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Delight Moscow 6 วัน

จัตุรสั แดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี
สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท
วันแรก
22.00 น.
วันทีสอง
02.00 น.
06.00 น.
10.00 น.
14.20 น.

เย็น
วันทีสาม
เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน ประตู แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิ ลล์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK371 (บริการ
อาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 133 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซี ย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง สู่
จุ ด ชมวิว เมือ งทีสวยงามทีสุ ด ในมอสโก สแปร์โ รว์ ฮิ ล ล์ (Sparrow Hills) หรือ อีก ชือคือ เลนิ นฮิ ล ส์
เนืองจากเป็ นทําเลทีมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและเป็ นมุม
ทีเลนินชืนชอบมาก จึงเลือกจุดนีเป็ นทีตังของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั
นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเทียวขึนมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว
ยังเป็ นทีนิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซีย
อีกด้วย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับ
เดียวกัน
จัตุรสั แดง – วิ หารเวนต์บาซิ ล – ห้างสรรพสิ นค้ากุม - สวน Zaryadye Park
บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ จัตุรสั แดง (Red Square) จัตุรสั ทีสวยงามทีสุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนํ าหินแกรนิตและ
หินอ่ อนจํานวนนับล้านชินตอกฝั งลงบนพืนทัวจัตุรสั ทีมีความกว้าง
เมตรและยาว
เมตร ทําให้
กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกทียิงใหญ่อลังการมาก เป็ นทีตังของกิโลเมตรทีศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะ
ล้อมรอบไปด้วยสถานทีสําคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ (Savior Tower) ทีตังอยู่บนป้ อมสปาส
สกายา ถ้าแหงนหน้าขึนไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง
แฉกซึงเป็ นทับทิมนําหนักถึง ตัน มี วิ หารเซนต์บาซิ ล (St. Basil's Cathedral) ก็ถอื ว่ายังไปไม่ถงึ นี
คือสิงก่อสร้างทีได้รบั การยอมรับว่ายิงใหญ่ทสุี ดของรัสเซียในยุคศตวรรษที วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึน
อย่างสวยงามและมีสสี นั แปลกตาแหวกแนวเมือปี
มีโดมถึง 9 ยอดทีสูงลดหลันกันไป อิสระช้อปปิ งที
ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม ทีอยู่ไม่ใกลจากจัตุรสั แดง เป็ นห้างสรรพสินค้าทีเก่ าแก่และมีชอเสี
ื ยงมากทีสุด ของ
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เทียง

เย็น
วันทีสี
เช้า

เทียง

รัสเซียซึงเปิ ดให้บริการเมือปี
ตัวอาคารนันสูง ชัน ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจํานวน
กว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมายโดยเฉพาะแบรนด์เนมชือดังระดับโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระเดิ นเล่ นบริ เวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติดกับ
จัตุรสั แดง สวนสาธารณะแห่งนีแม้จะเป็ นสวนสาธารณะแห่งใหม่ทเพิ
ี งเปิ ดตัวไปเมือเดือนกันยายน 2017 ที
ผ่านมานีเอง แต่ความน่ าสนใจก็ไม่ยงหย่
ิ อนไปกว่าไฮไลท์อนๆ
ื เลย ด้วยพืนทีกว้างถึง 78,000 ตารางเมตรที
ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีดว้ ยการจัดธีมเป็ นสภาพภูมอิ ากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ แล้วยังมี
โรงละครทรงครึงวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ต ฮอลล์ และทีพลาดไม่ไ ด้ก็ค ือ “สะพานลอยฟ้ า” (Floating
Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ทีสร้างยืนขึนไปเหนือแม่นํา สร้างขึนจากคอนกรีตและไม้แต่ สามารถ
รองรับนําหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็ นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่นําอีกแห่งหนึงเลย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟสกี – พระราชวังเครมลิ น – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี – โบสถ์
อัสสัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จุด หมายแรกของวันนี คือ สถานี รถไฟใต้ ดินแห่ ง มอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือ นไม่ใช่ ส ถานที
ท่องเทียว แต่เมือมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนังดูซกั ครัง แต่ก่อนเคยเป็ นสถานที
หลบภัยจากกองกําลังทหารนาซีในช่วงสงครามครังที หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดนิ ทัว
มอสโกจะมีความยาวถึง
กิโลเมตร และที สถานี คอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่น
ด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทวทั
ั งสถานี พร้อมขอบเพดาน
อาคารโค้งสวยงามทีอลังการยิงใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสา
หิน อ่ อ น งานจิต รกรรมเลอค่ า แฝงไว้ใ นทุ ก ซอกทุ ก มุ ม แล้ว ไปเดิน เทียวชม ตลาดอิ ส มายลอฟสกี
(Izmailovsky Market) ซึงเป็ นตลาดหนึงในมอสโกทีพ่อค้าแม่คา้ พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิส
มายลอฟสกีจะเป็ นแนวพืนเมืองท้องถิน มีเสือผ้า เครืองกันหนาว กระเป๋ า หมวก และสินค้าทีระลึกสุดฮิต
อย่าง ตุ๊กตาแม่ลกู ดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิ น (Kremlin Palace) สถานที
ท่องเทียวทีได้ชอว่
ื าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นหน้ าเป็ นตาของรัสเซียมายาวนาน ทีสร้างขึนในรัชสมัยของพระ
เจ้าอีวานที ยิงใหญ่และสวยงามอย่างทีสุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีสวยงามและยืน
อายุมายาวนานกว่า
ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห้องใช้
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เย็น
วันทีห้า
เช้า

