
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ – มอสโคว ์ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 แถว Tสาย

การบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายชื่ อพรอ้มริบบิ้นใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสอง ดไูบ – มอสโคว ์– จตัุรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้กมุ  

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน 

พเิศษ!!น่ังรถลากเล่ือน Husky Sledding  



 

02.00 น. ออกเดินทาง สู ่เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 371(บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

10.00 น. เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ที่ยวบินที่ EK 133(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

14.20 น.เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซยี ผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นสู่จตัุรสั

แดง  คาํวา่สแีดงในความหมายรัสเซยี คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทขีองเหตุการณส์าํคญัใน

ประวตัิศาสตร์ของรัสเซยี ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยั

คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลสาํคญัๆ เชน่  วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลก

ครั้งที่  2 ภายในบริเวณจตุัรัสแดงทา่นจะได ้ชม มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็น

แบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณม์ชียัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล ) อยา่งเดด็ขาด  ใช ้

เป็นหอ้งสาํหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์  ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บน

ยอดมดีาวแดง 5 แฉก ที่ทาํมาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนที่

ลอนดอน หา้งสรรพสินคา้กมุ  สถาปัตยกรรมที่ เกา่แกข่องเ มือง เป็นหา้งที่ ใหญโ่ตและสวยงาม จาํหน่ายสินคา้อุปโภค 

เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม และสินคา้ที่ระลึก มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม  เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนขัลากเล่ือน – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– รสัเซ่ียนเซอรค์สั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นสู่ เมืองหิมะ (SnowPark)  ที่สรา้งขึ้นจากหิมะทัง้หมด ที่มกีาร

สรา้งประติมากรรมน้ําแขง็เป็นรูปร่างตา่งๆที่สวยงาม มที ัง้อาคาร , รูปป้ัน, และส่ิงตา่งๆมากมาย ใหท้า่นไดส้นุกสนามกบั

การเลน่ในเมืองหิมะ รวมถึงการถา่ยรูปกบั สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรูเ้ป็นพนัธุท์ ี่ฉลาดเฉลยีว

และแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู ่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ลี้ยงสุนัขพนัธน้ี์เพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนน้าํแขง็ หรือหิมะ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นนําพาทา่นเลน่กิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือสุนัขลาก

เล่ือน  ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณน์ั่งรถเทยีมสุนัขฮสักี้ลากเล่ือนสุดแสนพิเศษหลงัจากนั้น นําทา่นเดินทางสู่ สแปรโ์ร่

ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก หนา้มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัที่ เกา่แกท่ี่ สุดของรัสเซยี  ที่ น่ีจะเป็นจุดชมวิว

ที่สามารถมองเหน็ทศันียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกที่สรา้งในสมยัของสตาลิน 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นชมการแสดงละครสตัวท์ี่ขึ้นชื่ อของรัสเซยี รสัเซ่ียนเซอรค์สัเป็นการแสดงของ

สตัวแ์สนรูท้ี่ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่น   สูท่ ี่

พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 



 

 

วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั 

 ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์- ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว  ์
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นเที่ยวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่งรถไฟ

ใตด้ินดูสกัครั้ง เพราะนอกจากจะมสีถานีรถไฟใตด้ินที่สวยที่ สุดในโลกแลว้ยงัมคีวามลึกอกีตา่งหาก รถไฟใตด้ินทาํใหผู้ค้น

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทัว่ไป สถานีรถไฟใตด้ินเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ชาวรัสเซยีสามารถอวด

ชาวตา่งชาติใหเ้หน็ถึงความยิ่ งใหญ ่ตลอดจนประวตัิศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็น

เสน่หดึ์งดูดใหน้ักทอ่งเที่ยวมาเยี่ยมชม เน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีที่ตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้            

เคร่ืองแกว้ และหินออ่น นําทา่นสู่ตลาดอิสมายลอฟก้ี  ตลาดขายสินคา้พื้นเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของที่ระลึก

มากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้ (แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ 

กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที่ระลึกอื่ นๆ อกีมากมาย 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัเครมลิน  จุดกาํเนิดแหง่ประวตัิศาสตร์รัสเซยีที่มอีายุ

ยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน้ํ่ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ เป็นพิพิธภณัฑท์ี่ เกา่แกท่ี่ สุด

ของรัสเซยี ซ่ึงเป็นที่ เกบ็สมบตัิลํา้คา่ของกษัตริยร์ัสเซยี ท ัง้เคร่ืองประดบัที่ทาํดว้ยเพชร ทองคาํ อุปกรณก์ารสูร้บของกษัตริย์

สมยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถอ์สัสมัชญั  เป็นโบสถท์ี่สาํคญัใชใ้นงานพิธกีรรม                 

