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วันแรก
09.00 น.
12.00 น.

19.40 น.

เย็น
ที่พกั

สนามบินสุ วรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
 (-/-/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินาสุวรรณภูมิเคาท์เตอร์ สายการบินแอร์ โรวฟรอต อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู
7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES
ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ SU273
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง 2 รอบ **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
เจ้าหน้าที่ นาท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป
เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็ นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมื องหนึ่ง
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนวันเดินทาง)
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วันที่สอง
เช้ า
จากนั้น

ซากอส • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ • โบสถ์อสั สัมชัญ • บ่ อน้าศักดิ์สิทธิ์ • จัตรุ ัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ กอร์ ส(Zagorsk)เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่ห่างจากมอสโคว ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยง
เหนื อประมาณ 70 กิโลเมตร (ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) เมืองนี้ เปรี ยบเสมือนเมืองโบราณ
เป็ นที่ ต้ งั ของศาสนสถานที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และเก่ า แก่ ที่ สุ ด ในคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่ แสวงบุ ญ ที่
ศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศ โดยประวัติแรกเริ่ ม ในปี ค.ศ.1354 นักบุญเซอร์ เยฟโปสาด(SergiyeyPosad) หรื อ
เซอร์ เ จี ย ส(Sergius) แห่ ง ราโดเนซ(Radonezh) เดิ น ทางมาแสวงบุ ญ จนถึ ง เมื อ งนี้ และเลื อ กสถานที่ น้ ี
เพราะว่ามีความสงบ นักบุญเซอร์ เจียสได้บาเพ็ญเพียรจนบรรลุ สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้ อีกทั้งใน
ยามทหารจะออกศึก ถ้ามาขอพรก็จะชนะศึก ทาให้เป็ นที่ศรัทธาอย่างมาก เมืองซาร์กอร์ส เป็ นศูนย์กลาง
ของคริ สต์ศาสนา เนื่องจากประกอบไปด้วยสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้แก่
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โบสถ์ โฮลีทริ นิตี้ (Holy Trinity Monastery)ซึ่ ง เป็ นโบสถ์แห่ ง แรกของเมื อง อี ก ทั้ง ยัง เป็ นที่ ฝั ง ศพของ
นักบุญเซอร์ เจียสอีกด้วย แต่เดิมโบสถ์หลังนี้ สร้างด้วยไม้ และหลังจากที่มีการรื้ อและขุดพื้นเพื่อก่อสร้าง
เป็ นโบสถ์ปูน ก็ได้ขุดไปพบกับศพของนักบุญเซอร์ เจียสซึ่ งไม่เน่าเปื่ อยอยูข่ า้ งใต้น้ นั ด้วย ปั จจุบนั ลักษณะ
ของโบสถ์แห่ งนี้ ก็เป็ นโบสถ์สีขาว มีหลังคาเป็ นยอดโดมสี ทองอร่ ามโดยเฉพาะเวลาต้องแสงอาทิ ตย์จะ
สวยงามมาก ส่ วนภายในก็ยิ่งมีความงดงามอลังการด้วยภาพเขียนแบบเฟรสโก(เขียนบนปูนเปี ยก) ทั้งบน
ผนังและบนเพดาน อีกทั้งยังมีภาพไอคอน หรื อภาพวาดรู ปนักบุญต่างๆ ประดับอยู่ถึง 5 ชั้น และมีโคมไฟ
ระย้า สวยงามมากเมื่ อ ออกมาจากโบสถ์ ท รี นิ ต้ ี แล้ ว น าท่ า นมายัง โบสถ์ อั ส สั ม ชั ญ (Aussumption
Catherdral) โบสถ์สาคัญอีกแห่ งหนึ่ งที่นี่ โบสถ์หลังนี้ ชื่อเหมือนกับโบสถ์อส
ั สัมชัญในเครมลิน แถมยังมี
ลักษณะคล้ายกันอีกคือเป็ นอาคารสี ขาว ช่องประตูหน้าต่างทาเป็ นวงโค้ง มียอดโดมห้ายอด จะต่างก็ตรงที่
โบสถ์อสั สัมชัญที่เครมลินจะเป็ นโดมสี ทอง แต่ที่นี่จะเป็ นโดมสี น้ าเงินมีลวดลายเป็ นดาวสี ทองดวงเล็ก มี
โดมตรงกลางเท่านั้นที่เป็ นสี ทอง ภายในโบสถ์แห่ งนี้ มีโลงศพของนักบวชสาคัญๆ อยู่มากมาย มีภาพวาด
ไอคอน และโคมไฟระย้าสวยงามมากเช่นกันเมื่อออกมาด้านนอกโบสถ์อสั สัมชัญแล้ว จะพบหอระฆัง
ที่ต้ งั สู งสง่าอยู่ขา้ งๆ มองไปทางด้านหน้าก็จะเห็นอาคารสามชั้นสี แดงสวยงาม นัน่ ก็คือสุ สานของพระเจ้ า
ซาร์ และครอบครัว และใกล้ๆ กันนั้นก็จะเป็ นบ่ อน้าศักดิ์สิทธิ์(Chapel over the well) ซึ่งมีตานานว่าไว้วา่
มีชายตาบอดได้มาล้างหน้าที่ตาน้ าแห่งนี้ แล้วทาให้ตาที่บอดสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง จึงมีผคู ้ นมากมายที่
ต้องการได้น้ าจากที่นี่ไปดื่มกินเพื่อความเป็ นมงคล ดังนั้นจึงมีการต่อน้ าจากตาน้ านั้นขึ้นมาเป็ นน้ าพุ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้น

ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สาคัญใจกลางเมืองมอสโคว์สร้างในสมัยคริ สศตวรรษที่ 17 ที่เป็ น
ศูนย์รวมเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรื อการประท้วง ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุ บนั
และยังถือได้ว่าเป็ นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลกบริ เวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่
ส าคัญ ของประเทศ อี ก หลายแห่ ง ที่ ส ามารถได้ช มอัน ได้แ ก่ มหาวิ ห ารเซนต์ บาซิ ล (Saint Basil’s
Catherdral) สถานที่ที่ซ่ ึ งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์
ลูกกวาด”สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสี สันสวยงาม โดยสถาปนิ ก ปอ
สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบ
ชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทาให้เป็ น
ที่พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 เป็ นอย่างมาก จึงมีคาสั่งให้ปูนบาเหน็จ แก่สถาปนิ ก ด้วยการควักลูกตา
ทั้งสองข้างทิ้งเสี ย เพื่อไม่ให้สถาปนิ คผูน้ ้ ี สามารถสร้างสิ่ งสวยงามกว่านี้ ได้อีก การกระทาของพระองค์ใน
ครั้งนั้น ส่ งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)
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เย็น
จากนั้น

ชมหอนาฬิ กาซาวิเออร์ (Saviour clock tower)ที่ต้ งั อยูบ่ นป้อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะแนวโกธิค ปลาย
ยอดถูกประดับด้วยดาว 5 แฉกที่ทามาจาก ทับทิม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็ นผูป้ ระดับในปี ค.ศ.1995
นาท่านเข้าชม และช้อปปิ้ ง ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895ปัจจุบนั เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา จาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง น้ าหอม แบรนด์ดงั ที่มีชื่อเสี ยงที่เป็ นรุ่ นล่าสุ ด
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู ้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์
Circus Showโดยเป็ นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึ กฝนมาอย่างดี หลังจากจบการ
แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู ้เพื่อเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย
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**กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เป็ นไปทางระบบการจัดการทาง
ประเทศรัสเซียของคณะละครสัตว์ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่ วนนีใ้ ห้ 1000 บาท**
ที่พกั
IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนวันเดินทาง)
วันที่สาม
เช้ า
จากนั้น

พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์ อัสสัมชัญ • พิพธิ ภัณฑ์ อาเมอรี่แชมเบอร์ • หอส่ งสัญญาณโทรทัศน์
Ostankino Tower • Moscow Metro • ถนนอารบัต
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
ชมความสวยงามและเจริ ญรุ่ งเรื องของ กรุงมอสโคว์ ซึ่งถือเป็ นเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่
ยิง่ ใหญ่ นาท่านเข้าชมพระราชวังเคลมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกาเนิดของ
ประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็ นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่นี่เปรี ยบเสมือนหัวใจของ
กรุ งมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็ นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทัง่ พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรง
เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื่อว่าที่นี่เป็ นที่สถิตย์ของพระเจ้าปัจจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่สาหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถ์อสั สัมชัญ
วิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสาคัญที่สุดในเคลมลิน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนโดยสร้างทับลงบน
โบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
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นาท่ า น ชมพิพิธ ภัณฑ์ อ าร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์
ตั้ง อยู่อยู่ใ นเขตพระราชวัง เครมลิ น สิ่ ง ที่ ไ ม่
ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคาของราชวงศ์
โมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาค
ได้พระราชทานมงกุฎนี้ ให้กบั เจ้าชายวลาดิมีร์
โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่ อ ราว
700 ปี เศษ มาแล้ว สวยงามมาก ทาจากทองคา
ประดับด้วยขนเสื อเซเบิล (Sable) และอัญมณี
ล้ าค่าต่างๆมากมาย และได้ใช้ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ชม โบสถ์
อัสสั มชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสาคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้าง
ทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อน แล้วใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทาง
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จากนั้น

เที่ยง

ศาสนา ชมระฆังพระเจ้ าซาร์ The Tsar Bellและปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ เป็ นตัวอย่างผลงานศิลปะชิ้นโตอัน
เลื่องชื่ อของรัสเซี ย ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็ นตัวดึงดูดให้ผูค้ นมาเยี่ยมชม ลองมาดูด้วยตา
ตัวเองแล้วคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมาของที่นี่
นาท่านสู่ ตึกหอส่ งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankinoให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง
ในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่ออกอากาศจากสถานี โทรทัศน์จานวนมากไปยังบ้านเรื อนชาวรัสเซีย เดินทาง
ไปที่จุดชมวิวของหอส่ งสัญญาณนี้ เพื่อรับชมความบันเทิงสดในรู ปแบบของทิ วทัศน์สุดอลังการ หอส่ ง
สัญญาณนี้โดดเด่นอยูบ่ นเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็ นหนึ่งในอาคารที่ยนื อยูด่ ว้ ยตัวเอง
ที่ สู ง ที่ สุ ดในโลก หอนี้ เป็ นผลงานการออกแบบของสถาปนิ ก Nicolai Nikitineแต่ผูน้ าโซเวีย ต Nikita
Khruschevได้ทาการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ ีทาให้สถาปนิกผูน้ ้ ีวางหมวก
ไว้ใต้หินที่ฐานหอเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ แสดงความเคารพต่อผูน้ า ยืนที่ฐานเพื่อชื่นชมขนาดอันน่าประทับใจ
ของโครงการที่มีตน้ ทุนสูงถึง 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
น าท่ า นไปยั ง ร้ าน 7th HEAVEN RESTAURANT รั บ ประทานมื้ อ อาหารสุ ด หรู ที่ ท่ า นจะได้ สั ม ผั ส กั บ
บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสู ง 328 M. ณ Ostankino Tower
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**หมายเหตุ** เนื่องจากตึก OSTANKINO TOWER ไม่ อนุญาตให้ เด็กที่มีอายุต่ากว่ า 7 ปี ขึน้ ไปด้ านบนตึกได้
ดังนั้น โปรแกรมนีจ้ ึงขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะ ลูกค้ าที่มีอายุต้ังแต่ 7 ปี ขึน้ ไป / ในกรณีที่มีเด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เดินทาง
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงร้ านอาหารที่มีระดับเทียบเท่าให้ แทน**
** หากทางตึกมีการจากัดจานวนผู้ขึน้ ชมทางทัวร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลร้ านอาหารโดยจะแจ้ งให้ ทราบก่ อน
เดินทาง เนื่องจากเป็ นนโยบายทางตึก ซึ่งทางทัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้**
ชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro)ตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบั
สถาปัตยกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หินอ่อน จากนั้น นาท่านเดินทางไปยัง
ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ที่ต้ งั อยูใ่ นใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็ นหนึ่งใน
ย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยตลอดความยาว
1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็ นแหล่งชุมนุมของศิลปิ น
อินดี้ ที่มาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร

เย็น
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเบื้องต้นเท่านั้น โรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่
เช้ า

พระราชวังซาริสซีโน่ • ตลาดอิสไมโลโว่ • มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ • สนามบินเชเรเมเตียโว
 (เช้ า/กลางวัน/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
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จากนั้น

