
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Delight Moscow 6 วนั 
จตัรุสัแดง - พระราชวงัเครมลนิ - ตลาดอสิมายลอฟกี)  

สวนสาธารณะ Zaryadye Park - ถนนอารบทั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ- ดไูบ  
22.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั �น 4 ประต ู9 แถว T สายการ

บนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที.ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที<สอง ดไูบ - มอสโคว ์- สแปรโ์รว ์ฮลิล ์
01.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์เที.ยวบนิที. EK385  

(บรกิารอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<องบนิ) 
04.45 น. ถงึ ** สนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี<ยนเครื<อง **  
09.40 น. เดนิทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์เที.ยวบนิที. EK133  

(บรกิารอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบนิ) 
13.50 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซยี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

นําทา่นเดนิทาง สูจุ่ดชมววิเมอืงที.สวยงามที.สดุในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮลิล ์(Sparrow Hills) หรอือกีชื.อคอื เล
นนิฮลิส ์เนื.องจากเป็นทําเลที.มองเห็นทัศนยีภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมมุที.เลนนิชื.นชอบมาก จงึเลอืกจุด
นี�เป็นที.ตั �งของบา้นพักสว่นตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที.ยวขึ�นมาชมววิจุดเดยีวกับเลนนิใน อดตีแลว้ 
ยงัเป็นที.นยิมในการใชเ้ป็นมมุถา่ยภาพแตง่งานยอดนยิมของชาวรัสเซยีอกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเขา้สูท่ ี<พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที<สาม จตัรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กมุ - สวน Zaryadye Park 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ออกเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (Red Square) จัตุรัสที.สวยงามที.สดุในโลกเพราะสรา้งดว้ยการนําหนิแกรนติและ
หนิออ่นจํานวนนับลา้นชิ�นตอกฝังลงบนพื�นทั.วจัตรัุสที.มคีวามกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทําใหก้ลายเป็น
จัตุรัสโมเสกที.ย ิ.งใหญ่อลังการมาก เป็นที.ตั �งของกโิลเมตรที.ศูนยข์องรัสเซยี โดยรอบจัตุรัสแดงจะลอ้มรอบไป
ดว้ยสถานที.สําคัญหลายแห่ง มี หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Savior Tower) ที.ตั �งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถา้
แหงนหนา้ขึ�นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดว้า่ออกแบบดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึ.งเป็น
ทับทมินํ�าหนักถงึ 20 ตัน ม ีวหิารเซนตบ์าซลิ (St. Basil's Cathedral) ก็ถอืวา่ยังไปไมถ่งึ นี.คอืสิ.งกอ่สรา้ง
ที.ไดรั้บการยอมรับวา่ยิ.งใหญ่ที.สดุของรัสเซยีในยคุศตวรรษที. 16 วหิารเซนตบ์าซลิสรา้งขึ�นอย่างสวยงามและมี
สสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื.อปี 1555 มโีดมถงึ 9 ยอดที.สงูลดหลั.นกนัไป  
อสิระชอ้ปปิ�งที. หา้งสรรพสนิคา้กมุ ที.อยูไ่ม่ใกลจากจัตรัุสแดง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที.เกา่แกแ่ละมชีื.อเสยีงมาก
ที.สดุของรัสเซยีซึ.งเปิดใหบ้รกิารเมื.อปี 1895 ตัวอาคารนั�นสงู 3 ชั �น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และรา้นคา้
จํานวนกวา่ 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิคา้มากมายโดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื.อดงัระดบัโลก 

เที<ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อสิระเดนิเลน่บรเิวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรงุมอสโก และอยูต่ดิกับจัตรัุส
แดง สวนสาธารณะแห่งนี�แมจ้ะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที.เพิ.งเปิดตัวไปเมื.อเดอืนกันยายน 2017 ที.ผ่านมานี�
เอง แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยิ.งหย่อนไปกว่าไฮไลทอ์ื.นๆ เลย ดว้ยพื�นที.กวา้งถงึ 78,000 ตารางเมตรที.ออกแบบ
และจัดตกแตง่อยา่งดดีว้ยการจัดธมีเป็นสภาพภมูอิากาศแบบตา่งๆ นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยงัมโีรงละครทรงครึ.ง
วงกลมขนาดใหญ่ คอนเสริต์ฮอลล ์และที.พลาดไม่ไดก้็คอื “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาด
ใหญ่รูปตัว V ที.สรา้งยื.นขึ�นไปเหนือแม่นํ�า สรา้งขึ�นจากคอนกรีตและไมแ้ต่สามารถรองรับนํ�าหนักไดม้ากถงึ 
3,000-4,000 คน ไดเ้ป็นจดุชมววิสวยๆ รมิแมนํ่�าอกีแหง่หนึ.งเลย  

