
 
Delight Moscow Snow Festival 6 วัน 

จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้  
Moscow Snow Festival - สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    คณะพร�อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู�โดยสารขาออกระหว�างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน

เอมิเรตส) (EK) เจ�าหน�าท่ีให�การต�อนรับพร�อมอํานวยความสะดวก 
วันท่ีสอง ดูไบ – มอสโควC – สแปรCโรวC ฮิลลC 
02.00 น.     ออกเดินทางสู� เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) โดยสายการบินเอมิเรตส) เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) แวะเปลี่ยนเครื่อง  
10.00 น. เดินทางสู� มอสโคว) โดยสายการบินเอมิเรตส) เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
14.20 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองเรียบร�อยแล�ว เดินทาง สู�จุดชมวิว

เมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปรCโรวC ฮิลลC (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลสC เนื่องจากเป<นทําเลท่ี
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได�ชัดเจนและเป<นมุมท่ีเลนินชื่นชอบมาก จึง
เลือกจุดนี้ เป<น ท่ี ต้ังของบ�านพักส�วนตัว ป>จจุ บันนอกจากจะเป?ดรับ
นักท�องเท่ียวข้ึนมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล�ว ยังเป<นท่ีนิยมในการใช�
เป<นมุมถ�ายภาพแต�งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด�วย 

        เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทTานเขVาสูT ท่ีพัก ณ โรงแรม 
Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีสาม Moscow Snow Festival เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเล่ือนตุรัสแดง – วิหารเซนตCบาซิล – 
หVางสรรพสินคVากุม -  สวน Zaryadye Park 

เชVา        บริการอาหารเชVา ณ หVองอาหารของโรงแรม  
  ออกเดินทางสู� เมืองหิมะ (Snow Park) ท่ีแค�ได�ยินชื่อก็น�าต่ืนเต�นแล�ว กับเมืองท่ีสร�างข้ึนจากหิมะและน้ําแข็ง

ท้ังหมด ไม�ว�าจะมองไปมุมไหนก็สีขาวโพลน เพลิดเพลินกับการเล�นหิมะและกิจกรรมต�างๆ ท่ีด�านใน พร�อมชมความ
น�ารักของสุนัขพันธุ)ฮัสก้ีท่ีแสนเฉลียวฉลาด สัมผัสประสบการณ)สุดพิเศษ สุนัขลากเล่ือน (Husky Sledding) สนุก
ไปกับการนั่งรถลากเลื่อนท่ีจะมีสุนัขฮัสก้ีตัวใหญ�พาเราแล�นไปรอบๆ   

