
              

 

    

 
Delight Moscow 6 D 3 N 

จตัรุสัแดง – พระราชวงัเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี,  
สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบทั 

 
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
<2.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั "น # ประตู % แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าที0ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก 
วนัที@สอง ดไูบ – มอสโคว ์– สแปรโ์รว ์ฮิลล ์
EF.FG น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที0ยวบินที0 EK385 

(บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
0H.HG น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี0ยนเครื0อง  
EI.HE น. เดนิทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที0ยวบนิที0 EK FLL (บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
13.50 น.    เดนิทางถงึ สนามบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทาง สู่

จุดชมวิวเมืองที0สวยงามที0สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื0อคือ เลนินฮิลส์ 
เนื0องจากเป็นทําเลที0มองเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมุม
ที0เลนินชื0นชอบมาก จงึเลอืกจุดนี"เป็นที0ตั "งของบ้านพกัส่วนตวั ปัจจุบนั
นอกจากจะเปิดรบันกัทอ่งเที0ยวขึ"นมาชมววิจุดเดยีวกบัเลนินใน อดตีแลว้ 
ยงัเป็นที0นิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยี
อกีดว้ย 

        เยน็ รบัประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร นําท่านเข้าสู่ที@พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดบั
เดียวกนั 

วนัที@สาม จตัรุสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – ห้างสรรพสินค้ากมุ -  สวน Zaryadye Park 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดนิทางสู ่จตัุรสัแดง (Red Square) จตุัรสัที0สวยงามที0สุดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการนําหนิแกรนิตและ
หนิอ่อนจํานวนนับล้านชิ"นตอกฝังลงบนพื"นทั 0วจตุัรสัที0มคีวามกว้าง ?%@ เมตรและยาว ABC เมตร ทําให้
กลายเป็นจตุัรสัโมเสกที0ยิ0งใหญ่อลงัการมาก เป็นที0ตั "งของกโิลเมตรที0ศูนยข์องรสัเซยี โดยรอบจตุัรสัแดงจะ
ลอ้มรอบไปดว้ยสถานที0สําคญัหลายแห่ง ม ีหอนาฬิกาซาวิเออร ์(Savior Tower) ที0ตั "งอยู่บนป้อมสปาส
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สกายา ถา้แหงนหน้าขึ"นไปชมบนยอดหอเราจะเหน็ไดว้่าออกแบบดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 
@ แฉกซึ0งเป็นทบัทมินํ"าหนกัถงึ FC ตนั ม ีวิหารเซนตบ์าซิล (St. Basil's Cathedral) กถ็อืวา่ยงัไปไมถ่งึ นี0
คอืสิ0งก่อสรา้งที0ไดร้บัการยอมรบัว่ายิ0งใหญ่ที0สุดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที0 A? วหิารเซนต์บาซลิสรา้งขึ"น
อย่างสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื0อปี A@@@ มโีดมถงึ 9 ยอดที0สูงลดหลั 0นกนัไป อสิระชอ้ปปิ" งที0 
ห้างสรรพสินค้ากมุ ที0อยู่ไม่ใกลจากจตุัรสัแดง เป็นหา้งสรรพสนิค้าที0เก่าแก่และมชีื0อเสยีงมากที0สุดของ
รสัเซยีซึ0งเปิดใหบ้รกิารเมื0อปี AI%@ ตวัอาคารนั "นสงู B ชั "น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้จํานวน
กวา่ 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิคา้มากมายโดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื0อดงัระดบัโลก 

