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บริษัท เวิลด แพลนเน็ตฯ ขอนําทานบินลัดฟาเปดดินแดนหลังมานเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศ
มหาอํานาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปจจุบันระบอบการปกครองเปนประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญของพระราชวัง
สถาปตยกรรมของรัสเซีย หลังปอมปราการ ชมเมืองมอสโคว ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสถาปตยกรรม กับ
เรื่องราวตาง ๆ ที่กําลังนําทานไปสัมผัส ดวยบริการครบถวนสมบูรณแบบ จากทีมงานมืออาชีพ
Highlight!!! ชมฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิศ M62
กําหนดการเดินทาง
วันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2561 (1)
07.30 น.
10.30 น.
16.15 น.

ค่ํา

วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561
สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว – สวนวิคตอเรีย – เนินเขาสแปโรว
มหาวิทยาลัยมอสโคว

คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย
(TG) เจาหนาที่บริษทั ฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
ออกเดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
เดินทางถึงทาอากาศยาน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว (Moscow)
เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชัว่ โมง นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานชม เนินเขาสแปรโร (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกทีส่ รางในสมัยสตาลิน ซึ่งทานสามารถถายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกลที่สุด คือ
มหาวิทยาลัยมอสโคว (Moscow University) เปนมหาวิทยาลัยทีเ่ กาแกที่สุดในรัสเซีย สรางในสมัยพระนาง
แคทเธอรีนมหาราช นอกจากนีย้ ังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมาก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูที่พัก Prince Park Hotel Moscow หรือเทียบเทา
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วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 (2)
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

มอสโคว – ชมเมือง – สถานีรถไฟใตดิน – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม สถานีรถไฟใตดิน ที่เปดใหสาธารณชนใชบริการ เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม ป ค.ศ.1935 แบงเปน 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และ
ไดรับการยอมรับวาเปนสถานีรถไฟใตดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามดวยงาน
ทางดานสถาปตยกรรมที่ปราณีตออนชอยสวยงามตามฝาผนังเพดานของสถานี
ประดับดวยภาพวาดสีน้ํามัน โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแตงทีแ่ ตกตางไป
ตามยุคสมัย เชน กระจก, โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งไดรับ
เหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอรคเมื่อป ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab
และ Komsomolskaya ที่ไดรับรางวัลกรังคปรีซ
นําทาน ชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ รัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17
ปจจุบันสถานที่แหงนีใ้ ชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ
วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง
เปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชม
หอนาฬิกาซาวิเออร ตัง้ อยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํ มาจากทับทิม นาหนัก
20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 นําทานชม อนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสราง ดวยหิน
ออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Vanilnoye Nebo
นําชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแก
ของเมือง สรางในปค.ศ. 1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา
เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง นําทานผานชม พระราชวังเครม
ลิน (Kremlin Palace) ตั้งอยูรมิ ฝงแมน้ํามอส โคว และแมน้ําเนกลินนายา มี
รูปรางเปนสามเหลี่ยมดานไมเทา สรางขึ้นใน ป ค.ศ. 1147 เพื่อเปนทีป่ ระทับ
ของพระเจาซารผคู รองเมืองทุกพระองค
ปจจุบันจัดเปนพิพธิ ภัณฑ และทีต่ ั้งสถานที่สําคัญของทางราชการ
หลายแหง เชน สภาคองเกรส ซึ่งใชทําการปจจุบัน
อิสระทานชอปปงที่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเปนที่อยูข องชนชั้นขุนนาง และศิลปนทีม่ ีผูอุปถัมภ ตอมา
ในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเปนยานที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต ปจจุบันถนนอารบัต กลายเปนถนนคนเดินที่มชี ื่อเสียงที่สุดของ
รัสเซีย เปนแหลงของศิลปน จิตรกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ
นําทานลองเรือ RIVER CRUISE BY RADISSON CRUISE ชมความสวยงาม
สองฝงแมน้ํามอสควา
รับประทานอาหารค่ําบนเรือ Radisson Cruise
นําทานสูที่พัก Prince Park Hotel Moscow หรือเทียบเทา
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วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 (3)
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
21.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางมุงหนาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโควสู เมืองซากอรส ซึ่งหางจากตัวมอสโควไปประมาณ
70 กิโลเมตร ใชเวลา 1.30 ชั่วโมงเมืองซากอรส ซึง่ เปนที่ตั้งของศาสนสถานทีใ่ หญที่สุดและเกาแกที่สุดใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17 เปนที่แสวงบุญของประเทศเปนวิทยาลัยสอนศิลปะการรองเพลงทางศาสนา การวาดภาพ
ไอคอน เปนวิทยาลัยสงฆทมี่ ีบาทหลวงและนักศึกษาจํานวนนับรอยคน "เซอรกาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad)
หรือ "ซารกอส" (Zagorsk) อีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวทีม่ ีชื่อเสียงแหงหนึ่งของแควนมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของ
ประเทศรัสเซียโดยตัวเมืองนั้นตัง้ อยูหางจากกรุงมอสโควไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตรเปนเมือง
ทองเที่ยวที่มคี วามโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแตสมัย ศตวรรษที่ 15-18
เมืองเซอรกาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออรโธดอกซ (Orthodox) ซึ่งเปนกลุมสถาปตยกรรมของทรินิตี
เซอรกิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกใน 1993 อีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชอปปง ตลาดอิสมายลอฟ Izmailovo Market เปนเหมือน
ตลาดขายสง หรือตลาดจตุจักรบานเรา ชมและ เลือกซื้อของที่ระลึก
มากมาย อาทิ ตุกตาแมลูกดก ผาคลุมไหลแบบรัสเซี่ยน หมวกเกๆ
เกาๆ หรือจะเปนของใชในยุคโซเวียต นาฬิกาขอมือของแทแอนทีคของ
โซเวียต หรือเครื่องกระเบื้อง เครื่องแกว ผาปูโตะลินิน แมกเนท ใน
ราคาที่ตอรองได
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามฟุตบอล Luzhniki Stadium
รับประทานอาหารค่ํา Georgian Style ที่ตลาดอิสมายลอฟ
ชมการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิศ
นําทานสูที่พัก Prince Park Hotel Moscow หรือเทียบเทา