Hub Group 



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ออกเดินทางสู� จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสร�างด�วยการนําหินแกรนิตและหิน
อ�อนจํานวนนับล�านชิ้นตอกฝ>งลงบนพ้ืนท่ัวจัตุรัสท่ีมีความกว�าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทําให�กลายเป<นจัตุรัส
โมเสกท่ียิ่งใหญ�อลังการมาก เป<นท่ีต้ังของกิโลเมตรท่ีศูนย)ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะล�อมรอบไปด�วยสถานท่ี
สําคัญหลายแห�ง มี หอนาฬิกาซาวิเออรC (Savior Tower) ท่ีตั้งอยู�บนปJอมสปาสสกายา ถ�าแหงนหน�าข้ึนไปชมบน
ยอดหอเราจะเห็นได�ว�าออกแบบด�วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด�วยดาวแดง 5 แฉกซ่ึงเป<นทับทิมน้ําหนักถึง 20 ตัน 
มี วิหารเซนตCบาซิล (St. Basil's Cathedral) ก็ถือว�ายังไปไม�ถึง นี่คือ
สิ่งก�อสร�างท่ีได�รับการยอมรับว�ายิ่งใหญ�ท่ีสุดของรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี 
16 วิหารเซนต)บาซิลสร�างข้ึนอย�างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนว
เ ม่ือปL  1555 มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสู งลดหลั่น กันไป อิสระช�อปป?M ง ท่ี  
หVางสรรพสินคVากุม ท่ีอยู�ไม�ใกลจากจัตุรัสแดง เป<นห�างสรรพสินค�าท่ี
เก�าแก�และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซ่ึงเป?ดให�บริการเม่ือปL 1895 ตัว
อาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโอ�อ�าอลังการ และร�านค�าจํานวนกว�า 
200 ร�าน อัดแน�นไปด�วยสินค�ามากมายโดยเฉพาะแบรนด)เนมชื่อดังระดับโลก อิสระเดินเลTนบริเวณสวน 
Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ�ใจกลางกรุงมอสโก และอยู�ติดกับจัตุรัสแดง สวนสาธารณะแห�งนี้แม�จะ
เป<นสวนสาธารณะแห�งใหม�ท่ีเพ่ิงเป?ดตัวไปเม่ือเดือนกันยายน 2017 ท่ีผ�านมานี้เอง แต�ความน�าสนใจก็ไม�ยิ่งหย�อน
ไปกว�าไฮไลท)อ่ืนๆ เลย ด�วยพ้ืนท่ีกว�างถึง 78,000 ตารางเมตรท่ีออกแบบและจัดตกแต�งอย�างดีด�วยการจัดธีมเป<น
สภาพภูมิอากาศแบบต�างๆ นอกจากสวนสวยๆ แล�วยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ� คอนเสิร)ตฮอลล) และท่ี
พลาดไม�ได�ก็คือ “สะพานลอยฟJา” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ�รูปตัว V ท่ีสร�างยื่นข้ึนไปเหนือแม�น้ํา 
สร�างข้ึนจากคอนกรีตและไม�แต�สามารถรองรับน้ําหนักได�มากถึง 3,000-4,000 คน ได�เป<นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม�น้ํา
อีกแห�งหนึ่งเลย  

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทTานเขVาสูTท่ีพัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันท่ีส่ี  สถานีรถไฟใตVดิน – ตลาดอิสมายลอฟสก้ี – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑCอารCเมอรCรี่ – โบสถCอัสสัมชัญ - ปfน
ใหญTพระเจVาซารC – ระฆังพระเจVาซารC  

เชVา         รับประทานอาหารเชVา ณ หVองอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานีรถไฟใตVดินแหTงมอสโก (Moscow Metro) แม�จะเหมือนไม�ใช�สถานท่ีท�องเท่ียว 

แต�เม่ือมาก็ต�องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต�ก�อนเคยเป<นสถานท่ีหลบภัยจากกอง
กําลังทหารนาซีในช�วงสงครามครั้งท่ี 2 หากนับรวมความยาวของเส�นทางเดินรถไฟใต�ดินท่ัวมอสโกจะมีความยาวถึง 
260 กิโลเมตร และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด�นด�วยการตกแต�งในสไตล)บารอก 
และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว�ท่ัวท้ังสถานี พร�อมขอบเพดานอาคารโค�งสวยงามท่ีอลังการยิ่งใหญ�ด�วย
ชานเดอเลียร)เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ�อน งานจิตรกรรมเลอค�าแฝงไว�ในทุกซอกทุก
มุม แล�วไปเดินเท่ียวชม ตลาดอิสมายลอฟสก้ี (Izmailovsky Market) ซ่ึงเป<นตลาดหนึ่งในมอสโกท่ีพ�อค�าแม�ค�าพูด



ภาษาไทยได� สินค�าส�วนใหญ�ในตลาดอิสมายลอฟสก้ีจะเป<นแนวพ้ืนเมืองท�องถ่ิน มีเสื้อผ�า เครื่องกันหนาว กระเปiา 
หมวก และสินค�าท่ีระลึกสุดฮิตอย�าง ตุjกตาแม�ลูกดก หรือ มาทอสก�า เอกลักษณ)ของรัสเซีย  

     
 

