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Delight Moscow 6 D 3 N 

จตัรุสัแดง – พระราชวงัเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟก้ี  
สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบทั 

 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
22.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการ

บินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง ดไูบ – มอสโคว ์– สแปรโ์รว ์ฮิลล ์
01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น. เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.50 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ เดินทาง สู่จุดชม

วิวเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกช่ือคือ เลนินฮิลส ์เน่ืองจากเป็น
ท าเลท่ีมองเห็นทศันียภาพของเมืองไดช้ดัเจนและเป็นมุมท่ีเลนินช่ืนชอบมาก จึง
เลือกจุดน้ีเป็นท่ีตัง้ของบา้นพกัสว่นตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรับนักทอ่งเท่ียว
ขึ้ นมาชมวิวจุดเดียวกบัเลนินใน อดีตแลว้ ยังเป็นท่ีนิยมในการใชเ้ป็นมุม
ถา่ยภาพแตง่งานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกดว้ย 

        เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก ณ โรงแรม 
Izmailovo Delta Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีสาม จตุัรสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้กุม -  สวน Zaryadye Park 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ จตุัรสัแดง (Red Square) จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการน าหินแกรนิตและหิน
ออ่นจ านวนนับลา้นช้ินตอกฝังลงบนพ้ืนท ัว่จตุัรัสท่ีมีความกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าใหก้ลายเป็น
จตุัรัสโมเสกท่ีย่ิงใหญอ่ลงัการมาก เป็นท่ีตัง้ของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย โดยรอบจตุัรัสแดงจะลอ้มรอบไปดว้ย
สถานท่ีส าคญัหลายแหง่ มี หอนาฬิกาซาวิเออร ์(Savior Tower) ท่ีต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหนา้
ขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดว้า่ออกแบบดว้ยศิลปะแบบโกธิก ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซ่ึงเป็นทบัทิมน ้าหนัก
ถึง 20 ตนั มี วิหารเซนตบ์าซิล (St. Basil's Cathedral) ก็ถือวา่ยงัไปไมถึ่ง น่ีคือส่ิงกอ่สรา้งท่ีไดร้ับการยอมรับ
วา่ย่ิงใหญท่ี่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี 16 วิหารเซนตบ์าซิลสรา้งขึ้นอยา่งสวยงามและมีสีสนัแปลกตาแหวก
แนวเม่ือปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสูงลดหลัน่กนัไป อิสระชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้กุม ท่ีอยูไ่มใ่กลจากจตุัรัส
แดง เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซ่ึงเปิดใหบ้ริการเม่ือปี 1895 ตวัอาคารนั้นสูง 
3 ช ัน้ ภายในสวยงามโออ่า่อลงัการ และรา้นคา้จ านวนกวา่ 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมายโดยเฉพาะแบ
รนดเ์นมช่ือดงัระดบัโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อิสระเดินเล่นบริเวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญใ่จกลางกรุงมอสโก และอยูติ่ดกบัจตุัรัส
แดง สวนสาธารณะแหง่น้ีแมจ้ะเป็นสวนสาธารณะแหง่ใหมท่ี่เพ่ิงเปิดตวัไปเม่ือเดือนกนัยายน 2017 ท่ีผา่นมาน้ีเอง 
แตค่วามน่าสนใจก็ไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่ไฮไลทอ่ื์นๆ เลย ดว้ยพ้ืนท่ีกวา้งถึง 78,000 ตารางเมตรท่ีออกแบบและจดั
ตกแตง่อยา่งดีดว้ยการจดัธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบตา่งๆ นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยงัมีโรงละครทรงคร่ึงวงกลม
ขนาดใหญ ่คอนเสิร์ตฮอลล ์และท่ีพลาดไมไ่ดก็้คือ “สะพานลอยฟา้” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญรู่ปตวั 
V ท่ีสรา้งย่ืนขึ้นไปเหนือแมน่ ้า สรา้งขึ้นจากคอนกรีตและไมแ้ต่สามารถรองรับน ้าหนักไดม้ากถึง 3,000-4,000 
คน ไดเ้ป็นจุดชมวิวสวยๆ ริมแมน่ ้าอีกแหง่หน่ึงเลย  

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี  สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟสก้ี – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถ์
อสัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวนัน้ีคือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก  (Moscow Metro) แมจ้ะเหมือนไม่ใช่สถานท่ี

ทอ่งเท่ียว แตเ่ม่ือมาก็ตอ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซกัครั้ง แตก่อ่นเคยเป็นสถานท่ีหลบ
ภยัจากกองก าลงัทหารนาซีในชว่งสงครามครั้งท่ี 2 หากนับรวมความยาวของเสน้ทางเดินรถไฟใตดิ้นท ัว่มอสโกจะมี
ความยาวถึง 260 กิโลเมตร และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเดน่ดว้ยการตกแตง่ใน
สไตลบ์ารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ ัว่ท ัง้สถานี พรอ้มขอบเพดานอาคารโคง้สวยงามท่ีอลงัการ
ย่ิงใหญด่ว้ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินออ่น งานจิตรกรรมเลอคา่แฝงไว ้
ในทุกซอกทุกมุม แลว้ไปเดินเท่ียวชม ตลาดอิสมายลอฟสก้ี (Izmailovsky Market) ซ่ึงเป็นตลาดหน่ึงในมอสโก

