Delight Moscow 6 วัน
จัตรุ สั แดง – พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ามอสโก
Space Museum พิพิธภัณฑ์ยรู ิ กาการิน – ชมรัสเซียนเซอร์คสั
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
พฤษภาคม

3-8 / 8-13 / 9-14 / 22-27 พ.ค.61

ราคา

32,900

เด็ก (อายุไม่เกิ น 12 ปี ) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ 6,000 บาท
วันแรก
22.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก

วันที่สอง
02.00 น.

ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิ ลล์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่
บนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง
สู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิ ล ล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนิ นฮิ ล ส์
เนื่องจากเป็ นทาเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุมที่
เลนิ น ชื่น ชอบมาก จึง เลือ กจุ ด นี้ เป็ น ที่ ต ัง้ ของบ้ า นพัก ส่ ว นตัว ป จั จุ บ ัน
นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเที่ยวขึน้ มาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยัง
เป็นทีน่ ิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ
โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

06.00 น.
10.00 น.
14.20 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

Space Museum พิ พิธภัณฑ์ยรู ิ กาการิ น – ถนนอารบัท - ล่องเรือชมแม่น้ามอสโก –
รัสเซียนเซอร์คสั
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์ยรู ิ กาการิ น หรือ พิ พิธภัณฑ์อวกาศ (Space Museum) เพื่อเข้าชมการจัดแสดง
เกีย่ วกับอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศ โลกและดวงดาวต่างๆ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1964
แต่เปิ ดให้คนทัวไปสามารถเข้
่
าชมภายในได้เมื่อปี 1981 ซึ่งภายในจะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล
ระบบสุ ริย ะ เทคโนโลยี และสิ่ง ประดิษ ฐ์ท่ีเกี่ ย วข้อ งกับ อวกาศของรัส เซีย และโซเวีย ต พร้อ มด้ ว ย
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เที่ยง

เย็น

วันที่สี่
เช้า

ประวัตศิ าสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึน้ สู่อวกาศและดวงจันทร์ตงั ้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั สิง่ จัด
แสดงต่างๆ ภายในพิพธิ ภัณฑ์นนั ้ รวมแล้วมีมากกว่า 85,000 ชิน้ เลยทีเดียว ไม่วา่ จะเป็นก้อนหินจากดวง
จันทร์ ชุดอวกาศ ชิน้ ส่วนยานอวกาศ และอีกมากมายให้ได้ชมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ เดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะ
มากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้ เราจะได้เห็นศิลปิ น
พร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื้อ และของที่ระลึก
หลากหลายแบบก็มีให้เ ช่นกัน นาท่าน ล่ องเรือชมความงามของ
แม่น้ ามอสโก งดงามด้วยวิวสวยๆ ของตัวเมือพร้อมด้วยแสงสีจาก
สะพานและอาคารต่างๆ นัน้ ก็ได้เป็ นบรรยากาศและได้ภ าพเมือง
มอสโคว์ในอีกมุมมองทีก่ ส็ วยไม่แพ้กนั เลย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คสั ละครสัตว์ขน้ึ ชือ่ ของรัสเซียทีผ่ สมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ
กายกรรมและมายากล ทีท่ งั ้ สนุกและตื่นตา เป็นโชว์ทพ่ี ลาดไม่ได้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ –
โบสถ์อสั สัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จุดหมายแรกของวันนี้คอื สถานี รถไฟใต้ ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่
ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนังดู
่ ซักครัง้ แต่ก่อนเคยเป็ น
สถานที่หลบภัยจากกองกาลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดิน
รถไฟ ใต้ ดิ น ทั ว่ มอสโกจะมี ค วามยาวถึ ง 260 กิ โ ลเมตร และที่ สถานี ค อม โซโมล สกายา
(Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดา
ไว้ทวทั
ั ่ ง้ สถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามทีอ่ ลังการยิง่ ใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความ
ยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม แล้วไปเดิน
เที่ยวชม ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็ นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อค้าแม่ค้าพูด
ภาษาไทยได้ สิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ ในตลาดอิ ส มายลอฟสกี้ จ ะเป็ น แนวพื้ น เมื อ งท้ อ งถิ่ น มี เ สื้ อ ผ้ า
เครื่องกันหนาว กระเป๋า หมวก และสินค้าทีร่ ะลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์
ของรัสเซีย
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เที่ยง

