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เหยยีบดนิแดนหลงัม่านเหลก็ !!  คุณรู้หรือไม่ ? รัสเซียไม่ไดมี้

ดีแค่ความยิ�งใหญ่ของขนาดประเทศเพียงอยา่งเดียว แมด้ว้ยประวติัศาสตร์อนัแสนสับสน ผูค้นผา่นความยากลาํบากทั,งในแง่
สภาพอากาศและความผนัแปรทางการเมือง ผา่นยคุคลั�งคอมมิวนิสต ์ผา่นช่วงสงครามเยน็ กระทั�งสหภาพโซวเวยีตล่มสลาย
ในปี ค.ศ.1992 แต่รัสเซียก็ยงัยนืหยดัอยา่งแขง็แกร่งและสง่างามไดบ้นเวทีโลกตาํนานความยิ
งใหญ่ของจกัรวรรดิรสัเซียที

เปลี
ยนการปกครองจากระบอบกษัตริย ์(ซาร)์ มาเป็นคอมมิวนิสตก์่อนถึงจุดจบและโซเวียตล่มสลาย เกิดเป็นสหพนัธ์
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สาธารณรฐัทาํใหร้สัเซียยงัคงอยูใ่นความสนใจของผูค้นอยา่งไม่เสื
อมคลาย ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน
ของรสัเซีย เราจงึตอ้งไปสมัผสัดว้ยตวัทา่นเอง….. 
 

(รายการวนัที� �� ม.ีค.) นัด��.�� น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ) 

ประตู .  ชั0น 4 เคาน์เตอร์ Q โดยสายการบินเอทฮัิท (EY) พบกบัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวก 

(รายการวนัที� �� ม.ีค.) นัด�6.�� น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ) 

ประตู .  ชั0น 4 เคาน์เตอร์ Q โดยสายการบินเอทฮัิท (EY) พบกบัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวก 

18.05น. �� ออกเดินทาง สูม่อสโคว ์โดยสายการบินเอทฮัิท (EY) เที!ยวบินที! EY405   
20.10น. �� ออกเดินทาง สูม่อสโคว ์โดยสายการบินเอทฮัิท (EY) เที!ยวบินที! EY401   
��.��น.         ถึงสนามบินอาบูดาบี0 นาํท่านเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดินทางต่อ    

 

02.30 น. ออกเดินทางตอ่ สูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบินเอทิฮทั เที!ยวบินที! EY 65 
'(.)*น.       เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

��.��น.         ถึงสนามบินอาบูดาบี0 นาํท่านเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดินทางต่อ 

02.30 น. ออกเดินทางตอ่ สูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบินเอทิ ฮทั 
เที!ยวบินที! EY 65 
'(.)*น.       เดินทางถึงสนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

(เวลาทอ้งถิ!นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั !วโมง) 

หลงัผ่านขั/นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ 

นําท่านเดินทางมุ่งหนา้ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมอสโคว ์ สู่ เมืองซากอร์ส  ซึ�งห่างจากตัวมอสโคว์ไปประมาณ 

6� กโิลเมตร  ใช้เวลา  �.E� ชั�วโมง    ซึ� งเป็นที
ตั4งของศาสนสถานที
ใหญ่ที
สุดและเก่าแก่ที
สุดในคริสตศ์ตวรรษที
 14-

17 เป็นที
แสวงบุญของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็น

วิทยาลยัสงฆที์
มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน 

"เซอรก์าเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) หรือ "ซารก์อส" (Zagorsk) อีกหนึ
งเมืองท่องเที
ยวที
มีชื
อเสียงแห่งหนึ
ง

ของแควน้มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรสัเซีย โดยตวัเมืองนั4นตั4งอยูห่่างจากกรุงมอสโควไ์ปทางทิศ

ตะวนัออกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที
ยวที
มีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ
งมีมา

วนัที!หนึ!ง      กรุงเทพ – อาบูดาบี          (-/-/-/)  