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

ท่ีพอ่คา้แมค่า้พูดภาษาไทยได ้สินคา้ส่วนใหญใ่นตลาดอิสมายลอฟสก้ีจะเป็นแนวพ้ืนเมืองทอ้งถ่ิน มีเส้ือผา้ เคร่ือง
กนัหนาว กระเป๋า หมวก และสินคา้ท่ีระลึกสุดฮิตอยา่ง ตุก๊ตาแมลู่กดก หรือ มาทอสกา้ เอกลกัษณข์องรัสเซีย  

     
 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีไดช่ื้อวา่เป็นสญัลกัษณ์และเป็นหนา้เป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสรา้งขึ้นในรัชสมยัของพระเจา้อี
วานท่ี 3 ย่ิงใหญแ่ละสวยงามอยา่งท่ีสุด พระราชวงัเครมลินเป็นแหลง่
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและยืนอายุมายาวนานกวา่ 850 ปี มีบทบาท
ในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนหอ้งใช ้
เจา้อีวานท่ี 3 ย่ิงใหญแ่ละสวยงามอยา่งท่ีสุด พระราชวงัเครมลินเป็น
แหลง่สถาปตัยกรรมท่ีสวยงามและยืนอายุมายาวนานกวา่ 850 ปี มี
บทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวงันอกเหนือจาก
จ านวนหอ้งใชส้อยถึง 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการท่ีมี
ความยาวประมาณ 2,235 เมตร ส าหรับสงัเกตการณ์ภายหลงัปรับเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีท าการของรัฐบาล และส่วน
หน่ึงเปิดเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวใหค้นท ัว่ไปเขา้ชมได ้ท่ีบริเวณดา้นนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ปืนใหญท่ี่ไดร้ับ
การบนัทึกลงกินเนสบุค๊วา่มีปากกระบอกใหญท่ี่สุดในโลก ซ่ึงสรา้งขึ้นในปี 1586 เพ่ือขม่ขวญัศตัรูและเพ่ือใหเ้ป็น
ปืนใหญท่ี่ใหญท่ี่สุดในโลกสมช่ือ ดา้นนอกมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 120 เซนติเมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มีน ้าหนัก
รวมถึง 40 ตนั และยงัมีระฆงัท่ีใหญท่ี่สุดในโลกช่ือวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร  ์อยูบ่นหอคอยพระเจา้อีวานท่ีสูง 81 
เมตร ระฆงัใบน้ีจึงถูกสรา้งใหมี้ขนาดใหญม่าก น ้าหนักรวมมากถึง 200 ตนั แตท่ี่เห็นมุมหน่ึงมีช้ินส่วนของระฆงั
แตกออกมา ซ่ึงก็มีน ้าหนักมากถึง 11.5 ตนั ภายในบริเวณพระราชวงัเครมลินเราจะไดเ้ห็น โบสถอ์สัสมัชญั 
(Assumption Cathedral) โบสถเ์กา่แกแ่ละศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยการเป็นสถานท่ีจดัพิธีราชาภิเษกของกษัตริยข์อง
รัสเซียทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถมี์ 5 ช ัน้ ตกแตง่สวยงามทัง้ดา้นนอกและดา้นใน ย่ิงดา้นในนั้นมีภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอนอยูด่ว้ย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนวา่คณะเราก็ไมพ่ลาดท่ีจะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ หน่ึงใน
พิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของมอสโคว ์ท่ีเก็บรวบรวมสมบติัล า้คา่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นอญัมณี เคร่ืองประดบั อาวุธ และ
งานศิลปะช ัน้น ามากมาย   

เย็น  รบัปรทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีหา้ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบทั  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นถา่ยภาพ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) ท่ีสรา้งขึ้นโดย “พระเจา้ซาร์อ
เล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ด าเนินการสร้างกนันานถึง 45 ปี
สวยงามอลงัการตัง้แตแ่รกเห็น ตวัอาคารสีขาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสี
ทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากท่ีรัสเซีย
รอดพน้จากสงครามนโปเลียนแหง่ฝรั่งเศสมาได ้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นเดินเท่ียวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดินท่ีจะมากมายไปดว้ย
รา้นคา้รา้นอาหาร ในยา่นน้ีเราจะไดเ้ห็นศิลปินพรอ้มงานศิลปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลือกซ้ือ และของท่ีระลึก
หลากหลายแบบก็มีใหเ้ชน่กนั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโก 
23.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 132 แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัท่ีหก    ดไูบ – กรุงเทพฯ 
06.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 
 
 

 
 
 

วนัเดินทาง   ราคา 

เมษายน 3-8 / 16-21 เม.ย. 62 

31,900 
พฤษภาคม 

7-12 / 8-13 / 15-20 / 18-23 / 22-27 พ.ค. 62 
28 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62 
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เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 6,000 บาท 

 
อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตดักรุ๊ปเทา่นั้น) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 5 ยูเอสดอลลา่ร์ / คน / วนั (20 ยูเอสดอลลา่ร์ตลอดทริป) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 
 
 เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
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