Package Moscow 4D 3N
จัตรุ สั แดง ห้างสรรพสินค้ากุม – พระราชวังเครมลิน
ชมรัสเซียนเซอร์คสั – ถนนอารบัท – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ ตลาดอิสมายลอฟสกี้
วันแรก
……….

คา่

วันที่สอง
เช้า

มอสโก
เดิน ทางถึง สนามบิ น เมื องมอสโก สหพัน ธรัฐ รัส เซี ย ผ่ า นพิธ ีก ารตรวจคนเข้า เมือ งเรีย บร้อ ยแล้ ว
เจ้าหน้าทีถ่ อื ป้ ายรอต้อนรับ ณ ประตูทางออก จากนัน้ นาท่านเดิน ทางสู่ ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินทีจ่ ะ
มากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปิ นพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและ
เลือกซือ้ และของทีร่ ะลึกหลากหลายแบบก็มใี ห้เช่นกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Vega Izmailovo Hotel หรือระดับเดียวกัน
พระราชวังเครมลิ น – พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อสั สัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้า
ซาร์ - จุดชมวิ วสแปร์โร ฮิ ลล์ - รัสเซียนเซอร์คสั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเข้ า ชม พระราชวัง เครมลิ น (Kremlin Palace)
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นหน้าเป็ นตา
ของรัสเซียมายาวนาน ทีส่ ร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่
3 ยิง่ ใหญ่และสวยงามอย่างทีส่ ุด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่ง
สถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มี
บ ท บ า ท ใ น ห ล า ย ยุ ค ข อ ง รั ส เ ซี ย ภ า ย ใ น พ ร ะ ร า ช วั ง
นอกเหนือจากจานวนห้องใช้เจ้าอีวานที่ 3 ยิง่ ใหญ่และสวยงาม
อย่างที่สุ ด พระราชวังเครมลินเป็ นแหล่ งสถาปั ต ยกรรมที่ส วยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มี
บทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจานวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18
จุดและป้ อมปราการทีม่ คี วามยาวประมาณ 2,235 เมตร สาหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลีย่ นให้เป็ นที่
ทาการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิ ดเป็ นสถานทีท่ ่องเที่ยวให้คนทัวไปเข้
่
าชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปื น
ใหญ่พระเจ้าซาร์ ปื นใหญ่ทไ่ี ด้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ทส่ี ุดในโลก ซึง่ สร้างขึน้ ในปี
1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็ นปื นใหญ่ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120
เซนติเมตร ตัวปื นยาว 5.34 เมตร มีน้ าหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระ
เจ้าซาร์ อยูบ่ นหอคอยพระเจ้าอีวานทีส่ ูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จงึ ถูกสร้างให้มขี นาดใหญ่มาก น้าหนักรวมมาก

เที่ยง

คา่

วันที่สาม
เช้า

ถึง 200 ตัน แต่ทเ่ี ห็นมุมหนึ่งมีชน้ิ ส่วนของระฆังแตกออกมา ซึง่ ก็มนี ้ าหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณ
พระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อสั สัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่ าแก่ และศักดิ ์สิทธิ ์
ด้วยการเป็ นสถานที่จดั พิธรี าชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์ม ี 5 ชัน้ ตกแต่ง
สวยงามทัง้ ด้านนอกและด้านใน ยิง่ ด้านในนัน้ มีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ
แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดทีจ่ ะเข้าชม พิ พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดของมอสโคว์
ทีเ่ ก็บรวบรวมสมบัตลิ ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอัญมณี เครือ่ งประดับ อาวุธ และงานศิลปะชัน้ นามากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพิ้ นเมือง
เดินทาง สู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิ ลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนิ น
ฮิ ลส์ เนื่องจากเป็ นทาเลทีม่ องเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชดั เจนและ
เป็ นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็ นที่ตงั ้ ของบ้านพักส่วนตัว
ปั จจุบนั นอกจากจะเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วขึน้ มาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน
อดีตแล้ว ยังเป็ นทีน่ ิยมในการใช้เป็ นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของ
ชาวรัสเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ชมการแสดง รัสเซี ยนเซอร์คสั ละครสัตว์ข้นึ ชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ
กายกรรมและมายากล ทีท่ งั ้ สนุกและตื่นตา เป็ นโชว์ทพ่ี ลาดไม่ได้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Vega Izmailovo Hotel หรือระดับเดียวกัน
รถไฟฟ้ าใต้ดิน - อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ตลาดอิ สมายสกี้
บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จุดหมายแรกของวันนี้ค ือ สถานี รถไฟใต้ ดินแห่ งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือ นไม่ใ ช่ส ถานที่
ท่อ งเที่ยว แต่ เ มื่อ มาก็ต้อ งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ
และลองนัง่ ดูซกั ครัง้ แต่ก่อนเคยเป็ นสถานที่หลบภัยจากกองกาลัง
ทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทาง
เดินรถไฟใต้ดนิ ทัวมอสโกจะมี
่
ความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่
สถานี คอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการ
ตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภี าพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้
ทัวทั
่ ง้ สถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามทีอ่ ลังการยิง่ ใหญ่
ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ใน
ทุกซอกทุกมุม นาทุกท่านเดินทางกลับไปยัง ตลาดอิ สมายลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็ นตลาด
หนึ่ง ในมอสโกที่พ่ อ ค้า แม่ค้าพูดภาษาไทยได้ สิน ค้า ส่ ว นใหญ่ ใ น
ตลาดอิสมายลอฟสกีจ้ ะเป็ นแนวพืน้ เมืองท้องถิน่ มีเสือ้ ผ้า เครือ่ งกัน
หนาว กระเป๋ า หมวก และสินค้าทีร่ ะลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก
หรือ มาทอสก้ า เอกลัก ษณ์ ข องรัส เซีย หรือ เดิน ทางสู่ ส ถานที่
ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการเดินทาง ให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
*** อิ สระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ***