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (4)
เชา

เที่ยง
บาย

มอสโคว – ซากอส – ชอปปง IZMAILOVO MARKET – ชมฟุตบอลโลก 2018

มอสโคว – วิหารเซนตซาเวียร – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําชม วิหารเซนตซาเวียร (St. Saviour Cathedral) (หามถายภาพ
ดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญ ที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ
แหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Turandot
นําทานผานชม Tsaritsyno Ekatherine Palace ที่สรางขึ้นโดยพระเสาวนียของพระนางแคทเธอรีนมหาราชินีในป
1775 เพื่อใชแปรพระราชฐานและพํานักในระหวางที่อยูกรุงมอสโควออกแบบโดยสถาปนิก VASILY BAZHENOV ที่
ออกแบบใหตวั วังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเชื่อมตอโดยหอคอย 8 หอที่กออิฐแดงเปลือยตัดกับกรอบบัวคิ้วบานประตูและ
หนาตางสีขาวประดับประดาดวยยอดแหลมรายลอมไปดวยความรมรื่นของมวลหมูไ มนานาพรรณและสระน้ําขนาด
ใหญที่แบงสัดสวนของสวนน้ําพุสวนดอกไมเกาะกลางน้ําและสะพานขามเนิน คูคลองสวยงามลงตัวพระราชวังไดทํา
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18.25 น.

การบูรณะซอมแซมโดยผูว าการกรุงมอสโคว Mr. LUZHKOV เมื่อปค.ศ. 2004 เพื่อใชเปนแหลงสันทนาการผักพอน
หยอนใจและตัวพระราชวังใชเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงนิทรรศการศิลปะวัตถุทมี่ มี ากกวา 300,000 ชิ้นอาทิเชนหอง
ภาชนะทีท่ ําดวยกระเบื้อง, หองทรงอักษร, หองภาพเขียนสีน้ํามัน ,หองโถงบัลลังคสีทองอรามตา
ไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสูสนามบิน ดามาเดียดาวา (Domodedovo Airport) มอสโคว (Moscow)
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2561 (5)
07.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….
***********************************
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อัตราคาบริการ : ตอทาน (บาท)
ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
เดินทางชั้นธุรกิจ จายเพิม่
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

309,000
108,000
38,000

หมายเหตุ
อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีคาน้ํามันเพิ่มขึ้น
ทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรม และอัตราดังกลาว
ตองมีผูเดินทางอยางนอย 10 ทาน

**ราคาดังกลาวคิด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 อัตราดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงได**
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
คารถรับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คาตั๋วชมฟุตบอล
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 2,000,000 บาท (สองลานบาท)
มัคคุเทศกมืออาชีพดูแลทานตลอดการเดินทาง
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3 % จากคาบริการ
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินเปนจํานวนเต็มจากรายการทองเทีย่ ว ตอผูโดยสารหนึ่งทาน
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
* กรณีทางบริษทั ฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
เชนยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมด ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเทีย่ วพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองเงินหรือ
บริการสวนที่ขาดไปได
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การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 1 – 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของตัว๋ เครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษทั ฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ
เปนลายลักษณอักษร และบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ราคาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยูกับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ
ประทวง ฯลฯ แตบริษัทฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ การจราจร การ
เปลี่ยนวันแขงขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สมุ เสีย่ งไปในทางเสือ่ มเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกบั ชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวทีพ่ ํานักอยูในประเทศไทย
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