วนัที!สอง     อาบูดาบี/  – มอสโคว ์- ซารก์อรส์                       (-/L/D/)  
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ตั4งแต่สมยั ศตวรรษที
 15-18 เมืองเซอรก์าเยฟโปสาด ยงัมีชื
อเสียงในเรื
องของอารามออรโ์ธดอกซ ์ (Orthodox) ซึ
ง

เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอรกิ์อุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที
ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 1993 อีกดว้ย  
 
 
 
 

 

นําท่านชมโบสถ์อสัสัมชัญ โฮลทีรินิตี0 (Holy Trinity Monastery)  สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน เลียนแบบมหาวิหาร
อสัสมัชญัที
จัตุรสัวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน  สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 

เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี4  สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน 
หา้มใชเ้สียงภายในเป็นโบสถที์!ทาํพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพรอ้มกับ
ประชาชนชาวรสัเซียได ้จากนั4นมีเวลาเล็กนอ้ยใหถ่้ายรปูกบัหอระฆงั หรือจะรองนํ4าจาก บ่อนํ/าศกัดิ@สิทธิ@ กลบัไป
เป็นศิริมงคล นํ4าในบ่อเป็นนํ4าธรรมชาติ “มีเรื!องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที
โบสถ์แลว้คน้พบบ่อนํ4าโดย
บงัเอิญ หลงัจากนํานํ4ามาลา้งหนา้ ความศกัดิ;สิทธิ;ก็ทาํใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได ้  

 

 

 

 

 
เที!ยง � รบัประทานอาหารในภตัตาคารทอ้งถิ!น 

อิสระ ช้อปปิ/ งตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกซื/ อสินค้า ของที
 ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้า

โบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแมล่กูดก ซึ
งมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ จากนั/นนาํท่านกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์ 

ชม วิหารเซ็นต ์เดอซารเ์วียร ์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สรา้งขึ4 นเมื
อปี ค.ศ.1839 

ในสมยัพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์
 1 เพื
อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญั>ุตาแด่พระเป็นเจา้ที
ทรงช่วย

ปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลิน
ผูนํ้าพรรคคอมมิวนิสตใ์นขณะนั4นไดส้ั 
งใหทุ้บโบสถทิ์4 งเพื
อดดัแปลงเป็นสระว่ายนํ4าที
ใหญ่ที
สุดในโลกจนเมื
อปีค.ศ.
1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ไดอ้นุมติัใหมี้การก่อสรา้งวิหารขึ4 นมาใหม่ดว้ยเงินบริจาคของคนทั4งประเทศ 
ซึ
งจาํลองของเดิมไดเ้กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วิหารนี4 จึงกลบัมายืนหยดัที
เดิมอีกครั4งโดยสรา้งเสร็จสมบรูณแ์ละทาํพิธี
เมื
อวนัที
 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบนัวิหารนี4 ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมสาํคญัระดบัชาติของรสัเซีย  
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คํ !า � รบัประทานอาหารคํ !า ณ หอ้งอาหารโรงแรมที!พกั  

� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที!พกั  HOLODAY INN MOSCOW – VINOGRADOVO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้าที�ห้องอาหาร 

จากนั,นเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ,นในปี ค.ศ.YYZ[ โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจา้ชายยูริ 
โดลโกรูกี มีรับสั�งให้สร้างเพื�อใช้ป้องกนัศตัรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�เป็นเหมือนหวัใจของกรุง
มอสโคว ตามความเชื�อของชาวรัสเซียเครมลินคือที�สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลินเป็นพิพิธภณัฑ์ และ
ที�ตั,งสถานที�สําคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและสิ�งก่อสร้างอื�นๆอีก
มากมาย  

 
 
 

 

จากนั,นเขา้ชม พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์รี�แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที�อยูใ่นบริเวณพระราชวงัเค
รมลิน พิพิธภณัฑ์นี, เป็นสถานที�เก็บสมบติัลํ, าค่ากว่า Z,ccc ชิ,น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื�องป้องกนัตวั หมวก เสื, อ
เกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�องทรงของกษติัยพ์ระเจา้ซาร์และซารีน่าซึ� งหาดูไดย้ากยิ�ง 

