Delight Moscow 6 D 3 N
จัตรุ สั แดง – พระราชวังเครมลิ น - ตลาดอิ สมายลอฟกี,
สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท
วันแรก
<2.00 น.
วันที@สอง
EF.FG น.
0H.HG น.
EI.HE น.
13.50 น.

เย็น
วันที@สาม
เช้า

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน" # ประตู % แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ0 ห้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิ ลล์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย0 วบินที0 EK385 (บริการ
อาหารและเครือ0 งดื0มบนเครือ0 งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย0 นเครือ0 ง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย0 วบินที0 EK FLL (บริการอาหารและเครือ0 งดื0มบนเครือ0 งบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซี ย ผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง สู่จุดชมวิวเมืองทีส0 วยงามทีส0 ุดในมอสโก
สแปร์โรว์ ฮิ ลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื0อคือ เลนิ นฮิ ลส์ เนื0องจากเป็ น
ทําเลทีม0 องเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุมทีเ0 ลนินชื0นชอบ
มาก จึงเลือกจุดนี"เป็ นทีต0 งั " ของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั นอกจากจะเปิ ดรับ
นักท่องเที0ยวขึน" มาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว ยังเป็ นที0นิยมใน
การใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา@ ณ ภัตตาคาร นํ าท่ านเข้าสู่ที@พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับ
เดียวกัน
จัตรุ สั แดง – วิ หารเซนต์บาซิ ล – ห้างสรรพสิ นค้ากุม - สวน Zaryadye Park
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ จัตุรสั แดง (Red Square) จัตุรสั ทีส0 วยงามทีส0 ุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนํ าหินแกรนิตและ
หินอ่อนจํานวนนับ ล้า นชิ"นตอกฝั งลงบนพื"นทั 0วจัตุ รสั ที0ม ีค วามกว้าง ?%@ เมตรและยาว ABC เมตร ทําให้
กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกที0ยงิ0 ใหญ่อลังการมาก เป็ นที0ตงั " ของกิโลเมตรที0ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะ
ล้อมรอบไปด้วยสถานทีส0 าํ คัญหลายแห่ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ (Savior Tower) ทีต0 งั " อยูบ
่ นป้ อมสปาสสกา
ยา ถ้าแหงนหน้ าขึน" ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง @
แฉกซึง0 เป็ นทับทิมนํ" าหนักถึง FC ตัน มี วิ หารเซนต์บาซิ ล (St. Basil's Cathedral) ก็ถอื ว่ายังไปไม่ถงึ นี0คอื

