รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน
จัตรุ สั แดง พระราชวังเครมลิน
ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คสั
ชมฟุตบอล ทีมชาติโปรตุเกส และ ทีมชาติโมร็อกโก

วันที่ 17 มิ ถนุ ายน 61 กรุงเทพฯ – สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโก
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบิ นเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
วันที่ 18 มิ ถนุ ายน 61 ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.35 น. เดิน ทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK 133(บริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บน
เครือ่ งบิน)
13.45 น. เดินทางถึง สนามบิ นโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนาท่าน
สู่ ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินทีจ่ ะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ถนนนี้ปรากฏมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15
ในประวัตเิ มืองมอสโก บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครัง้ หนึ่งเมือ่ ปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตริย์
อีวานจอมโหด ถนนสายนี้เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของตารวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็ นทีอ่ ยูข่ องชนชัน้ ขุนนาง
และศิลปิ นทีม่ ผี อู้ ุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชัน้ และ 3 ชัน้ ดังทีเ่ ห็นได้ในปั จจุบนั ปี 1917
ตึกเหล่านี้ใช้เป็ นอพาร์ทเมนท์ท่อี ยู่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชัน้ กรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหภาพโซ
เวียต ถนนอารบัตเป็ นทีย่ า่ นพักของเกิดมีชนชัน้ ใหม่ นันก็
่ คอื สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณ
ปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็ นถนนคนเดิน ต่อมาก็เป็ นถนนทีใ่ ครๆก็รจู้ กั และคึกคักที่ สุด เพราะเป็ นแหล่ง
ชุมนุ มศิลปิ น จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชม
และเลือกซือ้ และของทีร่ ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
คา่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู่ทพ่ี กั  ณ IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 19 มิ ถนุ ายน 61 พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อสั สัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์
ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น จุดกาเนิดแห่ง
ประวัตศิ าสตร์รสั เซียที่มอี ายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ ามอสโก ชม พิ พิธภัณฑ์
อาร์เมอร์รี่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดของรัสเซีย ซึง่ เป็ นทีเ่ ก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริยร์ สั เซีย ทัง้ เครือ่ งประดับ
ทีท่ าด้วยเพชร ทองคา อุปกรณ์การสูร้ บของกษัตริยส์ มัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริยแ์ ละพระราชินี ชม
โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบสถ์ท่สี าคัญใช้ในงานพิธกี รรม ที่สาคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปื นใหญ่
พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่ทส่ี ุดในโลกและยังไม่เคยมี การใช้ยงิ เลย ทาด้วย

กลางวัน

คา่

บรอนซ์ และมีลกู กระสุน น้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนัน้ ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน
มีความสูง 81 เมตร ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ ใดๆ สูงเกินหอ
ระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย
พระนางแอนนาทีท่ รงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ทส่ี ุดในโลก แต่เนื่องจากมีความผิดพลาจึงทาให้ระฆังแตกออก
(กรุณาเตรียมกระเป๋ าสะพายใบเล็ก)
บริก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่ า นสู่ มหาวิ ห ารเซนต์ซาเวี ย ร์ (Cathedral of Christ the
Saviour) ที่สร้างขึน้ โดย “พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดาเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปี
สวยงามอลังการตัง้ แต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์ แห่งชัยชนะและ
ถวายแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้าหลังจากทีร่ สั เซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรังเศสมาได้
่
จากนัน้ นาคณะ ล่องเรือ
แม่น้ ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ าคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มกี ารตกแต่งไฟตามอาคารและสถานที่
สาคัญอย่างสวยงาม**
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสู่ทพ่ี กั ณ IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 20 มิ ถนุ ายน 61 สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ – ชมการแข่งขันมหกรรมฟุตบอล 2018
ทีมชาติ โปรตุเกส VS ทีมชาติ โมร็อกโก - สแปร์โรว์ ฮิ ลล์
เช้า

บริก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรมจุดหมายแรกของวัน นี้ค ือ สถานี รถไฟใต้ ดิ นแห่ ง มอสโก
(Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ
และลองนัง่ ดูซกั ครัง้ แต่ก่อนเคยเป็ นสถานทีห่ ลบภัยจากกองกาลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวม
ความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดนิ ทัวมอสโกจะมี
่
ความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานี คอมโซโมลสกา
ยา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทวั ่
ทัง้ สถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิง่ ใหญ่ด้ว ยชานเดอเลียร์เ รียงตลอดความยาวของ
ทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม แล้วไปเดินเทีย่ วชม ตลาดอิ ส
มายลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึง่ เป็ นตลาดหนึ่งในมอสโกทีพ่ ่อค้าแม่คา้ พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ใน
ตลาดอิสมัลลอฟสกีจ้ ะเป็ นแนวพืน้ เมืองท้องถิน่ มีเสือ้ ผ้า เครื่องกันหนาว กระเป๋ า หมวก และสินค้าทีร่ ะลึกสุดฮิต
อย่าง ตุ๊กตาแม่ลกู ดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย

11.30 น.
12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางสู่ “Luzhniki Stadium” สนามแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 และนัดชิงชนะเลิศรวมทัง้ จัดพิธ ี
ปิ ดการแข่งขัน เป็ นสนามทีม่ คี วามจุ 81,000 ทีน่ งั ่ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1955 ใช้เวลาสร้างรวม 450 วันและเปิ ดใช้
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.1956 หรือเมื่อ 62 ปี ท่ผี ่านมา หมายเหตุ : ควรเดิ นทางถึง
สนามก่อนการแข่งขัน 2 ชัวโมง
่
ชมฟุตบอล คู่ระหว่าง โปรตุเกส VS โมร็อกโก เวลา 15.00 น. ตามเวลา
ท้องถิ่ น
พิ เศษ !! ค่าตั ๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล เป็ น ID CARD FOOTBALL เป็ นตั ๋วชัน้ Match Club ซึ่งรวม
บริ การพิ เศษดัง นี้ * ตั ๋วที่ นัง่ ชมในชัน้ CAT 1แบบติ ด ขอบสนาม *เคาน์ เตอร์อาหารบุฟเฟ่ ต์ Highest
Standards ก่อนและหลังเกมส์การแข่งขัน Premium Bar บริ การเครื่องดื่มนานาชนิ ด ก่อนและหลังเกมส์
การแข่ งขันพื้นที่ สาหรับจัด การต้ อ นรับการเข้ าชมเกมส์ รับของที่ ระลึกแบบ Commemorative Gifts
หลังจากจบเกมส์การแข่งขัน นาพาท่านสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิ ลล์ (Sparrow

คา่

Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนิ นฮิ ลส์ เนื่องจากเป็ นทาเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโกและ บรรยากาศของ
สนาม Luzhniki Stadium ทีใ่ ช้จดั การแข่งขันมหกรรมฟุตบอลโลก 2018 จากมุมสูงได้อย่างชัดเจน และเป็ นอีก
มุมหนึ่งที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็ นที่ตงั ้ ของบ้านพักส่วนตัว ปั จจุบนั นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเที่ยว
ขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว ยังเป็ นที่นิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาว
รัสเซียอีกด้วย
 ได้เวลาอันสมควรนาท่าน สู่ทพ่ี กั  ณ IZMAILOVO DELTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 21มิ ถนุ ายน 61 จัตรุ สั แดง – รัสเซียนเซอร์คสั – ดูไบ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านจัตุรสั แดง (Red Square) จัตุรสั ที่สวยงามที่สุดใน
โลกเพราะสร้างด้วยการนาหินแกรนิตและหินอ่อนจานวนนับล้านชิ้นตอกฝั งลงบนพื้นทัวจั
่ ตุรสั ที่มคี วามกว้าง
695 เมตรและยาว 130 เมตร ทาให้กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกทีย่ งิ่ ใหญ่อลังการมาก เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ ูนย์
ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานทีส่ าคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ (Savior
Tower) ที่ตงั ้ อยู่บนป้ อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะ
แบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็ นทับทิมน้ าหนักถึง 20 ตัน มี วิ หารเซนต์บาซิ ล (St. Basil's
Cathedral) ก็ถอื ว่ายังไปไม่ถงึ นี่คอื สิง่ ก่อสร้างทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ายิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่
16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึน้ อย่างสวยงามและมีสสี นั แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูง
ลดหลันกั
่ นไป ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (Gum) อยู่ไม่ใ กลจากจัตุ รสั แดง เป็ นห้างสรรพสินค้าที่เ ก่ าแก่ และมี
ชื่อเสียงมากทีส่ ุดของรัสเซียซึง่ เปิ ดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ
และร้านค้าจานวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านชม ชมการแสดง รัสเซี ยนเซอร์คสั ละครสัตว์รสั เซียมีช่อื เสียงมากตัง้ แต่สมัยก่อน ใน
ประเทศไทยก็เคยมีคณะละครสัตว์จากรัสเซียมาแสดงนะ การแสดงละครสัตว์ได้รบั ความสนใจจากผูช้ มมากมาย
ด้วยเพราะความมหัศจรรย์ของนักแสดงและความสามารถของผูก้ ากับ ทาให้คณะละครสัตว์ของรัสเซียได้รบั การ
ตอบรับทีด่ เี สมอ นอกจากความน่ าสนใจในการแสดงน่ าหวาดเสียวแล้ว อีกอย่างหนึ่งทีท่ าให้ผชู้ มแม้กระทังชาว
่
รัสเซียให้ความสนใจ คือ การแสดงของนักแสดงนานาชาติทถ่ี ูกรวบรวมไว้ทน่ี ่ี การแสดงมีหลายชุด ทีผ่ สมผสาน
ระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ กายกรรมและมายากล ทีท่ งั ้ สนุกและตื่นตา เป็ นโชว์ทพ่ี ลาดไม่ได้
คา่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นมอสโคว์
23.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 132 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
11.45 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 370
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่ 22 มิ ถนุ ายน 61 กรุงเทพฯ
20.50 น. เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

******************************
กาหนดการเดิ นทาง

วันเดิ นทาง
มิ ถนุ ายน

**แบ่งชาระ 2 งวด**
ครัง้ ที่ 1 ภายใน 3 วันหลังทาการจอง
ครัง้ ที่ 2 ชาระก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ราคา
17-22 มิ ถนุ ายน

50,000 บาท
49,900 บาท

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ (EK)
ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
อัตรานี้ รวมตั ๋วชมฟุตบอล แบบ Match Club
- เป็ นตั ๋วทีน่ งชมใน
ั่
CAT 1 แบบติดขอบสนาม
- บริการเคาน์เตอร์อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
- บริการบาร์เครือ่ งดื่มนานาชนิด ก่อนเกมส์และหลังจบเกมส์
- ของทีร่ ะลึกแบบ Commemorative Gifts
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ

99,900

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริ ป)
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงิ นมัดจาท่านละ 50,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
กรณีไม่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลหักค่าเข้าชม 850 USD
3.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
4.
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 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
ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