นาท่านชม พระราชวังซาริสซีโน่ (Tsaritsyno Palace) ที่สร้างขึ้นโดยพระเสาวนี ยข์ องพระนางแคทเธอรี
นมหาราชิ นีใ นปี 1775 เพื่ อใช้แปรพระราชฐานและพ านักในระหว่างที่อยู่กรุ งมอสโคว์ออกแบบโดย
สถาปนิ ก VASILY BAZHENOV ที่ออกแบบให้ตวั วังเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าเชื่อมต่อโดยหอคอย 8 หอที่
ก่ออิฐแดงเปลือยตัดกับกรอบบัวคิ้วบานประตูและหน้าต่างสี ขาวประดับประดาด้วยยอดแหลมรายล้อมไป
ด้วยความร่ มรื่ นของมวลหมู่ไม้นานาพรรณและสระน้ าขนาดใหญ่ที่แบ่งสัดส่ วนของสวนน้ าพุสวนดอกไม้
เกาะกลางน้ าและสะพานข้ามเนิ น คูคลองสวยงามลงตัวพระราชวังได้ทาการบูรณะซ่ อมแซมโดยผูว้ ่าการ
กรุ งมอสโคว์เมื่ อ ปี ค.ศ.2004 เพื่อใช้เป็ นแหล่งสนทนาการพัก ผ่อนหย่อนใจและตัวพระราชวังใช้เป็ น
พิพิธภัณฑ์จดั แสดงนิทรรศการศิลปวัตถุที่มีมากกว่า 300,000 ชิ้น อาทิเช่น ห้องภาชนะที่ทาด้วยกระเบื้อง,
ห้องทรงอักษร, ห้องภาพเขียนสี น้ ามัน ,ห้องโถงบัลลังก์สีทองอร่ าม

เที่ยง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสิ นค้าหัตถกรรมและของเก่ าอันลื อชื่ อ ของ
ประเทศรัสเซียหรื อจตุจกั รแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดนี้เป็ นศูนย์กลางทางการค้าของที่ระลึก และของเก่า
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ของสะสมขนาดใหญ่แห่ งกรุ งมอสโคว ตั้งอยู่ที่สถานี รถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวันออกของกรุ งมอส
โคว์ เรี ยกได้ว่า ราคาถูกที่สุด และยังมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านได้เดิน
เที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก

จากนั้น

ชมมหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ หรื อที่เรียกกันว่ า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)เป็ นวิหาร
ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซี ยและสู งที่สุดในโลก ตั้งอยู่ต้ งั อยู่ริมฝั่ งแม่น้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัส เซี ย
สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่
พระเป็ นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 45ปี ในสมัยของส
ตาลิ น เคยสั่ ง ให้ ทุ บ ท าลายมหาวิ ห าร
แห่ งนี้ จนกระทัง่ ในสมัยประธานาธิบดี
บอริ ส เยลซิ น จึ ง ได้มี ก ารบู รณะขึ้นมา
อี ก ครั้ งหนึ่ งด้ว ยเงิ น บริ จ าคและพลัง
ความศรัทธาของผูค้ น ดังนั้นที่นี่จึงเป็ น
ที่รักและศูนย์รวมจิ ตใจของประชาชน
มหาวิหารโดมทองแห่ ง นี้ จึงกลายเป็ น
สถานที่ ศ ั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ในการประกอบ
พิ ธี ก ร ร ม ที่ ส า คั ญ ร ะ ดั บ ช า ติ ท า ง
คริ สตศาสนาของประเทศรัสเซีย
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*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข้าชมมีพธิ ีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไม่สามารถเข้าชมได้ โดยทางทัวร์ จะไม่
สามารถทราบล่วงหน้ าเนื่องจากเป็ นการจัดการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การถ่ ายรู ปชมบริเวณด้ านนอก ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว***
จากนั้น
ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ สนามบินเชเรเมเตียโวมอสโคว
20.10 น.

วันที่ห้า
10.30 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯโดยสายการบินแอโรวฟรอท(SU) เที่ยวบินที่ SU 272

สนามบินสุ วรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
.........................................................................................................................