เที@ยง

เย็น
วันที@สี@
เช้า

สิง0 ก่อสร้างทีไ0 ด้รบั การยอมรับว่ายิง0 ใหญ่ทส0ี ุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที0 A? วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึน" อย่าง
สวยงามและมีส ีส นั แปลกตาแหวกแนวเมื0อ ปี A@@@ มีโ ดมถึง 9 ยอดที0สู ง ลดหลั 0นกัน ไป อิส ระช้อ ปปิ" งที0
ห้างสรรพสิ นค้ากุม ทีอ0 ยูไ่ ม่ใกลจากจัตุรสั แดง เป็ นห้างสรรพสินค้าทีเ0 ก่าแก่และมีช0อื เสียงมากทีส0 ดุ ของรัสเซีย
ซึง0 เปิ ดให้บริการเมื0อปี AI%@ ตัวอาคารนัน" สูง B ชัน" ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจํานวนกว่า 200
ร้าน อัดแน่ นไปด้วยสินค้ามากมายโดยเฉพาะแบรนด์เนมชื0อดังระดับโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระเดิ นเล่นบริ เวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยูต่ ดิ กับจัตุรสั
แดง สวนสาธารณะแห่งนี"แม้จะเป็ นสวนสาธารณะแห่งใหม่ทเ0ี พิง0 เปิ ดตัวไปเมื0อเดือนกันยายน 2017 ทีผ0 า่ นมา
นี" เ อง แต่ ค วามน่ า สนใจก็ไ ม่ ย ิ0ง หย่ อ นไปกว่ า ไฮไลท์อ0ืน ๆ เลย ด้ว ยพื"น ที0ก ว้า งถึง 78,000 ตารางเมตรที0
ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีดว้ ยการจัดธีมเป็ นสภาพภูมอิ ากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ แล้วยังมีโรง
ละครทรงครึง0 วงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิรต์ ฮอลล์ และทีพ
0 ลาดไม่ได้กค็ อื “สะพานลอยฟ้ า” (Floating Bridge)
สะพานขนาดใหญ่รปู ตัว V ทีส0 ร้างยืน0 ขึน" ไปเหนือแม่น"ํา สร้างขึน" จากคอนกรีตและไม้แต่สามารถรองรับนํ"าหนัก
ได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็ นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่น"ําอีกแห่งหนึ0งเลย
รับประทานอาหารคํา@ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที@พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟสกี, – พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี@ – โบสถ์
อัสสัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จุ ด หมายแรกของวัน นี" คือ สถานี รถไฟใต้ ดินแห่ ง มอสโก (Moscow Metro) แม้จ ะเหมือ นไม่ใ ช่ ส ถานที0
ท่องเทีย0 ว แต่เมื0อมาก็ตอ้ งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั 0งดูซกั ครัง" แต่ก่อนเคยเป็ นสถานที0
หลบภัยจากกองกําลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง" ที0 F หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดนิ ทั 0ว
มอสโกจะมีความยาวถึง F?C กิโลเมตร และที0 สถานี คอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วย
การตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภ
ี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ท ั 0วทัง" สถานี พร้อมขอบเพดานอาคาร
โค้งสวยงามทีอ0 ลังการยิง0 ใหญ่ดว้ ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน
งานจิต รกรรมเลอค่ า แฝงไว้ใ นทุ ก ซอกทุ ก มุ ม แล้ว ไปเดิน เที0ย วชม ตลาดอิ สมายลอฟสกี, (Izmailovsky
Market) ซึง0 เป็ นตลาดหนึ0งในมอสโกทีพ
0 ่อค้าแม่คา้ พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกีจ" ะ
เป็ นแนวพืน" เมืองท้องถิน0 มีเสือ" ผ้า เครื0องกันหนาว กระเป๋ า หมวก และสินค้าทีร0 ะลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูก
ดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย

เที@ยง

เย็น
วันที@ห้า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace) สถานที0
ท่องเทีย0 วทีไ0 ด้ช0อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นหน้าเป็ นตาของรัสเซียมายาวนาน ทีส0 ร้างขึน" ในรัชสมัยของพระเจ้า
อีวานที0 B ยิง0 ใหญ่และสวยงามอย่างทีส0 ดุ พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีส0 วยงามและยืนอายุมา
ยาวนานกว่า I@C ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห้องใช้
เจ้าอีวานที0 B ยิง0 ใหญ่และสวยงามอย่างทีส0 ดุ พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีส0 วยงามและยืนอายุ
มายาวนานกว่า I@C ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห้องใช้สอย
ถึง mCC ห้อง หอคอย AI จุดและป้ อมปราการทีม0 คี วามยาวประมาณ F,FB@ เมตร สําหรับสังเกตการณ์
ภายหลังปรับเปลีย0 นให้เป็ นทีท
0 าํ การของรัฐบาล และส่วนหนึ0งเปิ ด
เป็ นสถานทีท
0 ่องเทีย0 วให้คนทั 0วไปเข้าชมได้ ทีบ
0 ริเวณด้านนอกจะ
มี ปื นใหญ่ พ ระเจ้ า ซาร์ ปื นใหญ่ ท0ี ไ ด้ ร ั บ การบั น ทึ ก ลงกิ น
เนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ท0สี ุดในโลก ซึ0งสร้างขึน" ในปี A@I?
เพื0อข่มขวัญศัตรูและเพื0อให้เป็ นปื นใหญ่ทใ0ี หญ่ท0สี ุดในโลกสมชื0อ
ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง AFC เซนติเมตร ตัวปื นยาว @.B#
เมตร มีน"ําหนักรวมถึง #C ตัน และยังมีระฆังทีใ0 หญ่ทส0ี ดุ ในโลกชื0อ
ว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานที0สูง 81 เมตร ระฆังใบนี"จงึ ถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก
นํ" าหนักรวมมากถึง FCC ตัน แต่ทเ0ี ห็นมุมหนึ0งมีชน"ิ ส่วนของระฆังแตกออกมา ซึง0 ก็มนี "ํ าหนักมากถึง AA.@ ตัน
ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และ
ศักดิ pสิทธิ p ด้วยการเป็ นสถานทีจ0 ดั พิธรี าชาภิเษกของกษัตริยข์ องรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์ม ี @ ชัน"
ตกแต่งสวยงามทัง" ด้านนอกและด้านใน ยิง0 ด้านในนัน" มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมาก
จริงๆ แน่ นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดที0จะเข้าชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี@ หนึ0งในพิพธิ ภัณฑ์ท0เี ก่าแก่ทส0ี ุดของ
มอสโคว์ ที0เก็บ รวบรวมสมบัติล"ําค่าต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอัญมณี เครื0องประดับ อาวุ ธ และงานศิลปะชัน" นํ า
มากมาย
รับปรทานอาหารคํา@ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที@พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน

เย็น
<L.G0 น.

วันที@หก
06.05 น.
09.40 น.
18.55 น.

นํ าท่ า นถ่ า ยภาพ มหาวิ หารเซนต์ ซ าเวี ย ร์ (Cathedral of Christ the
Saviour) ทีส0 ร้างขึน" โดย “พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท0ี A” ในปี AIB% และก็
ดําเนินการสร้างกันนานถึง #@ ปี สวยงามอลังการตัง" แต่แรกเห็น ตัวอาคารสี
ขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่
พระผูเ้ ป็ นเจ้าหลังจากทีร0 สั เซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั 0งเศสมา
ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน" เดินเทีย0 วชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินทีจ0 ะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี"เราจะได้
เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซือ" และของทีร0 ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นมอสโก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย0 วบินที0 EK FL< แวะเปลีย0 นเครือ0 ง
(บริการอาหารและเครือ0 งดืม0 บนเครือ0 งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย0 นเครือ0 ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย0 วบินที0 EKBm2
(บริการอาหารและเครือ0 งดืม0 บนเครือ0 งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง

ราคา

กันยายน

AI-FB / F#-F% / F@-BC ก.ย. ?F

ตุลาคม

@-AC / AC-A@ / 18-23 ต.ค. ?F

พฤศจิ กายน

@-AC / ?-AA / AB-AI พ.ย. 62
27 พ.ย. – F ธ.ค. ?F

ธันวาคม

#-% ธ.ค. 62

L<,IEE

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย0 ว เพิม0 ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี, รวม
✓ ค่าตั vวเครือ0 งบินชัน" ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ
0 กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร0 ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย0 วตามทีร0 ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที0 และค่าธรรมเนียมตามทีร0 ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร0 ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ0 นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี, ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ@ ม 7% ภาษี หกั ณ ที@ จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป
๊ เหมาหรือตัดกรุป
๊
เท่านัน
, )
✗ ค่านํ,าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ@ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื@องดื@มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ@ นและคนขับรถท้องถิ@ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขันตํ
, า@ 100 บาท / วัน / คน

เงื@อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง" หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน" ไป คืนมัดจําทัง" หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน" ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ" งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง" หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั " หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั " หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ pยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ0ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ0 กิดขึน" ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ pทีจ0 ะเปลีย0 นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ0 เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส0ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน0 อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็ นต้น
3. เนื0องจากรายการทัวร์น"ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ pการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ pไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ0 ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง" หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ0 นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ0 ด้ระบุไว้โดยทัง" หมด

