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Delight Moscow 6 วัน 

Moscow Snow Festival – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ฮัสกี ้ 
ล่องเรือแม่น้้ามอสโก - Space Museum พิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน – ชมรัสเซียนเซอร์คัส  

 

 
 

พิเศษ ! Husky Sledding นั่งรถสุนัขลากเลื่อน ล่องเรือ และชมละครสัตว์ 
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  

23.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T 
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก 

 

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ 
03.30 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
07.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  
09.15 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน) 

13.45 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง 

สู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) 
หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทําเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้

ชัดเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพัก

ส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน 

อดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาว

รัสเซียอีกด้วย 
        เย็น รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับ

เดียวกัน 
 
วันที่สาม Moscow Snow Festival เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน - Space Museum 

พิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน – ล่องเรือชมแม่น้้ามอสโก – รัสเซียนเซอร์คัส 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Park) ที่แค่ได้ยินชื่อก็น่าตื่นเต้นแล้ว กับเมืองที่สร้างขึ้นจากหิมะและ

น้ําแข็งทั้งหมด ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็สีขาวโพลน เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ

และกิจกรรมต่างๆ ที่ด้านใน พร้อมชมความน่ารักของสุนัขพนัธุ์ฮัสกี้ที่แสนเฉลียว

ฉลาด สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ สุนัขลากเลื่อน (Husky Sledding) สนุก

ไปกับการนั่งรถลากเล่ือนที่จะมีสุนัขฮัสกี้ตัวใหญ่พาเราแล่นไปรอบๆ   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านสู่  พิพิธภัณฑ์ยูริ  กาการิน หรือ พิพิธภัณฑ์อวกาศ (Space 
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Museum) เพื่อเข้าชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศ โลกและดวงดาวต่างๆ 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 แต่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมภายในได้เมื่อปี 1981 ซึ่งภายใน

จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อ งกับอวกาศของ

รัสเซียและโซเวียต พร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสู่อวกาศและดวงจันทร์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งจัดแสดงต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์นั้นรวมแล้วมีมากกว่า 85,000 ชิ้นเลยทีเดียว 

ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชิ้นส่วนยานอวกาศ และอีกมากมายให้ได้ชมกัน    
เย็น  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
 ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คัส ละครสัตว์ขึ้นชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ 

กายกรรมและมายากล ที่ทั้งสนุกและตื่นตา เป็นโชว์ที่พลาดไม่ได้ 
น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน  
  

วันที่สี ่  สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรร์ี ่– โบสถ์

อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์  
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่

ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็น

สถานที่หลบภัยจากกองกําลังทหารนาซีในช่วงสงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดิน

รถไฟใต้ดินทั่ วมอสโกจะมีความยาวถึง  260 กิ โลเมตร และที่  สถานีคอมโซโมลสกายา 
(Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้

ทั่วทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาว

ของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม แล้วไปเดินเที่ยวชม 

ตลาดอิสมายลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อค้าแม่ค้าพูดภาษาไทยได้ 

สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกี้จะเป็นแนวพื้นเมืองท้องถิ่น มีเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว กระเป๋า 

หมวก และสินค้าที่ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย  
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 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึ้นในรัชสมัย

ของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่

สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวัง

นอกเหนือจากจํานวนห้องใช้ 
เจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและ

ยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวน

ห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตร  สําหรับ

สังเกตการณ์ 

  ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทําการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปเข้าชม

ได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอก

ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้

เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 

120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง 40 ตัน 

และยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บน

หอคอยพระเจ้าอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสร้างให้มีขนาด

ใหญ่มาก น้ําหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส่วนของ

ระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้ําหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณ

พระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และ

ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 

ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงาม

มากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่

ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติลํ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ  และงาน

ศิลปะชั้นนํามากมาย   
 จากนั้นเดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะ

ได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื้อ และของที่

ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน 
**ล่องเรือชมความงามของแม่น้ํามอสโก งดงามด้วยวิวสวยๆ ของตัวเมือ

พร้อมด้วยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นั้นก็ได้เป็นบรรยากาศและได้

ภาพเมืองมอสโคว์ในอีกมุมมองที่ก็สวยไม่แพ้กันเลย 
เย็น  รับปรทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร   

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Moscow หรือระดับเดียวกัน  
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วันที่ห้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – สวน Zaryadye Park 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เข้าชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้าซาร์อ

เล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 และก็ดําเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปี

สวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสี

ทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่รัสเซีย

รอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมาได้ เดินทางสู่ จัตุรัสแดง 

(Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนํา

หินแกรนิตและหินอ่อนจํานวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 

130 เมตร ทําให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก  เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย 

โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่สําคัญหลายแห่ง มี หอ

นาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ที่ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงน

หน้าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก 

ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน้ําหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนต์

บาซิล (St. Basil's Cathedral) ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง นี่คือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ

การยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิล

สร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 

9 ยอดที่สูงลดหล่ันกันไป อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม ที่อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง เป็น

ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 

3 ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจํานวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย

โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อิสระเดินเล่นบริเวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติด

กับจัตุรัสแดง สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 

2017 ที่ผ่านมานี้เอง แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไฮไลท์อื่นๆ เลย ด้วยพื้นที่กว้างถึง 78,000 
ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีด้วยการจัดธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ  นอกจากสวน

สวยๆ แล้วยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็คื อ “สะพานลอย

ฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่สร้างยื่นขึ้นไปเหนือแม่น้ํา สร้างขึ้นจากคอนกรีต

และไม้แต่สามารถรองรับน้ําหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่น้ําอีกแห่งหนึ่ง

เลย  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 
 

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, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

 ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโก 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK132 แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่หก ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  
09.30 น. เดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

****************************************** 
อัตราค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000 บาท 
 
อัตรานี้รวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบรกิารนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) 
  

วันเดินทาง   ราคา 

มกราคม 15-20, 22-27 ม.ค. 63 

34,900 กุมภาพันธ์ 7-12, 13-18 ก.พ. 63 

มีนาคม 5-10, 11-16 มี.ค. 63 
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อัตรานี้ไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัด

กรุ๊ปเท่านั้น) 

✗ ค่าน้้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก้าหนดให้ 25 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 

✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ / 

ท่าน) 
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 บาท / วัน / คน (600 บาท / ท่าน) 
 
 เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทา่นละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วัน 
3. หากไม่ชําระคา่ใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใชจ้่ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้หมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ย 50% ของราคาคา่ทัวร์ทัง้หมด 
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บคา่ใช้จา่ย 100% ของราคาคา่ทัวร์ทัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นต้น 
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจาํหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรอืชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะ

ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ  