   
 
 

 
 
 

วนัที!สาม     มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี!แชมเบอร ์– METRO  

 GUM –Russian Circus - จตัรุสัแดง                                          (B/L/D) 
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จากนั,นชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที�เก่าแก่สําคญัและใหญ่ที�สุดในเครมลิน โดยสร้างทบัลง
บนโบสถ์ไมเ้ก่าที�มีมาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชม

ระฆังยักษ์ที�ใหญ่ที�สุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ v รอบเท่านั0นคือ ��.��, 12.00, 

14.30, 16.30 น. ดังนั0นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)  (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสัมชญัจะไม่อนุญาต

ใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 
 

 
 
 

 

จากนั0น ชม โบสถ์IVAN THE GREAT BELL-TOWER 

 

 

 

 

 

กลางวนั � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั4นใหท่้านไดเ้ต็มอิ
มกบัการเดิน ชมถนนอารบตั (ARABAT STREET) ชื
อถนนนี4 ปรากฏมาตั4งแต่ศตวรรษ 

ที
 15 ในอดีตเป็นที
อยู่ของชนชั4น ขุนนางและศิลปินที
มีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบตัเป็น
ย่านที
พกัของสมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินที
มีชื
อเสียงที
สุด
ของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร รา้นขายของที
ระลึก รา้นกาแฟ 

 

 

 

 

 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

ไปชมเซอร์คัส Russian Circus การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก 
นกัแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพกัอีก 15 นาที ระหวา่งพกัจะมีบริการ ถ่ายรูปกบัสัตว์
ต่างๆ จากนั,น นาํท่านกลบัสู่ที�พกัต่างๆ (ในกรณี CIRCUS งดการแสดง ทางบริษทัฯ จะนาํท่านชมบลัเล่ต ์หรือ ชมการ
แสดงที� YAR RESTAURANT ) 
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� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที!พกั  HOLODAY INN MOSCOW – VINOGRADOVO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้าที�ห้องอาหาร 

จากนั0น เดินทาง สู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE)  ซึ� งเป็นสถานที�สําคญัตั,งอยูก่ลางใจเมืองของมอสโควเป็นจตุัรัสที�
สวยงามที�สุดในโลก เป็นสถานที�เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างดว้ยหินแกรนิต และหินอ่อน นบั
ล้านชิ,นตอกลงบนพื,นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื,นที�ลานกวา้ง ทางด้านหน้าจตุัรัสแดงนั,น เป็นที�ตั, งของ
กิโลเมตรที�ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที�พื,นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี, เองก็จะมี
นกัท่องเที�ยวเขา้ไปยืนกลางวงกลมนั,นและโยนเศษเหรียญขา้มไหล่ตวัเองไปดา้นหลงัเพื�ออธิษฐานให้ไดก้ลบัมาที�
มอสโควอีกครั, ง ลานกวา้งของจตุัรัสแดงนี, มีพื,นที�กวา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาํหนา้ที�เป็นสถานที�จดังานสําคญัๆ 
ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมยั บริเวณจตุัรัสแดงยงัประกอบไปด้วยสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ รายรอบอีก
มากมายเช่น พระราชวงัเครมลิน พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์รัสเซีย   

 

 

 

 

 
ท่านถ่ายรูปคู่กบั มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ�งสถาปัตยกรรมที�กลายเป็นสัญลกัษณ์
สาํคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงที�มีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสันสดใส ตั,ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ย
กาํแพงเครมลิน สร้างขึ,นโดยพระเจา้อีวานที� Z (Ivan the Terrible) เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพั
ของมองโกลที�เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. qcrs หลงัจากถูกปกครองกดขี�มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอ
สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํใหมี้เรื�องเล่าสืบต่อกนัวา่ พระเจา้อี
วานที� Z ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี,มากจึงมีคาํสั�งให้ปูนบาํเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ย