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข�าชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานท่ี
ท�องเท่ียวท่ีได�ชื่อว�าเป<นสัญลักษณ)และเป<นหน�าเป<นตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสร�างข้ึนในรัชสมัยของพระเจ�าอีวาน
ท่ี 3 ยิ่งใหญ�และสวยงามอย�างท่ีสุด พระราชวังเครมลินเป<นแหล�งสถาป>ตยกรรมท่ีสวยงามและยืนอายุมายาวนาน
กว�า 850 ปL มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห�องใช� 
เจ�าอีวานท่ี 3 ยิ่งใหญ�และสวยงามอย�างท่ีสุด พระราชวังเครมลินเป<นแหล�งสถาป>ตยกรรมท่ีสวยงามและยืนอายุมา
ยาวนานกว�า 850 ปL มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนห�องใช�สอยถึง 700 
ห�อง หอคอย 18 จุดและปJอมปราการท่ีมีความยาวประมาณ 2,235 เมตร สําหรับสังเกตการณ) 

  ภายหลังปรับเปลี่ยนให�เป<นท่ีทําการของรัฐบาล และส�วนหนึ่งเป?ดเป<นสถานท่ีท�องเท่ียวให�คนท่ัวไปเข�าชมได� ท่ี
บริเวณด�านนอกจะมี ปfนใหญTพระเจVาซารC ปkนใหญ�ท่ีได�รับการบันทึกลงกินเนสบุjคว�ามีปากกระบอกใหญ�ท่ีสุดใน
โลก ซ่ึงสร�างข้ึนในปL 1586 เพ่ือข�มขวัญศัตรูและเพ่ือให�เป<นปkนใหญ�
ท่ีใหญ� ท่ีสุดในโลกสมชื่อ ด�านนอกมีเส�นผ�านศูนย)กลาง 120 
เซนติเมตร ตัวปkนยาว 5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมี
ระฆังท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลกชื่อว�า ระฆังพระเจVาซารC อยู�บนหอคอยพระ
เจ�าอีวานท่ีสูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสร�างให�มีขนาดใหญ�มาก 
น้ําหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต�ท่ีเห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส�วนของระฆัง
แตกออกมา ซ่ึงก็มีน้ํ าหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริ เวณ
พระราชวังเครมลินเราจะได�เห็น โบสถCอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ)เก�าแก�และศักด์ิสิทธิ์ ด�วย
การเป<นสถานท่ีจัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย)ของรัสเซียทุกพระองค) ตัวอาคารโบสถ)มี 5 ชั้น ตกแต�งสวยงามท้ังด�าน
นอกและด�านใน ยิ่งด�านในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู�ด�วย สวยงามมากจริงๆ แน�นอนว�าคณะเราก็ไม�
พลาดท่ีจะเข�าชม พิพิธภัณฑCอารCเมอรCรี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ)ท่ีเก�าแก�ท่ีสุดของมอสโคว) ท่ีเก็บรวบรวมสมบัติล้ําค�า
ต�างๆ ไม�ว�าจะเป<นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนํามากมาย   

เย็น  รับปรทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
นําทTานเขVาสูTท่ีพัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันท่ีหVา มหาวิหารเซนตCซาเวียรC – ถนนอารบัท  
เชVา        รับประทานอาหารเชVา ณ หVองอาหารของโรงแรม 



นําท�านถ�ายภาพ มหาวิหารเซนตCซาเวียรC (Cathedral of Christ the Saviour) ท่ีสร�างข้ึนโดย “พระเจ�าซาร)อ
เล็กซานเดอร)ท่ี 1” ในปL 1839 และก็ดําเนินการสร�างกันนานถึง 45 ปL
สวยงามอลังการต้ังแต�แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด�วยยอดโดม
สีทอง เป<นอนุสรณ)แห�งชัยชนะและถวายแด�พระผู�เป<นเจ�าหลังจากท่ี
รัสเซียรอดพ�นจากสงครามนโปเลียนแห�งฝรั่งเศสมาได�  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินเท่ียวชม ถนนอารบัท ย�านถนนคนเดินท่ีจะมากมายไปด�วยร�านค�าร�านอาหาร ในย�านนี้เราจะได�เห็น
ศิลป?นพร�อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให�ชมและเลือกซ้ือ และของท่ีระลึกหลากหลายแบบก็มีให�เช�นกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ไดVเวลาอันสมควร นําทTานเดินทางสูT สนามบินมอสโก 
23.50 น. ออกเดินทางสู� เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส) เท่ียวบินท่ี EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่อง 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
 

