รหัสทัวร์ : THC9-EK-RU-19APR-15AUG17H

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว Tสาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์–มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
01.35 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK385(บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45น. ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.35 น. เดินทางสู ่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK 133(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
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13.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนาท่าน
เดินทางสูถ่ นนอารบัทเป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิ ลปิ นและแหล่งพบปะของผูค้ นในเมื อง เป็ นทัง้ ย่านการค้าและ
แหล่งรวมวัยรุ ่น ร้านค้าจาหน่ายสิ น ค้าอุปโภคบริ โภค ของที่ระลึ กต่างๆ มีศิลปิ นมานั่งวาดรู ป ทัง้ รู ปเหมื อน ภาพขาว-ดา
ภาพสีตา่ งๆ และรู ปล้อเลียน
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั ณ HOLIDAY INN HOTELหรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องซากอร์ส ที่ตงั้ ของศาสนสถานที่ใหญ่ท่ ีสุดและ
เก่าแก่ท่ ีสุดในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพ
ไอคอน เป็ นวิ ทยาลัยสงฆ์ท่ ีมีบาทหลวงและนักศึ กษาจานวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 16
ตกแต่ง ภายในด้ว ยภาพนั ก บุ ญ มี แ ท่น ส าหรั บ ประกอบพิ ธี ข องพระสัง ฆราชและส าหรั บ นั ก ร้อ งน าสวด ชมโบสถ์
อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตั ุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟ
รสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็ นโบสถ์แรกของเมื องนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสี ทอง
ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสี ยงภายในเป็ นโบสถ์ที่ทาพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของ
นักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถา่ ยรู ปกับหอระฆัง หรื อจะรองน้าจาก บ่อน้า
ศักดิ์ สิทธิ์ กลับไปเป็ นสิ ริมงคล น้าในบ่อเป็ นน้าธรรมชาติ มีเรื่ องเล่าว่า “ชายตาบอดเดิ นทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้า
โดยบังเอิญ หลังจากนาน้ามาล้างหน้าความศักดิ์สิทธิ์ ก็ทาให้ชายตาบอดสามารถมองเห็ นได้”

กลางวัน

คา่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะถ่ายรู ปบริ เวณ Swan Lakeผ่านชม อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์เก่าแก่
อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็ นที่คุมขังพระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้ อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบนั ใช้เป็ นสุสาน
สาหรับสุ ภาพสตรี คนสาคัญๆ ระดับประเทศไม่วา่ จะเป็ นอดี ตสุ ภาพสตรี หมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯนาท่าน
เดินทางสู ส่ แปร์โร่ฮิลล์ หรื อ เนิ นเขานกกระจอก แวะถ่ายรู ป หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็ นมหาวิ ทยาลัยที่เก่าแก่
ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่ จะเป็ นจุดชมวิ วที่สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโก เช่น ตึ กสู ง 7 ตึ กที่สร้างในสมัยของส
ตาลิ นจากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ท่ ีขึ้นชื่ อของรัสเซี ย รัสเซี่ ยนเซอร์คสั เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ท้ ่ ีไม่ควรพลาด
ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่ นตาตื่ นใจ
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั  ณHOLIDAY INN HOTELหรื อระดับเดียวกัน
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คา่

