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Delight Moscow 6 วัน
จัตรุ สั แดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้
สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
02.00 น.
06.00 น.
10.00 น.
14.20 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิ ลล์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซี ย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง สู่
จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิ ลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนิ นฮิ ลส์
เนื่องจากเป็ นทาเลทีม่ องเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุม
ที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็ นที่ตงั ้ ของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั
นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วขึน้ มาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว
ยังเป็ นทีน่ ิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซีย
อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับ
เดียวกัน
จัตรุ สั แดง – วิ หารเวนต์บาซิ ล – ห้างสรรพสิ นค้ากุม - สวน Zaryadye Park
บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ จัตุรสั แดง (Red Square) จัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนาหินแกรนิตและ
หินอ่อนจานวนนับล้านชิ้นตอกฝั งลงบนพื้นทัวจั
่ ตุรสั ที่มคี วามกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทาให้
กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกทีย่ งิ่ ใหญ่อลังการมาก เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะ
ล้อมรอบไปด้วยสถานทีส่ าคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ (Savior Tower) ทีต่ งั ้ อยู่บนป้ อมสปาส
สกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง
5 แฉกซึง่ เป็ นทับทิมน้าหนักถึง 20 ตัน มี วิ หารเซนต์บาซิ ล (St. Basil's Cathedral) ก็ถอื ว่ายังไปไม่ถงึ นี่
คือสิง่ ก่อสร้างที่ได้รบั การยอมรับว่ายิง่ ใหญ่ท่สี ุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้น
อย่างสวยงามและมีสสี นั แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดทีส่ ูงลดหลันกั
่ นไป อิสระช้อปปิ้ งที่
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เที่ยง
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วันที่สี่
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เที่ยง

ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม ที่อยู่ไม่ใกลจากจัตุรสั แดง เป็ นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีช่อื เสียงมากที่สุดของ
รัสเซียซึ่งเปิ ดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจานวน
กว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมายโดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระเดิ นเล่นบริ เวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ตดิ กับ
จัตุรสั แดง สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็ นสวนสาธารณะแห่งใหม่ทเ่ี พิง่ เปิ ดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่
ผ่านมานี้เอง แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าไฮไลท์อ่นื ๆ เลย ด้วยพืน้ ทีก่ ว้างถึง 78,000 ตารางเมตรที่
ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีดว้ ยการจัดธีมเป็ นสภาพภูมอิ ากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ แล้วยังมี
โรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ต ฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็ค ือ “สะพานลอยฟ้ า ” (Floating
Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่สร้างยื่นขึน้ ไปเหนือแม่น้ า สร้างขึน้ จากคอนกรีตและไม้แต่สามารถ
รองรับน้าหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็ นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่น้าอีกแห่งหนึ่งเลย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์
อัสสัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จุดหมายแรกของวันนี้คอื สถานี รถไฟใต้ ดินแห่ งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่
ท่อ งเที่ยว แต่ เ มื่อ มาก็ต้อ งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ ดูซกั ครัง้ แต่ ก่ อ นเคยเป็ น
สถานทีห่ ลบภัยจากกองกาลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟ
ใต้ดนิ ทัวมอสโกจะมี
่
ความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานี คอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็
โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทวทั
ั ่ ง้ สถานี พร้อมขอบ
เพดานอาคารโค้งสวยงามทีอ่ ลังการยิง่ ใหญ่ดว้ ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี
มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ใ นทุกซอกทุกมุม แล้ว ไปเดินเที่ยวชม ตลาดอิ สมายลอฟสกี้
(Izmailovsky Market) ซึง่ เป็ นตลาดหนึ่งในมอสโกทีพ่ ่อค้าแม่คา้ พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิส
มายลอฟสกี้จะเป็ นแนวพื้นเมืองท้องถิน่ มีเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว กระเป๋ า หมวก และสินค้าที่ระลึกสุดฮิ ต
อย่าง ตุ๊กตาแม่ลกู ดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace) สถานที่
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นหน้าเป็ นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระ
เจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมที่สวยงามและยืน
อายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจานวนห้องใช้
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วันที่ห้า
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กลางวัน

เย็น
23.50 น.

เจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมที่สวยงามและยืน
อายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจานวนห้องใช้
สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้ อมปราการทีม่ คี วามยาวประมาณ 2,235 เมตร สาหรับสังเกตการณ์
ภายหลังปรับเปลีย่ นให้เป็ นทีท่ าการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิ ดเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วให้คนทัวไปเข้
่
าชมได้
ทีบ่ ริเวณด้านนอกจะมี ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ ปื นใหญ่ทไ่ี ด้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่
ทีส่ ุดในโลก ซึ่งสร้างขึน้ ในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้
เป็ นปื นใหญ่ ท่ีใ หญ่ ท่ี สุ ด ในโลกสมชื่อ ด้ า นนอกมีเ ส้ น ผ่ า น
ศูนย์ก ลาง 120 เซนติเ มตร ตัวปื นยาว 5.34 เมตร มีน้ าหนัก
รวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระ
เจ้าซาร์ อยูบ่ นหอคอยพระเจ้าอีวานทีส่ ูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จงึ
ถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก น้ าหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ท่ี
เห็นมุมหนึ่งมีช้นิ ส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มนี ้ าหนักมาก
ถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral)
โบสถ์เ ก่าแก่ และศักดิ ์สิทธิ ์ ด้ว ยการเป็ นสถานที่จดั พิธรี าชาภิเษกของกษัต ริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัว
อาคารโบสถ์ม ี 5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ ด้านนอกและด้านใน ยิง่ ด้านในนัน้ มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่
ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่ นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดทีจ่ ะเข้าชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์
ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของมอสโคว์ ทีเ่ ก็บรวบรวมสมบัตลิ ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอัญมณี เครือ่ งประดับ อาวุธ และงาน
ศิลปะชัน้ นามากมาย
รับปรทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายภาพ มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ทีส่ ร้างขึน้ โดย “พระเจ้า
ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดาเนินการสร้างกันนานถึง
45 ปี สวยงามอลังการตัง้ แต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกัน
ด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็ น
เจ้าหลังจากทีร่ สั เซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรังเศสมาได้
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไป
ด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซือ้ และ
ของทีร่ ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่ านเดิ นทางสู่ สนามบิ นมอสโก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 132 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

รหัสทัวร์ : THF6-EK-RU-4SEP-18OCT18
วันที่หก
06.15 น.
09.30 น.
18.40 น.

ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
กันยายน

4-9 / 13-18 /21-26

ตุลาคม

10-15 / 11-16 / 17-22 / 1823

ราคา

29,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริ ป)
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)

รหัสทัวร์ : THF6-EK-RU-4SEP-18OCT18
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