กลางวัน

เย็น
23.50 น.

เจ้าอีวานที ยิงใหญ่และสวยงามอย่างทีสุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่งสถาปั ตยกรรมทีสวยงามและยืน
อายุมายาวนานกว่า
ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห้องใช้
สอยถึง
ห้อง หอคอย จุดและป้ อมปราการทีมีความยาวประมาณ , เมตร สําหรับสังเกตการณ์
ภายหลังปรับเปลียนให้เป็ นทีทําการของรัฐบาล และส่วนหนึงเปิ ดเป็ นสถานทีท่องเทียวให้คนทัวไปเข้าชมได้
ทีบริเวณด้านนอกจะมี ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ ปื นใหญ่ทได้
ี รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่
ทีสุดในโลก ซึงสร้างขึนในปี
เพือข่มขวัญศัตรูและเพือให้
เป็ นปื นใหญ่ ท ี ใหญ่ ท ี สุ ด ในโลกสมชื อ ด้ า นนอกมีเ ส้ น ผ่ า น
ศูน ย์ก ลาง
เซนติเมตร ตัว ปื นยาว . เมตร มีนําหนัก
รวมถึง ตัน และยังมีระฆังทีใหญ่ทสุี ดในโลกชือว่า ระฆังพระ
เจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานทีสูง 81 เมตร ระฆังใบนีจึง
ถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก นํ าหนักรวมมากถึง
ตัน แต่ท ี
เห็นมุมหนึงมีชนส่
ิ วนของระฆัง แตกออกมา ซึงก็มนี ํ าหนัก มาก
ถึง . ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral)
โบสถ์เก่าแก่และศัก ดิสิทธิ ด้ว ยการเป็ นสถานทีจัดพิธรี าชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุ ก พระองค์ ตัว
อาคารโบสถ์มี ชัน ตกแต่งสวยงามทังด้านนอกและด้านใน ยิงด้านในนันมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่
ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่ นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดทีจะเข้าชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี หนึงในพิพธิ ภัณฑ์
ทีเก่าแก่ทสุี ดของมอสโคว์ ทีเก็บรวบรวมสมบัตลิ าค่
ํ าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอัญมณี เครืองประดับ อาวุธ และงาน
ศิลปะชันนํามากมาย
รับปรทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านถ่ายภาพ มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ทีสร้างขึนโดย “พระเจ้า
ซาร์อเล็กซานเดอร์ท ี ” ในปี
และก็ดําเนินการสร้างกันนานถึง
ปี สวยงามอลังการตังแต่แ รกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกัน
ด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่ พระผู้เ ป็ น
เจ้าหลังจากทีรัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรังเศสมาได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดินเทียวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินทีจะมากมายไป
ด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนีเราจะได้เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซือ และ
ของทีระลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นมอสโก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 132 แวะเปลียนเครือง
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
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วันทีหก
06.15 น.
09.30 น.
18.40 น.

ดูไบ – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทียวบินที EK 372
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราคาบริการ
วันเดินทาง
กันยายน

4-9 / 13-18 /21-26

ตุลาคม

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

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดียว เพิมท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี รวม
✓ ค่าตัวเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนํ าเทียวตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

ราคา

29,900
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อัตรานี ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่ านัน)
✗ ค่านําหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครืองดืมในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ นและคนขับรถท้องถิ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริ ป)
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขันตํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ

,

บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง ภายใน วัน หลังจากทีจองทัวร์ โดยโอนเงินผ่าน

ชือบัญชี บริษทั โก อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด
กสิกร
กรุงเทพ
ไทยพาณิ ชย์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
สาขา โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์

บัญชี ออมทรัพย์

730-2-69467-7
924-0-10557-8
402-3-01011-9

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจําทังหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่ายเบืองต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีทสูี ญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
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4. เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด

