รหัสทัวร์ : THZ1-QR-RU-6-29DEC17

รหัสทัวร์ : THZ1-QR-RU-6-29DEC17
วันแรก
23.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง
02.00 น.

โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR233
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
เดิ นทางถึ ง สนามบิน โดโมเดโดโว กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่ า
ประเทศไทย 3 ชั ่วโมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่ สุดของ
ยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี นําท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral
of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อ
เล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึ ง 45 ปี เป็ นวิหารที่ สาํ คัญของนิ กายรัส เซี ยนออโท
ดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาํ คัญระดับชาติ
นํ าท่ านชม สถานี รถไฟใต้ดินกรุ งมอสโคว ถื อได้ว่ามีความสวยงามมากที่ สุดในโลก ด้วย
ความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ้ าใต้
ดิ น มี จุ ดเริ่ ม ต้นมาจากช่ว ง แรกสุ ดที่ ส ตาลิ น ขึ้ นมาเป็ นผู ้นํา สหภาพโซเวี ย ต ลัก ษณะของ
สถาปั ตยกรรมที่นํามาตกแต่งภายในสถานี น้ันเป็ นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิลปะที่สร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้ น
รูปหล่อ ภาพสลักนู นตํา่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
นําท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งย่าน
การค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนัง่ เล่น และยังมีศิลปิ นมานัง่ วาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน และศิลปิ นเล่นดนตรีเปิ ดหมวกอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW ระดับ 4 ดาว

04.50 น.
06.55 น.
11.55 น.

คํา่

วันที่สาม
เช้า

พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี–่ จัตรุ สั แดง–วิหารเซนต์บาซิล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน

เที่ยง
บ่าย

คํา่
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10 ของประเทศ ทําให้เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่ นที่สุดในยุโรป นํ าท่านเข้าสู่ภายในรั้ว
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
จนกระทัง่ พระเจ้า ซาร์ปี เตอร์ม หาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปี เตอร์ส เบิ ร์ก ปั จ จุ บันเป็ นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รบั รองแขกระดับประมุขของประเทศ นําท่านสู่จตั ุรสั วิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อสั สัมชัญ โบสถ์อนั นันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้าน
ในโบสถ์อสั สัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สาํ คัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สาํ คัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา
ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาด
ระหว่างการหล่อทําให้ระฆังแตก ชมปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปื นใหญ่ที่สุดใน
โลกที่ยงั ไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์น้ํ าหนั ก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
โบสถ์อสั สัมชัญจะไม่อนุ ญาตให้เข้าชมด้านใน) นําเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของรั ส เซี ย เพื่ อ เป็ นที่ เ ก็ บ สะสมของเจ้า ชายมั ส โ ควี่ ในช่ ว ง
คริ ส ต์ศตวรรษที่ 14-15 ปั จ จุ บัน เป็ นสถานที่ เ ก็ บ สะสมของมี ค่ า ที่ ดีที่ สุ ด ของรัส เซี ย จาก
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถึ งช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็ นหนึ่ งในสาม
พิ พิธ ภัณ ฑ์ที่ เ ก็ บ รวบรวมทรัพย์ส มบัติของพระเจ้า แผ่ น ดิ น ที่ ส มบู ร ณ์แ บบ ซึ่ ง อี ก 2 ที่ อ ยู่ ที่
อังกฤษ และ อิหร่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํ าชม จัตุรสั แดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญใน
ประวัติ ศ าสตร์ข องรัส เซี ย ไม่ ว่ า จะเป็ นงานเฉลิ ม ฉลองทางศาสนา หรื อ การประท้ว งทาง
การเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปั จจุ บันสถานที่ แห่งนี้ ใช้จัดงานในช่วงเทศกาล
สําคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณ
โดยรอบของจัตุรสั แดงเป็ นที่ต้งั ของกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนั สวยงามสดใส สร้างด้วย
ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่
บนป้ อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํ มาจากทับทิม นํ้าหนั ก
20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สต์นํามาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM
Department store) สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1895 จําหน่ ายสินค้า
จําพวกแบรนด์เนม เสื้ อผ้า เครื่องสําอาง นํ้าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุ สรณ์สถานเล
นิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบ่ นแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่หา้
เช้า

10.00 น.
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มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อสั สัมชัญ-IZMAILOVO MARKET
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที )
เมืองนี้ เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็ นที่ต้งั ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด
และเก่าแก่ที่สุด ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่ แสวงบุ ญที่ ศักดิ์ สิทธิ์ ของประเทศ เป็ น
วิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็ นวิทยาลัยสงฆ์
ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสี
ทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนั กบุ ญเซอร์
เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝา
โลงศพ ชม โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มี
การสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรสั
วิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้าง
ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของ
พระสังฆราชและที่สาํ หรับนั กร้องนํ าสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหา
ราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จตั ุรสั วิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่า ชมบ่อนํ้า
ศักดิ์สทิ ธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้ นมาเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้ นให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนั ดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะ
ตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่ งมีให้เลือกมากมายหลายแบบ จากนั้ นนํ าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่ถูก
ที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุก๊ ตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่,
อําพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW ระดับ 4 ดาว
มอสโคว์ -เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของ
กรุงมอสโคว์ได้ท้งั เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก
นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายรูปคู่กบั มหาวิทยาลัยมอสโคว์ มหาวิทยาลัยอันดับ 1ของรัสเซีย และ
ถ่ายรูปกับสนามฟุตบอลที่เป็ น 1 ในสนามที่ใช้จดั ฟุตบอลโลก 2018
นําคณะเดินทางสูส่ นามบิน มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบิน
(คืนค่าอาหารสมาชิก ท่านละ 10 USD เพื่อเลือกซื้ ออาหารในสนามบิน)

13.10น.
18.25น.
20.40 น.

วันที่หก
06.55 น.

รหัสทัวร์ : THZ1-QR-RU-6-29DEC17
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR234
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR830
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 15 นาที)
โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณ าสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
06 – 11 ธันวาคม 2560
31,999
28ธันวาคม – 02มกราคม 61
36,999
29ธันวาคม – 03มกราคม 61
36,999
กําหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคา
ไม่รวมตั ๋ว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

31,999
36,999
36,999

31,999
36,999
36,999

6,000
6,000
6,000

17,900
22,900
22,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

รหัสทัวร์ : THZ1-QR-RU-6-29DEC17

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่า ใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ าทํา หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่า โทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%