เที@ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อิสระเดินเล่นบริเวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติดกบั
จตุัรสัแดง สวนสาธารณะแห่งนี"แมจ้ะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที0เพิ0งเปิดตวัไปเมื0อเดอืนกนัยายน 2017 ที0
ผา่นมานี"เอง แต่ความน่าสนใจกไ็มย่ิ0งหยอ่นไปกวา่ไฮไลทอ์ื0นๆ เลย ดว้ยพื"นที0กวา้งถงึ 78,000 ตารางเมตรที0
ออกแบบและจดัตกแต่งอย่างดดีว้ยการจดัธมีเป็นสภาพภูมอิากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยงัมี
โรงละครทรงครึ0งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสริ์ตฮอลล์ และที0พลาดไม่ได้ก็คือ “สะพานลอยฟ้า” (Floating 
Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตวั V ที0สรา้งยื0นขึ"นไปเหนือแม่นํ"า สรา้งขึ"นจากคอนกรตีและไมแ้ต่สามารถ
รองรบันํ"าหนกัไดม้ากถงึ 3,000-4,000 คน ไดเ้ป็นจุดชมววิสวยๆ รมิแมนํ่"าอกีแหง่หนึ0งเลย  

เยน็  รบัประทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที@พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัที@สี@  สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี, – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์@ – โบสถ์
อสัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์– ระฆงัพระเจ้าซาร ์ 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวนันี"คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมอืนไม่ใช่สถานที0

ท่องเที0ยว แต่เมื0อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั 0งดูซกัครั "ง แต่ก่อนเคยเป็น
สถานที0หลบภยัจากกองกาํลงัทหารนาซใีนชว่งสงครามครั "งที0 F หากนบัรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟ
ใต้ดนิทั 0วมอสโกจะมคีวามยาวถงึ F?C กโิลเมตร และที0 สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็
โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และกม็ภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ั 0วทั "งสถานี พรอ้มขอบ
เพดานอาคารโคง้สวยงามที0อลงัการยิ0งใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี 
มเีสาหนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม แล้วไปเดนิเที0ยวชม ตลาดอิสมายลอฟสกี, 
(Izmailovsky Market) ซึ0งเป็นตลาดหนึ0งในมอสโกที0พอ่คา้แมค่า้พดูภาษาไทยได ้สนิคา้สว่นใหญ่ในตลาดอสิ
มายลอฟสกี"จะเป็นแนวพื"นเมอืงทอ้งถิ0น มเีสื"อผา้ เครื0องกนัหนาว กระเป๋า หมวก และสนิคา้ที0ระลกึสุดฮติ
อยา่ง ตุ๊กตาแมล่กูดก หรอื มาทอสกา้ เอกลกัษณ์ของรสัเซยี  



              

 

    

     
 

 เที@ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที0
ท่องเที0ยวที0ไดช้ื0อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ที0สรา้งขึ"นในรชัสมยัของพระ
เจา้อวีานที0 B ยิ0งใหญ่และสวยงามอย่างที0สุด พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที0สวยงามและยนื
อายมุายาวนานกวา่ I@C ปี มบีทบาทในหลายยคุของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจาํนวนหอ้งใช ้
เจา้อวีานที0 B ยิ0งใหญ่และสวยงามอย่างที0สุด พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที0สวยงามและยนื
อายุมายาวนานกว่า I@C ปี มบีทบาทในหลายยุคของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจาํนวนหอ้งใช้
สอยถงึ mCC หอ้ง หอคอย AI จุดและป้อมปราการที0มคีวามยาวประมาณ F,FB@ เมตร สาํหรบัสงัเกตการณ์ 