สถานี รถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่–โบสถ์อสั สัมชัญ
ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์–ระฆังพระเจ้าซาร์-ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาท่านเที่ยวชมสถานี รถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟ
ใต้ดินดูสกั ครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานี รถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทาให้ผูค้ น
สามารถเดิ นทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ชาวรัสเซี ยสามารถอวด
ชาวต่างชาติให้เห็ นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณี อนั สวยงามอันเป็ น
เสน่หด์ ึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ท่ ีตา่ งกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่ อง
แก้ว และหิ นอ่อนนาท่านสู ต่ ลาดอิ สมายลอฟกี้ ตลาดขายสิ นค้าพื้ นเมื องซึ่ งท่านจะได้พบกับสิ นค้าของที่ระลึ กมากมาย
อิสระท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุก๊ ตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ กล่องไม้
พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสิ นค้าของที่ระลึกอื่ นๆ อีกมากมาย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิ น จุดกาเนิ ดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุ
ยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยูบ่ นเนิ นสูงถึง 40 เมตร ริ มแม่น้ามอสโก ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ ีเก่าแก่ท่ ีสุด
ของรัสเซีย ซึ่งเป็ นที่เก็บสมบัติลา้ ค่าของกษัตริ ยร์ ัสเซีย ทัง้ เครื่ องประดับที่ทาด้วยเพชร ทองคา อุปกรณ์การสูร้ บของกษัตริ ย ์
สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริ ยแ์ ละพระราชินี ชมโบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบสถ์ท่ ีสาคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาคัญ
สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่ อต้องการสร้างปื นใหญ่ท่ ีสุดในโลก
และยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนั้น
ชมหอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถื อเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่ ง
ใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ท่ ีสุดของเครมลิน เรี ยกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างใน
สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ ีสุ ดในโลกแต่เนื่ องจากมี ความผิ ดพลาดจึ งทาให้ระฆังแตกออก
(กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสะพายใบเล็ก)
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร**จากนั้นนาคณะล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ าคื นของเมื องหลวง
มอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟตามอาคารและสถานที่สาคัญอย่างสวยงาม**นาท่านสูท่ ่ ีพกั ณ HOLIDAY INN HOTEL
หรื อระดับเดี ยวกัน **ตัง้ แต่เดื อนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่ องเรื อได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ต ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ**
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วันที่หา้
เช้า

จัตุรสั แดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม –Shopping MallAlexander Garden–มหาวิหารเซนต์ซา
เวียร์– สนามบิน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาท่านสู ่จตั ุรสั แดง คาว่าสี แดงในความหมายรัสเซีย คื อ สิ่ งสวยงาม
จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
การประท้วงทางการเมื อง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ปัจ จุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญ ๆ เช่น วันปี
ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2ภายในบริ เวณจัตุรัสแดงท่านจะได้ ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล
สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิ ลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์มีชยั
ชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิ กาซาวิ
เออร์ ตัง้ อยู บ่ นป้ อ มสปาสกายา สู ง 67 เมตร บนยอดมี ด าวแดง 5 แฉก ที่ ท ามาจากทับ ทิ ม หนั ก 20 ตัน ซึ่ งพรรค
คอมมิวนิ สต์นามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมื อง เป็ น
ห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ายสิ นค้าอุปโภค เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เครื่ องสาอาง น้าหอม และสิ นค้าที่ระลึก มีรา้ นค้ากว่า
200 ร้าน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นพาท่านช็อปปิ้ งและอิสระให้ทา่ นได้มีเวลาช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าอัน
ทันสมัยณ European Shopping Mall หลังจากนั้น นาท่านชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ นวิหารโดมทองที่ใหญ่ท่ ีสุด
ในรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมื องติดกับแม่น้ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรู ปนักรบโบราณกับกษัตริ ยท์ ่ ีสวยงาม
และเหมื อนจริ ง
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู ่ สนามบินมอสโคว์
23.55 น. ออกเดิ นทางสู ่เมื องดูไบโดยสายการบิ นเอมิ เรตส์เที่ยวบินที่ EK 132แวะเปลี่ยนเครื่ อง(ประมาณ 5.30 ชม.)
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่หก กรุงเทพฯ
06.20 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.35น.เดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 370 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
กลางวัน
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
เมษายน
พฤษภาคม

19 – 24 / 26 เม.ย. – 1 พ.ค. 60 /27 เม.ย. –
2 พ.ค. 60
4 – 9 / 9– 14 /
24 – 29 พ.ค. 60

มิถนุ ายน

7 – 12

กรกฎาคม

6 – 11 / 7 – 12 ก.ค. 60
26 – 31 ก.ค. 60

สิงหาคม

9 – 14 / 10 – 15 ส.ค. 60

ราคา

เด็กอายุตา่
กว่า12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

37,900
37,900
37,900
39,900
37,900
39,900

35,900
35,900
35,900
37,900
35,900
37,900

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

อัตรานี้ รวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK)

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

ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน(20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจองกรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 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 ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

