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กําหนดการเดนิทาง  พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 
วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โดฮา      

23.30 น.   นดัหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 แถว Q  สายการบินกาตารแอรเวย  (QR)  
 
วนัทีส่อง  โดฮา - มอสโคว 

02.40 น.    นําทานเหริฟาสู โดฮา โดยสายการบนิกาตารแอรเวย เทีย่วบนิที ่QR 837 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ…. 
05.30 น.    เดินทางถึง สนามบนิโดฮา...แวะ เปล่ียนเครื่องบนิ 
07.30 น.    นําทานเหริฟาสู กรงุมอสโคว โดยสายการบนิกาตารแอรเวย เทีย่วบนิที ่QR 231  
12.40 น.    เดินทางถึงทาอากาศยานวนุกโควา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและ

ศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ นําทานเดนิทางเขาสูกรงุมอสโคว เมอืง
หลวงของรสัเซยี และยังครองอันดบัเมืองที่ใหญทีสดุของยุโรป มี
ประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป จากนัน้นําชมความย่ิงใหญของ
รัสเซีย รถไฟใตดนิมอสโคว ชมสถานรีถไฟใตดนิ การตกแตงภายใจ
ของแตละสถานีลวนวิจิตรตระการตา ไมวาจะเปนงานปฏิมากรรม งาน
จิตรกรรม งานสเตนกลาส (กระจกสี) อีกทั้งโคมไฟและงานประดบัประดา
ตาง  ๆลวนปราณตี วิจิตรบรรจง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก ณ Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน 
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พักผอนตามอัธยาศัย นอนหลับฝนดี ราตรีสวัสดิ ์
 

วันทีส่ามพระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร – จัตุรัสแดง – วิหารเซนตบาซิล  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารที่พัก  

จากนั้นนําผูมี เกียรติสู  พระราชวังเครมลิน  สถานที่ทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สรางขึ้นมาพรอมกับกรงุมอสโคว 
จึงเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมตาง ๆ  ของรัสเซีย นําทานชม พิพิธภัณฑอารมเมอรรี่ แชมเบอร หนึ่งในพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของ
รัสเซีย จัดแสดงเคร่ืองทรง ราชรถ ราชบริภัณฑของพระเจาซาร จากนั้นชมโบสถอัสสัมชัญ สรางโดยสถาปนิกชาวอิ
ตาเ ลียน เปนสถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชมโบสถอารคแอนเจล ไมเคิล โบสถที่สรางอุทิศใหกับนักบุญ
อารคแอนเจล ไมเคิล เปนที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ชมระฆังพระเจาซาร สรางในป 
ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอ 
ทําใหระฆังแตก ปจจุบันวางโชวไวภายในพระราชวังเครมลิน ชมปนใหญพระเจาซาร สรางในป ค.ศ.1586 ตองการใหเปน
ปนใหญที่สุดในโลก ทําดวยบรอนซ น้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทาน ชมจตุรัสแดง เปนเสมือนสัญลักษณของรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยพระเจาอีวานที่ 3 เพ่ือเปนสถานที่จัดงาน
แสดงใหญ ๆ และการชุมนุมตาง ๆ ทานจะไดมีเวลาอิสระถายรูปเปนที่ระลึกกับ อาคารพิพิธภัณฑแหงชาติรัสเซีย สุสานเล
นิน และวิหารเซนตบาซิล ตัวโบสถมีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญลดหล่ัน
กันไป ไมมีที่ใดเหมือน มีที่เดียวในโลก และจากนั้นอิสระใหทานเดินชมและเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้นนําภายใน
หางกุม สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองที่มีความสวยงามโดดเดน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก ณ Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผอนตามอัธยาศัย นอนหลับฝนดี ราตรีสวัสดิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส ี่  ซากอรส – สแปรโรฮิลล – รัสเซียนเซอรคัส 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารที่พัก  

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซากอรส เดินทางออกจากกรุงมอสโควไป
ประมาณ 70 กิโลเมตร ใชเวลาเพียง 1.30 ช่ัวโมง ชมโบสถเกาแก ที่ภายใน
ตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่
สําหรับนักรองนําสวด ช้ันลางเปนหองครัวสําหรับทําอาหารใหกับคนจน 