วนัที!สี!     มอสโคว ์- METRO - มหาวหิารเซนต์บาซิล                  (B/L/D) 
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การควกัดวงตาทั,งสอง เพื�อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั,นสามารถสร้างสิ�งที�สวยงามกวา่นี, ไดอี้ก การกระทาํในครั, งนั,นของพระ
เจา้อีวานที� Z จึงเป็นที�มาของสมญานามอีวานมหาโหด 

 
 
 
 
 
 

จากนั,นนาํท่าน ช้อปปิ0 งตามอธัยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) หา้งสรรพสินคา้ที
เก่าแก่ที
สุดในกรุงมอสโก 
แต่มีชื
อเสียงในเรื
องของสินคา้อนัมีใหเ้ลือกซื4 อกนั อยา่งหลากหลายชนิด หา้งสรรพสินคา้กุม หรืออีกสถนที
หนึ
งที

มีสถาปัตยกรรมที
เก่าแก่ของเมืองนี4  หา้งสรรพสินคา้กุม ก่อสรา้งขึ4 นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่น
มากลกัษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั4น มีรา้นคา้เปิดให ้บริการมากมายสาํหรบัใหผู้ที้
เดินทางหรือผูที้

ชอบการชอ้ปปิ4 งถึง 200 รา้นคา้ดว้ยกนั แต่สินคา้ที
นี
อาจจะมีทั4งรูปลกัษณ ์ภายในและภายนอกที
ดูหรูหราโอ่อ่า 
และที
สาํคญัตั4งอยู่บริเวณลานกวา้งในย่านจตุรสัแดงหา้งสรรพสินคา้กูมมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอุปโภคและ
บริโภคเช่น เสื4 อผา้ ของใชใ้นครวัเรือน สินคา้ที
มีชื
อมียี
หอ้ เครื
องสาํอางค ์นํ4าหอม และสินคา้ที
เป็นประเภทของที

ระลึก ซึ
งมีใหเ้ลือกกนัอยา่งหลากหลายทีเดียว 

 
 
 

 

 

 

เที�ยง � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน  
นําท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว (METRO) ทั/งนี/ ขึ/ นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 
METRO ของการเดินทางวนันั/นๆ  สถานีรถไฟใตดิ้น สรา้งขึ4 นในปี ค.ศ.GHIG โดยไดร้บัการยกย่องจากทั 
วโลก
วา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นที
สวยที
สุดในโลก ซึ
งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที
แตกต่างกนั ในสมยัสงครามโลก
ครั4งที
 J สถานีรถไฟใตดิ้นไดก้ลายเป็นหลุมหลบภยัที
ดีที
สุดเพราะมีโครงสรา้งที
แข็งแรงรวมทั4งการก่อสรา้งที
ขุด
ลงลึกไปถึงใตดิ้นหลาย GK เมตร และบางสถานียงัเป็นที
บญัชาการระหว่างสงครามอีกดว้ย ในปัจจุบนัรถไฟใต้
ดินที
กรุงมอสโควมีถึง GGสาย GLM สถานีดว้ยความยาวทั4งหมด JMK ก.ม. จากนั4นใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินช็
อปปิ4 ง ถนนอารบทั ถนนคนเดินที
มีชื
อเสียง ชื
อถนนนี4 ปรากฏมาตั4งแต่ศตวรรษ ที
 GL ในอดีตเป็นที
อยู่ของชนชั4น 
ขุนนางและศิลปินที
มีผูอุ้ปถัมภ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวียตถนนอารบตัเป็นย่านที
พกัของสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตปั์จจุบนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดินที
มีชื
อเสียงที
สุดของรสัเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตร
กร รา้นขายของที
ระลึก รา้นกาแฟ ฯลฯ 
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นาํท่านเดินทางสู่ IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET ตั4งอยู่ใกลก้บั Izmailovo Royal Estate จึงเป็นที
มาของ
ชื
อ Izmailovsky ที
เป็นชื
อของตลาดนัดแห่งนี4 นั
นเอง ของที
ระลึกจากรสัเซียที
น่าซื4 อหาก็มี ตุ๊กตาแม่ลกูดก เป็น
ตุ๊กตาไมเ้ขียนลวดลายสวยงามและซอ้นกนัเป็นชั4นๆจากตวัใหญ่ไปจนเล็ก ในการซื/ อสินคา้จากรสัเซียควรระวัง
การซื/ อภาพวาดสีนํ/ามนัเก่าๆ และงานทองเหลืองงานศิลปะโบราณที!เกี!ยวขอ้งกับศาสนาไวใ้หม้ากๆ เนื!องจากว่า
มีกฏหมายหา้มนาํของเก่าเหล่านี/ ออกนอกประเทศรสัเซีย  
 

 

 
 

 
 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

� นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที!พกั  HOLODAY INN MOSCOW – VINOGRADOVO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�ห้องอาหาร 

จากนั,นนาํท่านขึ,นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณ
ที�มองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควที�อยู่เบื,องล่างไดโ้ดยทั,งหมด จึงทาํให้เลนินผูน้าํพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีต 
เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี, เป็นที�ตั,งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื,นที�ดงักล่าวเป็นที�ตั,งของมหาวิทยาลยัมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดในมอสโคว ที�คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที�นกัท่องเที�ยวให้ความสนใจเป็น
พิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว  
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที!หา้     มอสโคว ์– วหิารเซ็นต์ เดอซาร์เวยีร์ -  กรุงเทพ ฯ               (B/L/-) 
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ชมอารามโนโวดิวชีิ  NOVODEVICHY CONVENT ตั,งอยูท่างทิศ ตะวนัตกของกรุงมอสโคว ์สร้างในศตวรรษที� 16 
และ17 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอร์ก คอนแวนต ์เก่าแก่อายุกวา่ 300 ปี เป็นศูนยร์วมทางวฒันธรรม และศาสนา 
และเคยเป็นที�คุมขงัของพระนางโซเฟีย และเชื�อพระวงศฝ่์ายหญิง ของราชวงศโ์รมานอฟปัจจุบนัเป็นสถานสําหรับ
สุภาพสตรีคนสาํคญัระดบัประเทศจดัตั,งเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ.1922 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอาํลากรุงมอสโคว์   จากนั0นนําท่าน สนามบินดามาเดียดาวา   

 

��.v� น. �� ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี0  โดยสายการบินเอทิฮทัเที!ยวบิน EY68  

�y.�� น.  เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี0 นําท่านแวะเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดินทางต่อ  

��.E� น. ��ออกเดินทางต่อ สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัิท เที�ยวบินที� EY402  

��.v� น. �� ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี0  โดยสายการบินเอทิฮทัเที!ยวบิน EY68  

�y.�� น.  เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี0 นําท่านแวะเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดินทางต่อ  

��.�� น. ��ออกเดินทางต่อ สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทฮัิท เที�ยวบินที� EY402   

 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ@ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที!ผูเ้ดินทางตํ !ากว่า b' ท่าน ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ครบ

จาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ@ในการ เลื!อนการเดินทาง หรือ เปลี!ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที!หก    อาบูดาบี/  – กรุงเทพ ฯ         (-/-/-) 
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เงื!อนไขในการจองทวัร ์ 
�งวดที! ) : สาํรองที!นั !งจา่ย )*, ''' บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน c วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
 ที!นั !งจะยนืยนัเมื!อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั/น 

�งวดที! b :ชาํระยอดส่วนที!เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า b' วนั  
� หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต  

กรณยีกเลกิ 

�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที!เกิดขึ/ นจริง ณ วันนั/น ที!ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า
ตั dวเครื!องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ@ในการคืนเงินทั/งหมดในทุกกรณี 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื!อทราบ 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั4น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน
เปิดหอ้งพกั เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