  ภายหลงัปรบัเปลี0ยนใหเ้ป็นที0ทาํการของรฐับาล และสว่นหนึ0งเปิดเป็นสถานที0ทอ่งเที0ยวใหค้นทั 0วไปเขา้ชมได ้
ที0บรเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์ปืนใหญ่ที0ไดร้บัการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊คว่ามปีากกระบอกใหญ่
ที0สุดในโลก ซึ0งสรา้งขึ"นในปี A@I? เพื0อข่มขวญัศตัรูและเพื0อให้
เป็นปืนใหญ่ที0ใหญ่ที0สุดในโลกสมชื0อ ด้านนอกมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง AFC เซนติเมตร ตัวปืนยาว @.B# เมตร มนํี"าหนัก
รวมถงึ #C ตนั และยงัมรีะฆงัที0ใหญ่ที0สุดในโลกชื0อวา่ ระฆงัพระ
เจ้าซาร ์อยูบ่นหอคอยพระเจา้อวีานที0สงู 81 เมตร ระฆงัใบนี"จงึ
ถูกสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก นํ"าหนักรวมมากถงึ FCC ตนั แต่ที0
เหน็มุมหนึ0งมชีิ"นส่วนของระฆงัแตกออกมา ซึ0งกม็นํี"าหนักมาก
ถงึ AA.@ ตนั ภายในบรเิวณพระราชวงัเครมลนิเราจะไดเ้หน็ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) 
โบสถ์เก่าแก่และศกัดิ pสทิธิ p ด้วยการเป็นสถานที0จดัพธิีราชาภเิษกของกษัตรยิ์ของรสัเซยีทุกพระองค์ ตวั
อาคารโบสถม์ ี@ ชั "น ตกแต่งสวยงามทั "งดา้นนอกและดา้นใน ยิ0งดา้นในนั "นมภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่
ดว้ย สวยงามมากจรงิๆ แน่นอนว่าคณะเรากไ็มพ่ลาดที0จะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรรี์@ หนึ0งในพพิธิภณัฑ์
ที0เก่าแก่ที0สดุของมอสโคว ์ที0เกบ็รวบรวมสมบตัลิํ"าคา่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นอญัมณ ีเครื0องประดบั อาวุธ และงาน
ศลิปะชั "นนํามากมาย   

เยน็  รบัปรทานอาหารคํ@า ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเข้าสู่ที@พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัที@ห้า มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบทั  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



              

 

    

นําท่านถ่ายภาพ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) ที0สรา้งขึ"นโดย “พระเจ้า
ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี0 A” ในปี AIB% และกด็ําเนินการสรา้งกนันานถงึ 
#@ ปีสวยงามอลงัการตั "งแต่แรกเหน็ ตวัอาคารสขีาวสะอาด ตดักนั
ดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็น
เจา้หลงัจากที0รสัเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแหง่ฝรั 0งเศสมาได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั "นเดนิเที0ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดนิที0จะมากมายไป
ดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในย่านนี"เราจะไดเ้หน็ศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซื"อ และ
ของที0ระลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ชน่กนั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโก 
<L.G0 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที0ยวบนิที0 EK FL< แวะเปลี0ยนเครื0อง 

 (บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
 

วนัที@หก ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.05 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี0ยนเครื0อง  
09.40 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที0ยวบนิที0 EK Bm2  

(บรกิารอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0องบนิ) 
18.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

วนัเดินทาง   ราคา 

เมษายน B-I / A?-FA เม.ย. ?F 
LF,900 

พฤษภาคม 

m-AF / I-AB / A@-FC / AI-FB  
 FF-Fm พ.ค. ?F 

F% พ.ค. – B ม.ิย. ?F <I,IEE 

มิถนุายน #-% / m-AF / AF-Am / AI-FB / FA-F? ม.ิย. ?F <I,IEE 



              

 

    

 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พกัเดี0ยว เพิ0มทา่นละ 6,000 บาท 
 
อตัรานี,รวม 

✓ คา่ตั vวเครื0องบนิชั "นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ คา่ที0พกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเที0ยวตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที0 และคา่ธรรมเนียมตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที0ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงื0อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานี,ไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ@ม 7% ภาษีหกั ณ ที@จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านั,น) 

✗ ค่านํ,าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาํหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหนึ@งคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเครื@องดื@มในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถิ@นและคนขบัรถท้องถิ@น ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (20 ยเูอสดอลล่ารต์ลอดทริป) 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขั ,นตํ@า 100 บาท / วนั / คน  
 
 เงื@อนไขในการจองทวัร ์
1. สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทั "งหมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ"นไป คนืมดัจาํทั "งหมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ"นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื"องตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทั "งหมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ั "งหมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั "งหมด 



              

 

    

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ pยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีี0ผูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึ"นตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิ pที0จะเปลี0ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื0อเกดิเหตุจาํเป็นสดุวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีี0สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที0นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื0องจากรายการทวัรนี์"เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิ pการใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ pไมค่นืเงนิในทกุกรณ ี
4. เมื0อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทั "งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงื0อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที0ไดร้ะบุไวโ้ดยทั "งหมด 

 