เย็น  รบัประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้สูท่ ี<พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที<ส ี<  สถานรีถไฟใตด้นิ - ตลาดอสิมายลอฟสกี) - พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี< - โบสถ์
อสัสมัชญั - ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- ระฆงัพระเจา้ซาร ์ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
จุดหมายแรกของวันนี�คือ สถานรีถไฟใตด้นิแห่งมอสโก 
(Moscow Metro) แมจ้ะเหมอืนไม่ใชส่ถานที.ทอ่งเที.ยว แต่
เมื.อมาก็ตอ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั.ง
ดูซกัครั �ง แต่กอ่นเคยเป็นสถานที.หลบภัยจากกองกําลังทหาร
นาซใีนชว่งสงครามครั�งที. 2 หากนับรวมความยาวของเสน้ทาง
เดนิรถไฟใตด้นิทั.วมอสโกจะมคีวามยาวถงึ 260 กโิลเมตร และ
ที. สถานคีอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดด
เด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มภีาพโมเสกสวยๆ 
ประดับประดาไวท้ั.วทั �งสถานี พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้
สวยงามที.อลังการยิ.งใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความ
ยาวของทางเดนิภายในสถาน ีมเีสาหนิออ่น งานจติรกรรมเลอคา่แฝงไว ้
ในทกุซอกทกุมมุ  
นําทา่นเดนิเที.ยวชม ตลาดอสิมายลอฟสกี) (Izmailovsky Market) 
ซึ.งเป็นตลาดหนึ.งในมอสโกที.พ่อคา้แม่คา้พูดภาษาไทยได ้สนิคา้สว่น
ใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกี�จะเป็นแนวพื�นเมืองทอ้งถิ.น มีเสื�อผา้ 
เครื.องกันหนาว กระเป๋า หมวก และสนิคา้ที.ระลกึสดุฮติอย่าง ตุ๊กตาแม่
ลกูดก หรอื มาทอสกา้ เอกลกัษณ์ของรัสเซยี                         

 เที<ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin Palace) 
สถานที.ท่องเที.ยวที.ไดช้ื.อวา่เป็นสัญลักษณ์และเป็นหนา้เป็นตาของ
รัสเซียมายาวนาน ที.สรา้งขึ�นในรัชสมัยของพระเจา้อีวานที. 3 
ยิ.งใหญ่และสวยงามอย่างที.สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่ง
สถาปัตยกรรมที.สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มี
บทบาทในหลายยุคของรัสเซยี ภายในพระราชวังนอกเหนือจาก
จํานวนหอ้งใชเ้จา้อีวานที. 3 ยิ.งใหญ่และสวยงามอย่างที.สุด 
พระราชวังเครมลนิเป็นแหลง่สถาปัตยกรรมที.สวยงามและยนือายมุา
ยาวนานกวา่ 850 ปี มบีทบาทในหลายยคุของรัสเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนอืจากจํานวนหอ้งใชส้อยถงึ 700 
หอ้ง หอคอย 18 จดุและป้อมปราการที.มคีวามยาวประมาณ 2,235 เมตร สําหรับสงัเกตการณ์ 