� กรณีเดินทางเป็นตั Tวกรุป๊ หากออกตั dวแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี!ยนวนัเดินทางได ้
�กระเป๋าเดินทางสําหรับโหลดใตท้อ้งเครื
อง สายการบินอิธิฮัท ใหท่้านละ 1 ใบ นํ4าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / 
กระเป๋าถือขึ4 นเครื
อง (Hand carry) นํ4าหนักตอ้งไมเ่กิน _ ก.ก.Gใบ  

อตัรานี0รวม               
�ค่าตั{วเครื�องระหวา่งประเทศชั,นประหยดั ECONOMY CLASS ที�ระบุวนัเดินทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ฟ//รวมภาษีสนามบิน และ
ธรรมเนียมเชื,อเพลิง  
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่านํ4ามนัและการประกนัภยัทางอากาศ 
�ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่าน /1 หอ้ง ที
ระบุในรายการ/ระดบัเดียวกนั 
�ค่าอาหารและค่าบตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานที
ต่างๆตามที
ระบุไวใ้นรายการ  
�ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
�ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล *'',''' บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั4น” เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการ / รบัเพียง b* ทา่น เทา่นั/น 
b)-bi มี.ค. i' 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งละ b-c ทา่น) E�,555 บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ ่b ทา่น) EE,555 บาท 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ ่b ทา่น) E�,555 บาท 
พกัเดียว เพิ!ม {,��� บาท 
 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตยีงเสริม ** 
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� ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที
มีอายุตํ 
ากวา่ M เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ _L ปี ทางบริษัทประกนัฯ  
จะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ
งหนึ
งของสญัญาฯ) 
อตัรานี0ไม่รวม     
�ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ     
�ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
�ค่าอาหารและเครื
องดื
มสั 
งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
�ค่าพนกังานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
�ไม่รวมนํ,าดื�ม     
�ค่าทปิไกดท้องถิ�นและคนขับรถท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์ไทย ท่านละ . ยูเอสดอลล่าร์  USD / คน / วัน 

   ( v�  ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป ) 
ขอ้มูลเพิ!มเตมิเรื!องตั dวเครื!องบินและที!นั !งบนเครื!องบิน 
�ทางบริษทัไดส้าํรองที�นั�งพร้อมชาํระเงินมดัจาํค่าตั{วเครื�องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ย 
สาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั{วเครื�องบินตามที�เกิดขึ,นจริง ณ สายการบินนั,นๆ 
�หากตั{วเครื�องบินมีการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เรียกเก็บ 
ค่าใชจ่้ายตามที�เกิดขึ,นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
�นั�งที� Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�สายการบิน 
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอื้�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่นสามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(นํ,าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูที้�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอาํนาจในการใหที้�นั�ง Long leg ขึ,นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั,น 
หมายเหตุ 
�บริษทขัอสงวนสิทธิ� ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่ถึง qs ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ,นตามจริง 
�ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดัหากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร์ ,รถไฟ หรือตั{วเครื�องบินภายในประเทศกรุณาแจง้ให้
เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯทราบทุกครั, งก่อนทาํการออกตั{วทุกประเภทมิฉะนั,นทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบความเสียหายที�เกิดขึ,น
ในกรณีที�ทวัร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  

�รายการอาจจะมีการเปลี
ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื
องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที
พกัในต่างประเทศ 
หรือเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที
ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ4 นอยู ่ณ หนา้งาน 
�บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีที
กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื
องจากมีสิ
งผิดกฎหมายหรือสิ
งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื
อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที
กองตรวจคน
เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั4งหมดหรือบางส่วน 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที
สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื
องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 
�บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที
กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 
คนต่างดา้วที
พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
�ในกรณีระหวา่งการเดินทางผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี
ยนเครื
องและทรพัยสิ์นของตนเอง 
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�เนื�องจากรายการทวัร์นี, เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�  การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ ไม
วา่กรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

�ภาพที
ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื
อความเขา้ใจในมุมมองสถานที
ท่องเที
ยว ภาพใชเ้พื
อการโฆษณาเท่านั4น 

 
หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า i เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที!เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า b หนา้ 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ!มเตมิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