เย็น
วันที่ห้า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace)
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ช่อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นหน้าเป็ นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึน้ ในรัช
สมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างทีส่ ุด พระราชวัง เครมลินเป็ นแหล่งสถาปตั ยกรรมที่
สวยงามและยืน อายุ ม ายาวนานกว่า 850 ปี มีบ ทบาทในหลายยุ ค ของรัส เซี ย ภายในพระราชวัง
นอกเหนือจากจานวนห้องใช้ เจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างทีส่ ุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่ง
สถาปตั ยกรรมที่สวยงามและยืนอายุม ายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายใน
พระราชวังนอกเหนือจากจานวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มคี วามยาว
ประมาณ 2,235 เมตร สาหรับสังเกตการณ์
ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทาการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิ ดเป็ นสถานทีท่ ่องเที่ยวให้คนทัวไปเข้
่
า
ชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปื นใหญ่ พระเจ้าซาร์ ปื นใหญ่ ท่ไี ด้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊ค ว่ามีปาก
กระบอกใหญ่ ท่สี ุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่ม ขวัญ
ศัตรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ทใ่ี หญ่ท่สี ุดในโลกสมชือ่ ด้านนอกมี
เส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 120 เซนติเมตร ตัว ปื น ยาว 5.34 เมตร
มีน้ าหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกชื่อว่า
ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานที่สูง 81 เมตร
ระฆังใบนี้ จึงถู กสร้างให้มีขนาดใหญ่ มาก น้ าหนัก รวมมากถึง
200 ตัน แต่ท่เี ห็นมุมหนึ่งมีชน้ิ ส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มี
น้ าหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อสั สัมชัญ
(Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิสิ์ ทธิ ์ ด้วยการเป็ นสถานทีจ่ ดั พิธรี าชาภิเษกของกษัตริย์
ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ ด้านนอกและด้านใน ยิง่ ด้านในนัน้ มี
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่ น อนว่าคณะเราก็ไม่ พ ลาดที่จ ะเข้าชม
พิ พิธภัณ ฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท่เี ก่าแก่ท่สี ุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัตลิ ้าค่าต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชันน
้ ามากมาย
รับปรทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Holiday Inn Moscow หรือระดับเดียวกัน
มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรสั แดง – สวน Zaryadye Park
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ทีส่ ร้างขึน้ โดย
“พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดาเนินการสร้างกัน
นานถึง 45 ปี สวยงามอลังการตัง้ แต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด
ตัด กัน ด้ ว ยยอดโดมสีท อง เป็ น อนุ ส รณ์ แ ห่ ง ชัย ชนะและถวายแด่
พระผู้เป็ น เจ้าหลังจากที่รสั เซีย รอดพ้น จากสงครามนโปเลีย นแห่ ง
ฝรังเศสมาได้
่
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กลางวัน

เย็น
23.50 น.
วันที่หก
06.15 น.
09.30 น.
18.40 น.

เดิน ทางสู่ จัตุ ร สั แดง (Red Square) จัตุ รสั ที่ส วยงามที่สุ ด ในโลก
เพราะสร้างด้วยการนาหินแกรนิตและหินอ่อนจานวนนับ ล้านชิน้ ตอก
ฝงั ลงบนพื้น ทัวจั
่ ตุรสั ที่ม ีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร
ท าให้ ก ลายเป็ น จัตุ รสั โมเสกที่ยิ่ง ใหญ่ อ ลัง การมาก เป็ น ที่ต งั ้ ของ
กิโลเมตรที่ศูนย์ข องรัสเซีย โดยรอบจัตุ รสั แดงจะล้อ มรอบไปด้ว ย
สถานที่ส าคัญ หลายแห่ ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ (Savior Tower) ที่ต งั ้ อยู่ บ นป้ อมสปาสสกายา
ถ้าแหงนหน้ าขึน้ ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง
5 แฉกซึ่งเป็ นทับทิมน้ าหนักถึง 20 ตัน มี วิ หารเซนต์บาซิ ล (St. Basil's Cathedral) ก็ถอื ว่ายังไปไม่
ถึง นี่คอื สิง่ ก่อสร้างที่ได้รบั การยอมรับว่ายิง่ ใหญ่ ท่สี ุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิล
สร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสนั แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลันกั
่ นไป
อิส ระช้อ ปปิ้ งที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า กุม ที่อ ยู่ ไม่ ใกลจากจัตุ รสั แดง เป็ น ห้ า งสรรพสิน ค้ าที่เก่ าแก่ แ ละ
มีช่อื เสียงมากที่สุ ดของรัสเซีย ซึ่งเปิ ด ให้บ ริก ารเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สู ง 3 ชัน้ ภายในสวยงาม
โอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจานวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่ นไปด้วยสินค้ามากมายโดยเฉพาะแบรนด์เนม
ชือ่ ดังระดับโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระเดิ นเล่นบริ เวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ตดิ กับ
จัตุรสั แดง สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ทเ่ี พิง่ เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017
ที่ผ่า นมานี้ เอง แต่ ค วามน่ า สนใจก็ไ ม่ ยิ่งหย่ อ นไปกว่าไฮไลท์ อ่ืน ๆ เลย ด้ว ยพื้น ที่ก ว้า งถึง 78,000
ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีด้วยการจัดธีมเป็ นสภาพภู มอิ ากาศแบบต่างๆ นอกจาก
สวนสวยๆ แล้ว ยัง มีโรงละครทรงครึ่ง วงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ต ฮอลล์ และที่พ ลาดไม่ ได้ ก็ค ือ
“สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ทีส่ ร้างยื่นขึน้ ไปเหนือแม่น้ า สร้างขึน้ จาก
คอนกรีตและไม้แต่สามารถรองรับน้ าหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็ นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่น้ า
อีกแห่งหนึ่งเลย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นมอสโก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 132 แวะเปลีย่ นเครื่อง
(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่องบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้
อมความประทับใจ
์
******************************************
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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 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือ
ตัดกรุป๊ เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน
(20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป)
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง

2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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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 ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปญั หาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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