  ภายหลังปรับเปลี.ยนใหเ้ป็นที.ทําการของรัฐบาล และสว่นหนึ.งเปิดเป็นสถานที.ทอ่งเที.ยวใหค้นทั.วไปเขา้ชมได ้ที.
บรเิวณดา้นนอกจะม ี ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ ปืนใหญ่ที.ไดรั้บการบันทกึลงกนิเนสบุค๊วา่มปีากกระบอกใหญท่ี.สดุ
ในโลก ซึ.งสรา้งขึ�นในปี 1586 เพื.อขม่ขวัญศัตรูและเพื.อใหเ้ป็นปืนใหญ่ที.ใหญ่ที.สดุในโลกสมชื.อ ดา้นนอกมเีสน้
ผา่นศนูยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มนํี�าหนักรวมถงึ 40 ตัน และยังมรีะฆังที.ใหญ่ที.สดุในโลก
ชื.อว่า ระฆงัพระเจา้ซาร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อวีานที.สูง 81 เมตร ระฆังใบนี�จงึถูกสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก 
นํ�าหนักรวมมากถงึ 200 ตัน แต่ที.เห็นมุมหนึ.งมชี ิ�นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ.งก็มีนํ�าหนักมากถงึ 11.5 ตัน 
ภายในบรเิวณพระราชวงัเครมลนิเราจะไดเ้ห็น โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) โบสถเ์กา่แกแ่ละ
ศักดิ_สทิธิ_ ดว้ยการเป็นสถานที.จัดพธิีราชาภเิษกของกษัตรยิข์องรัสเซยีทุกพระองค ์ตัวอาคารโบสถม์ี 5 ชั �น 
ตกแตง่สวยงามทั �งดา้นนอกและดา้นใน ยิ.งดา้นในนั�นมภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูด่ว้ย สวยงามมากจรงิๆ  
นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี< หนึ.งในพพิธิภัณฑท์ี.เกา่แกท่ี.สดุของมอสโคว ์ที.เก็บรวบรวมสมบัตลํิ�าค่า
ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นอญัมณี เครื.องประดบั อาวธุ และงานศลิปะชั �นนํามากมาย   
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัปรทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเขา้สูท่ ี<พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที<หา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบทั  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านถ่ายภาพ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the 
Saviour) ที.สรา้งขึ�นโดย “พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี. 1” ในปี 1839 และ
ก็ดําเนนิการสรา้งกนันานถงึ 45 ปีสวยงามอลังการตั �งแตแ่รกเห็น ตัวอาคารสี
ขาวสะอาด ตัดกันดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและถวายแด่
พระผูเ้ป็นเจา้หลังจากที.รัสเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแหง่ฝรั.งเศสมา
ได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นเดนิเที.ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดนิที.จะมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในย่านนี�เราจะไดเ้ห็น
ศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซื�อ และของที.ระลกึหลากหลายแบบก็มใีหเ้ชน่กนั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมอสโก 
23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์เที.ยวบนิที. EK 132  

(บรกิารอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<องบนิ) 
 

วนัที<หก ดไูบ - กรงุเทพฯ 
06.05 น. ถงึ ** สนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี<ยนเครื<อง ** 
09.40 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์โดยเที.ยวบนิที. EK372  

(บรกิารอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<องบนิ) 
18.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

****************************************** 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พักเดี.ยว เพิ.มทา่นละ 6,000 บาท 

 

วนัเดนิทาง   ราคา 

กนัยายน 3-8 / 18-23 / 24-29 / 25-30 ก.ย. 62 

32,900 
ตลุาคม 10-15 / 18-23 ต.ค. 62 

พฤศจกิายน 6-11 พ.ย. 62 

ธนัวาคม 4-9 ธ.ค. 62 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัรานี)รวม 
✓ คา่ตัbวเครื.องบนิชั �นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
✓ คา่ที.พักระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที.ระบใุนรายการ 
✓ คา่รถปรับอากาศ และบรกิารนําเที.ยวตามที.ระบใุนรายการ 
✓ คา่เขา้ชมสถานที. และคา่ธรรมเนยีมตามที.ระบใุนรายการ 
✓ คา่อาหารตามที.ระบใุนรายการ 
✓ คา่ประกนัภัยในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงื.อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัรานี)ไมร่วม 
✗ คา่ภาษีมลูคา่เพิ.ม 7% ภาษีหกั ณ ที.จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรอืตดักรุป๊ 
    เทา่นั�น) 
✗ คา่นํ�าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึ.งคน 
✗ คา่ใชจ้่ายสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครื.องดื.มในหอ้งพัก 
✗ คา่ทปิไกดท์อ้งถิ<นและคนขบัรถทอ้งถิ<น ทา่นละ 5 ยเูอสดอลลา่ร ์/ คน / วนั (20 ยเูอสดอลลา่รต์ลอดทรปิ) 
✗ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ั)นตํ<า 100 บาท / วนั / คน  
 
เงื<อนไขในการจองทวัร ์
1. สําหรับการจอง กรณุาชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสําเนาหนังสอืเดนิทาง 
2. ชําระยอดทั �งหมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึ�นไป คนืมัดจําทั �งหมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ�นไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบื�องตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วนั เก็บเงนิมัดจําทั �งหมด 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 
5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ_ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที.ผูเ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหัก 
    เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึ�นตามจรงิ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ_ที.จะเปลี.ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื.อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัย และไม่รับผดิชอบใดๆ ใน 
    กรณีที.สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที.นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทัวร์ เช่นภัยธรรมชาต ิปัญหา 
    การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื.องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ_การใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ 
    ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไมค่นืเงนิในทกุกรณี 
4. เมื.อท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทจะ 
    ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงื.อนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯที.ไดร้ะบไุวโ้ดยทั�งหมด 

 

 


