ประทับของ
พระเจาซารกษตัริยแหงราชวงศรัสเซีย

Cathedral	Square	จะเห็นโบสถสไตล	คริสเตียน	ออโทดอก-รัสเซี่ยน	ติด	ๆ	กับ
Cathedral	Square	เป็นวังหลัก	The	Great	Kremlin	Palace	กอสรางในยุคหลัง
อายุรอยกวาปี	ภายในมีหองหรู	ๆ	มากมาย	Cathedral	Square	ตรงกลางเป็น
Great	Bell-Tower	อายุ	500	ปี	ทางขวาคือ	Cathedral	of	Archangel	Michael
ศิลปจากยุคเรเนซองผสมโดมหัวหอมสไตลรัสเซี่ยนอายุ	500	ปี	เป็นที่เก็บพระ
ศพยของซารและราชวงศ	47	พระองค	รวมถึงซารอีวานจอมโหด,	ซารใน
ราชวงศโรมานอฟ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา	ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน	1,000	บาท	

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

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	INTOURIST	KOLOMENSKOE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน	ละครสัตวไดรับความสนใจจาก
ผูชมมากมาย	ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ	ความสามารถของ
ผูกํากับ	ทําใหคณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูนอกเมือง	ใหทานไดสนุกกับ	กิจกกรรมสุนัขลากเลื่อน	(Husky	Sledding)	ทานไดชม

ความนารักของสุนัขแสนรู	ซึ่งสุนัขพันธน้ีเป็นพันธุที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก	โดยอาศัยอยูในเขตหนาว	ซึ่ง
ชาวแลปปไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ
จากน้ันนําทานสู	ถนนอารบัต	(Arbat	Street)	เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ	1	กม.	เป็นทั้งยานการคา	แหลง

รวมวัยรุน	รานคาของที่ระลึก	รานน่ังเลน	และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน	รูปลอเลียน	และศิลปินเลนดนตรี
เปิดหมวกอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานชม	สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว	ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก	ดวยความโดดเดนทาง

สถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี	ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง	แรกสุดที่
สตาลิน	ขึน้มาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต	ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะ
ของ	Monumental	art	คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ	ซึ่งจะสื่อออกมาใน
รูปของงานป้ัน	รูปหลอ	ภาพสลักนูนตํ่า	ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
18.00	น.	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน
23.50	น.	ออกเดินทางกลับสูดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรสต	เทีย่วบินที	่EK	132	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน	(Husky	Sledding)	สุนัขที่ไดรับการฝึกพิเศษใหมีหนาที่ลาก
เลื่อน(ยานพาหนะที่ไมมีลอ)วิ่งไปบนน้ําแข็งหรือหิมะ	สุนัขที่นิยมใชลากเลื่อน
คือ	พันธุไซบีเรียนฮัสกี้

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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



สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	อยูทาง
ตอนใตของกรุงมอสโก

06.15	น.	ถึง	สนามบินดูไบ	นําทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ
09.30	น.	ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	372
18.40	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	หลังจากที่ชําระมัดจําทันที
3.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วัน	กอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดิน

ทาง	โดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง

1.	คาตัว๋เครื่องบินระหวางประเทศชั้นประหยัด	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมี
ความประสงคอยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	จํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
8.	คามัคคุเทศกจากทางเมืองไทยของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	2	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5.	คาทิปพนักงานขับรถ	คาทิปไกดทองถิน่รัสเซีย	(	20	USD	ตอทาน)
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ดอลลาร	ตอคน	ตอวัน	6x3	=	18	USD)
7.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



หนังสือเดินทางสัญชาติไทย	ไมตองทําวีซารัสเซีย
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษนัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา4-5ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายใน	ครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3	-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single),	หองคู

(Twin/Double)	ตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน	และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถา
เขาพัก	3	ทาน	ผูเดินทาง	จะไดหองพักประเภท	หองคูแบบไมมีเตียงเสริม
2.	โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัด
รัต	และไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย



ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง		คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