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Vega Izmailovo Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

เย็น

จัตรุ สั แดง – วิ หารเซนต์บาซิ ล – ห้ างสรรพสิ นค้ากุม– มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ จัตรุ สั แดง (Red Square) จัตุรสั ทีส่ วยงามทีส่ ุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนาหินแกรนิตและ
หินอ่อนจานวนนับล้านชิ้นตอกฝั งลงบนพื้นทัวจั
่ ตุรสั ที่มคี วามกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทาให้
กลายเป็ นจัตุรสั โมเสกที่ยงิ่ ใหญ่อลังการมาก เป็ นทีต่ งั ้ ของกิโลเมตรทีศ่ ูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรสั แดงจะ
ล้อมรอบไปด้วยสถานที่สาคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิ กาซาวิ เออร์ (Savior Tower) ที่ตงั ้ อยู่บนป้ อมสปาส
สกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง
5 แฉกซึง่ เป็ นทับทิมน้ าหนักถึง 20 ตัน มี วิ หารเซนต์บาซิ ล (St. Basil's Cathedral) ก็ถอื ว่ายังไปไม่ถงึ นี่
คือ สิ่งก่ อ สร้างที่ไ ด้ร บั การยอมรับว่ ายิ่งใหญ่ ท่ีสุ ด ของรัส เซียในยุค
ศตวรรษที่ 16 วิห ารเซนต์บาซิล สร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีส ีส ัน
แปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลันกั
่ นไป
อิสระช้อปปิ้ งที่ ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม ที่อยู่ไม่ใกลจากจัตุรสั แดง เป็ น
ห้างสรรพสินค้าที่เ ก่าแก่ และมีช่อื เสียงมากที่สุดของรัส เซียซึ่งเปิ ด
ให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนัน้ สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่า
อลังการ และร้านค้าจานวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่ นไปด้วยสินค้ามากมายโดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับ
โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านถ่ายภาพ มหาวิ หารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the
Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839
และก็ดาเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปี สวยงามอลังการตัง้ แต่แรกเห็น
ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็ นอนุ สรณ์แห่งชัย
ชนะและถวายแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้าหลังจากทีร่ สั เซียรอดพ้นจากสงครามนโป
เลียนแห่งฝรังเศสมาได้
่
จากนัน้ เดิน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ได้เวลาอันสมควร นาท่ านเดิ นทางสู่ สนามบิ นมอสโก
******************************************

อัตราค่าบริการ

จานวนผูเ้ ดิ นทาง

ราคา

เงื่อนไข

รถ

2 ท่าน

24,900.-

ไกด์ท้องถิ่ นรอรับ

MB E-class

3 - 4 ท่าน

23,900.-

ไกด์ท้องถิ่ น รอรับ

5 - 6 ท่าน

22,900.-

ไกด์ท้องถิ่ นรอรับ

7 - 8 ท่าน

21,900.-

ไกด์ท้องถิ่ นรอรับ

9 - 10 ท่าน

19,900.-

ไกด์ท้องถิ่ นรอรับ

รถตู้ 9 - 16 ที่นัง่

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 6,000 บาท

** หมายเหตุ : เดิ นทางได้ทกุ วัน ตัง้ แต่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563

อัตรานี้ รวม
✓ 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)
✓ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่าตั ๋วเครื่องบิ นไป - กลับ
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจา 50 % ของราคาแพ็คเกจ (หลังจองภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการจอง) พร้อม
สาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 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.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาแพคเกจ
** ในกรณีทม่ี กี ารทาการจองตั ๋ว และทีพ่ กั ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษทั ต้อง
พิจารณาการคืนเงิน จากการหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง **
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 2 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 เช่นภัยธรรมชาติ 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