จากนั้นชมโบสถอัสสัมชัญ สรางเลียนแบบ
โบสถที่พระราชวังเครมลิน เขาชมภายใน
ไดเฉพาะชวงฤดูรอน และชมโบสถทรินิตี้ 
สถาปตยกรรมเปนแบบยอดโดมหัวหอมสี
ทอง ภายในมีโลงศพเง ินของนักบ ุญ
เซอรเจียส ผูกอตั้งเมืองซากอรส ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝา
โลงศพของทาน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบรัสเซีย  
จากนั้นอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึก บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคา
ที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ เชน ตุกตาแมลูกดก ผลิตภัณฑที่ทําจากไม สินคาหัตถกรรมพ้ืนบาน งานฝมือ ของ
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เลนสําหรบัเด็ก ของใชในฤดูหนาว เชน ผาพันคอไหมพรม ถุงมือกันหนาว และสินคาเบ็ดเตล็ดตาง ๆ  ไดเวลาอันสมควร เดินทางกลับเขา
กรุงมอสโคว นําทานสู สแปรโรฮ ิลล จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งหมด ถายรูปเปน
ที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว ที่สรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรงเดียวกัน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานผูมีเกียรติชมการแสดงละครสัตว Russian Circus ที่โดงดังไปทั่วโลก มีการแสดงของสัตวแสนรู มายากล 
กายกรรม และการแสดงผาดโผน จบการแสดงนําทานผูมีเกียรติเดินทางเขาสูที่พัก ณ Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน 
พักผอนตามอัธยาศัย นอนหลับฝนดี ราตรีสวัสดิ์ 
 

 

วันที่หา   วิหารเซนตซาเวียร – ถนนอารบัต 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารที่พัก  

จากนั้นนําทานชม วิหารเซนตซาเวียร เปนวิหารที่สําคัญของนกิายรัสเซีย
นออโทดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ สรางเปนที่ระลึกถึง
พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 ที่สามารถขับไลกองทัพนโปเลียนไปได 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานสู ถนนอารบัต ยานการคา มีของซื้อของขายมากมาย เปน
ถนนที่ขึ้นช่ือของกรุงมอสโคว ไดเวลาเดินทางสูสนามบิน  

18.55 น.    นําทานเหริฟาสูสนามบนิโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแอรเวย เทีย่วบนิที ่
QR 230 
 
 
 

วนัทีห่ก     โดฮา - กรงุเทพฯ 

00.05 น.    เดินทางถึงสนามบนิโดฮา เปล่ียนเครื่องบิน 
02.15 น.   นําทานเหริฟาสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิกาตารแอรเวย เทีย่วบนิที ่QR 836  
12.40 น.    เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
 

 
อตัรานีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด ไป - กลับ พรอมคณะ ตามเสนทางที่ระบ ุ    

กาํหนดการเดนิทาง 
 

ผูใหญ 
(พกัหองละ 2 ทาน) 

เดก็เสรมิเตยีง   
(พกัผูใหญ 2 ทาน) 

เดก็ไมเสรมิเตยีง(พกั
ผูใหญ 2 ทาน) 

พกัเดี่ยว 

4 – 9 พฤษภาคม 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

27 พฤษภา –  1 มิถนุา 58 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

17-22 มถินุายน 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

24-29 มถินุายน 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

1-6 กรกฎาคม 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

8-13 กรกฎาคม 2558 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 
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 คาภาษีสนามบินทุกแหง และคาน้ํามนัจากสายการบิน และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง 
หากสายการบินมีการปรับเพ่ิมขึ้นหลังจากนี ้

 คาประกันอุบตัิเหตุในการเดนิทาง  คุมครองในวงเงนิทานละ  2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 คาที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไวในรายการ หรือเทียบเทาในระดบัเดียวกัน (พักหองละ 2 ทาน)  พรอมอาหารเชา  (หากวันเขาพัก

ตรงกับชวงเทศกาล งานแฟร หรือการประชุมตาง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเทาตัว  อันมผีลทําใหตองมีการเปล่ียน
ยายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของคณะผูเดนิทางเปนสาํคญั) 

 รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ    
 คารถปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอมพนักงานขบัรถทีชํ่านาญทาง (ไมรวมทิปพนักงานขับรถ)   
 คาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตาง ๆ ทีร่ะบตุามรายการ 

อตัรานีไ้มรวม 
 คาทําหนังสือเดนิทาง (พาสปอรต)  คาทําใบอนญุาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ  หรือคนตางดาว 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และคาภาษีหัก ณ ที่จาย  3 % (กรณีออกใบกํากับภาษ)ี 
 คาใชจายสวนตัวอ่ืน ๆ เชน คาโทรศัพท,  คาซักรดี,  คาเครื่องดื่มในหองพัก (มินบิาร) และทีวีชองพิเศษ, คาอาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 คาทปิพนักงานขับรถ//คาทปิไกดและหัวหนาทัวรในยุโรปโดยเฉล่ีย 6 Euro/ทาน/วันทาํงาน  
 คาน้ําหนักกระเปาเดนิทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม / ทาน) 
 คายกกระเปาเดนิทางใบใหญในโรงแรมทานละ 1 ใบ  

 
 
 
 
 
 
 
 