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆในรายการมีการปิ ดโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยเป็ นการปฏิบัติการ
ทางรัฐบาลหรื อหน่ วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับและเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนีล้ ูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทาการจองทุกครั้ง

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์....รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 5 วัน 3 คืน
บินตรงโดยสายการบิน AREOFLOT (SU)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

10 เม.ย. 63

14 เม.ย. 63

SU273/SU272

42,900

42,900

41,900

6,000

11 เม.ย. 63

15 เม.ย. 63

SU273/SU272

42,900

42,900

41,900

6,000

12 เม.ย. 63

16 เม.ย. 63

SU273/SU272

42,900

42,900

41,900

6,000

13 เม.ย. 63

17 เม.ย. 63

SU273/SU272

43,900

43,900

42,900

6,000

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่ านต่ อกรุ๊ป **

BT-DME02_SU_APR20

อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้ อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ
สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด
ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ า งการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่
ไม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ ท่าน
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่าทัวร์ เพิม่ เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 20 วันก่ อนการเดินทาง
การจองทัวร์ :
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดิ นทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันที ก่อนการ
เดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อน
เดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
• ยกเลิกการเดิ นทางก่ อ นการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณี วั น หยุ ด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้ งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณี
วันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการ
เดินทางได้ตามความเป็ นจริ ง
เงื่อนไขอื่นๆ :
• กรณี ที่ท่านมี เดิ นทางบิ นภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิ น, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ)
กรุ ณ าสอบถามที่ เ จ้า หน้า ที่ ทุ ก ครั้ งก่ อ นท าการออกตั๋วหรื อ ช าระค่ า ทัว ร์ เ นื่ อ งจากสายการบิ น อาจมี ก าร
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ปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิด ข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั
❖ สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริ ษัทฯ
ขอแนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งท่ านจะต้ องชาระค่ าพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่ องจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่ กับ เตียงพับเสริมซึ่งไม่ สะดวกสบายในการพัก **กรุ ณาอ่ านเงื่ อนไขการจองแบบ 3
ท่ านหากลูกค้ าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขของห้ องพักดังกล่ าว**
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่ จะเป็ นห้ องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้ อง ห้ อง Double จะมีน้อยมากในแต่ ละ
โรงแรมและส่ วนใหญ่ กจ็ ะเป็ นลักษณะการนาเตียงมาชิดกันให้ เป็ น Double หากลูกค้ ารีเควสพัก Double ทางบริษัท
ฯจะไม่ รับรองเรื่ องห้ องให้ เนื่ องจากระบบการจองแต่ ละโรงแรมจะไม่ สามารถล้ อคห้ องพักได้ จึงขึ้นอยู่กับ การ
จัดการของทางโรงแรมเป็ นหลัก ทั้งนีล้ ูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
❖ การวางแปลนห้ อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมจะมี ค วามแตกต่ า งกั น อาจท าให้ ห้ อ งพั ก แบบเดี่ ย ว Single ห้ อ งคู่
Twin/Doubleอาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรั ดและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่ ง
ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้น ๆ และห้ องพักแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกัน
❖ กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมือง เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

อาหาร
❖ อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้ องถิ่น และอาหารสไตล์ ยุโรปแบบฟิ วชั่น ซึ่งรสชาติ
จะเป็ นไปตามสไตล์ รัสเซีย อาจจะไม่ ถูกปากคนไทยในบางมื้อ

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
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➢ หนั งสื อ เดิ นทางต้ อ งมี อ ายุ ก ารใช้ งานเหลื อ ไม่ น้อ ยกว่ า 6 เดื อ น และบริ ษั ทฯ รั บ เฉพาะผู้ มี จุ ด ประสงค์ เดินทางเพื่ อ
ท่ องเที่ยวเท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึง
และไม่ สามารถเดินทางได้ ) หนังสื อเดินทางห้ ามขาด ห้ ามชารุ ด ห้ ามเปี ยกน้า ห้ ามสแตมป์ ตัวการ์ ตูนหรื อสแตมป์ อย่ าง
อื่นที่ไม่ ใช่ สแตมป์ จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็ นเอกสารราชการ สาคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่ นนั้นพาสปอร์ ตของท่ าน
จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์ จะไม่ สามารถรับผิดชอบใดๆได้ ทุกกรณี
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว (ซึ่ งลูกค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื่ อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมื องทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ า
อย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