ที่สาํคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลยีน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ สรา้งในสมยั ค .ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญ่

ที่ สุดในโลกและยงัไมเ่คยมกีารใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซ ์และมลูีกกระสุน น้ําหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่เป็นของ

สะสมในยุคนั้น ชมหอระฆงัพระเจา้อีวาน มคีวามสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ สูงที่ สุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎ หมาย

หา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมรีะฆงั 21 ใบ ชมระฆงัที่ ใหญท่ี่ สุดของเครมลิน เรียกวา่ ระฆงั  พระ

เจา้ซาร์  สรา้งในสมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่ สุดในโลก แตเ่น่ืองจากมคีวามผดิพลาด          

จึงทาํใหร้ะฆงัแตกออก(กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเลก็) 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร **จากนั้นนําคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์สมัผสับรรยากาศยามคํ่าคืนของเมืองหลวง

มอสโคว ์ที่มกีารตกแตง่ไฟตามอาคารและสถานที่สาํคญัอยา่งสวยงาม ** นําทา่นสูท่ี่พกัณ HOLIDAY INN HOTEL 

หรือระดบัเดยีวกนั **ตัง้แต่เดือนธนัวาคม เขา้สู่ฤดหูนาว หากไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ ซากอรส์-โบสถอ์สัสมัชญั-บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ-ดไูบ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู่ เมืองซากอรส์  ที่ต ัง้ของศาสนสถานที่ใหญท่ี่ สุดและ

เกา่แกท่ี่ สุดในคริสตศ์ตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลยัสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท์ี่มบีาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน เขา้ชมโบสถเ์กา่แก ่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 16 

ตกแตง่ภายใ นดว้ยภาพนักบุญ มแีทน่สาํหรับประกอบพิธขีองพระสงัฆราชและสาํหรับนักรอ้งนําสวด ชม                     

โบสถอ์สัสมัชญั  สรา้งในสมยัพระเจา้อวีาน เลยีนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที่จตุัรัสวิหารแหง่เครมลิน ตกแตง่ภายในดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค .ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์ รกของเมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอม            

สทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สียงภายในเป็นโบสถท่ี์ท าพิธี  ทา่นสามารถร่วมสกัการะ             

โลงศพของนักบุญเซอร์เจยีส พรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซยีได ้จากนั้นมเีวลาเลก็นอ้ยใหถ้า่ยรูปกบัหอระฆงั  หรือจะรองน้ํา

จาก บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ  กลบัไปเป็นสิริมงคล น้ําในบอ่เป็นน้ําธรรมชาติ มเีร่ืองเลา่วา่ “ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถแ์ลว้

คน้พบบอ่น้ําโดยบงัเอิญ หลงัจากนําน้ํามาลา้งหนา้ความศกัด์ิสิทธ์ิกท็าํใหช้ายตาบอดสามารถมองเหน็ได”้ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นนําทา่นชม มหาวิหารเซนต์

ซาเวียร ์ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองที่ใหญท่ี่ สุดในรัสเซยี ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน้ํ่า

มอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมภีาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท์ี่สวยงาม

และเหมือนจริง นําทา่นเดินทางสู ่ ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็น

ถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น 

รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตา่งๆ มศิีลปินมานั่งวาดรูป ทัง้รูป

เหมือน ภาพขาว-ดาํ ภาพสตีา่งๆ และรูปลอ้เลยีน 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์

23.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132แวะเปลี่ยนเคร่ือง (ประมาณ 5.30 ชม.) 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ 



 

06.20 น.   ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.35น.เดินทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EK 372(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

******************************  

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 6,000 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส(์EK) 

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั(20 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 

 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจองกรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชาํระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  
1. ช่ือบญัชี บริษทัรุ่งเรืองทวัร ์ฮอลิเดย ์2010  จ ากดั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 2561 24 – 29 ม.ค. 61 34,900 

กมุภาพนัธ ์2561 
20 – 25 / 27 ก.พ. – 4 มี.ค.  

28 ก.พ. – 5 มี.ค. 61 
34,900 

มีนาคม 2561 6 – 11 / 15 – 20 / 20 – 25 มี.ค. 61 34,900 



 

        เลขท่ีบญัชี  116-4399493    ธนาคารกรงุเทพ  สาขาบางล าพ ู(บญัชีออมทรพัย ์
 2.ช่ือบญัชี นายธเนษฐ ลกัษณะวิลาศ 
    เลขท่ีบญัชี  008 – 2 - 425138 ธนาคารกสิกรไทย   สาขาบางล าพ ู(บญัชีออมทรพัย ์) 

               3.โอนเรียบร้อยแล้วกรณุาแฟ๊กซม์าท่ี   02-2824909 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เกบ็เงินมดัจาํท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 