วันท่ีหก ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) แวะเปลี่ยนเครื่อง  
09.30 น. เดินทางสู� กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส) โดยเท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพร�อมความประทับใจ 
 

****************************************** 
อัตราคTาบริการ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เด็ก (อายุไม�เกิน 12 ปL) ไม�มีเตียงลดท�านละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมท�านละ 6,000 บาท 

วันเดินทาง   ราคา 

ธันวาคม 
2-7 / 3-8 / 4-9 / 6-11   

8-13 / 9-14 
30,900 

มกราคม 
16-21 / 17-22 / 18-23  

23-28 / 29 ม.ค. – 3 ก.พ. 
30,900 

กุมภาพันธC 
6-11 / 8-13 / 13- 18 / 20-25  27 ก.พ. – 4 

มี.ค. 
30,900 

มีนาคม 
6-11 / 8-13 / 14-19 / 20-25 / 26 มี.ค. – 1 

เม.ย. 
31,900 



 
 
อัตรานี้รวม 

✓ ค�าต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส) (EK) 

✓ ค�าท่ีพักระดับมาตรฐาน (ห�องละ 2-3 ท�าน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค�ารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค�าเข�าชมสถานท่ี และค�าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค�าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค�าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)) 
 
อัตรานี้ไมTรวม 

✗ คTาภาษีมูลคTาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจTาย 3% กรณีตVองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุtปเหมาหรือตัดกรุtปเทTานั้น) 

✗ คTาน้ําหนักของกระเปuาในกรณีเกินกวTาสายการบินกําหนดใหV 30 กิโลกรัมตTอหนึ่งคน 

✗ คTาใชVจTายสTวนตัวตTางๆ นอกรายการ อาทิ คTาโทรศัพทC คTาซักรีด และคTาเครื่องดื่มในหVองพัก 

✗ คTาทิปไกดCทVองถ่ินและคนขับรถทVองถ่ิน ทTานละ 5 ยูเอสดอลลTารC / คน / วัน (20 ยูเอสดอลลTารCตลอดทริป) 

✗ คTาทิปหัวหนVาทัวรCไทย ข้ันต่ํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน) 
 
 เง่ือนไขในการจองทัวรC 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท�านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร�อมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดท้ังหมดก�อนการเดินทางไม�น�อยกว�า 20 วัน 
3. หากไม�ชําระค�าใช�จ�ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและคืนคTาทัวรC 
1.ยกเลิกก�อนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด 
2.ยกเลิกก�อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บค�าใช�จ�ายเบ้ืองต�น 5,000 บาท 
3.ยกเลิกก�อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกก�อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค�าใช�จ�าย 50% ของราคาค�าทัวร)ท้ังหมด 
5.ยกเลิกก�อนการเดินทางน�อยกว�า 15 วัน ขอเก็บค�าใช�จ�าย 100% ของราคาค�าทัวร)ท้ังหมด 
 
หมายเหตุ 



1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก�อนล�วงหน�าในกรณีท่ีผู�เดินไม�ถึง 30 ท�าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเป<นสุดวิสัย และไม�รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือได�รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน�าทัวร) เช�นภัยธรรมชาติ ป>ญหาการเมือง เป<นต�น 
3. เนื่องจากรายการทัวร)นี้เป<นแบบเหมาจ�ายเบ็ดเสร็จ หากท�านสละสิทธิ์การใช�บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข�าประเทศไม�ว�า
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท�านได�ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไม�ว�าจะเป<นการชําระผ�านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว�า
ท�านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต�างๆ ของบริษัทฯท่ีได�ระบุไว�โดยท้ังหมด 
 


