
 

 

Delight Moscow 6 วนั 
จตัรุสัแดง – พระราชวงัเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟก้ี  

สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบทั 
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง ดไูบ – มอสโคว ์– สแปรโ์รว ์ฮิลล ์
02.00 น.      ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK371 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
06.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  
10.00 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
14.20 น.    เดนิทางถงึ สนามบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทาง สู่

จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ 
เนื่องจากเป็นท าเลทีม่องเหน็ทศันียภาพของเมอืงได้ชดัเจนและเป็นมุม
ที่เลนินชื่นชอบมาก จงึเลอืกจุดนี้เป็นที่ตัง้ของบ้านพกัส่วนตวั ปัจจุบนั
นอกจากจะเปิดรบันกัท่องเทีย่วขึน้มาชมววิจดุเดยีวกบัเลนินใน อดตีแลว้ 
ยงัเป็นทีน่ิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยี
อกีดว้ย 

        เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดบั
เดียวกนั 

วนัท่ีสาม จตัรุสัแดง – วิหารเวนตบ์าซิล – ห้างสรรพสินค้ากมุ -  สวน Zaryadye Park 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดนิทางสู่ จตัรุสัแดง (Red Square) จตุัรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการน าหนิแกรนิตและ
หนิอ่อนจ านวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทัว่จตุัรสัที่มคีวามกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าให้
กลายเป็นจตุัรสัโมเสกที่ยิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศู่นยข์องรสัเซยี โดยรอบจตุัรสัแดงจะ
ล้อมรอบไปด้วยสถานที่ส าคญัหลายแห่ง ม ีหอนาฬิกาซาวิเออร ์(Savior Tower) ที่ตัง้อยู่บนป้อมสปาส
สกายา ถา้แหงนหน้าขึน้ไปชมบนยอดหอเราจะเหน็ไดว้่าออกแบบดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 
5 แฉกซึง่เป็นทบัทมิน ้าหนักถงึ 20 ตนั ม ีวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) กถ็อืว่ายงัไปไมถ่งึ นี่
คอืสิง่ก่อสร้างที่ได้รบัการยอมรบัว่ายิง่ใหญ่ที่สุดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที่ 16 วหิารเซนต์บาซลิสร้างขึ้น
อย่างสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มโีดมถงึ 9 ยอดทีสู่งลดหลัน่กนัไป อสิระชอ้ปป้ิงที่ 
ห้างสรรพสินค้ากมุ ที่อยู่ไม่ใกลจากจตุัรสัแดง เป็นห้างสรรพสนิค้าที่เก่าแก่และมชีื่อเสียงมากที่สุดของ



 

 

รสัเซยีซึ่งเปิดให้บรกิารเมื่อปี 1895 ตวัอาคารนัน้สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นค้าจ านวน
กว่า 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิคา้มากมายโดยเฉพาะแบรนดเ์นมชื่อดงัระดบัโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อิสระเดินเล่นบริเวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติดกับ
จตุัรสัแดง สวนสาธารณะแห่งนี้แมจ้ะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ทีเ่พิง่เปิดตวัไปเมื่อเดอืนกนัยายน 2017 ที่
ผ่านมานี้เอง แต่ความน่าสนใจกไ็มย่ิง่หยอ่นไปกว่าไฮไลท์อื่นๆ เลย ดว้ยพืน้ทีก่วา้งถงึ 78,000 ตารางเมตรที่
ออกแบบและจดัตกแต่งอย่างดดีว้ยการจดัธมีเป็นสภาพภูมอิากาศแบบต่างๆ  นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยงัมี
โรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็คือ “สะพานลอยฟ้า” (Floating 
Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตวั V ที่สร้างยื่นขึน้ไปเหนือแม่น ้า สร้างขึ้นจากคอนกรตีและไม้แต่สามารถ
รองรบัน ้าหนกัไดม้ากถงึ 3,000-4,000 คน ไดเ้ป็นจดุชมววิสวยๆ รมิแมน่ ้าอกีแห่งหนึ่งเลย  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี  สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสก้ี – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถ์
อสัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์– ระฆงัพระเจ้าซาร ์ 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวนันี้คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมอืนไม่ใช่สถานที่

ท่องเทีย่ว แต่เมือ่มากต็อ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดูซกัครัง้ แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่
หลบภยัจากกองก าลงัทหารนาซใีนช่วงสงครามครัง้ที ่2 หากนับรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟใตด้นิทัว่
มอสโกจะมคีวามยาวถงึ 260 กิโลเมตร และที่ สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่น
ด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไว้ทัว่ทัง้สถานี พรอ้มขอบเพดาน
อาคารโค้งสวยงามที่อลงัการยิง่ใหญ่ด้วยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี มเีสา
หินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม แล้วไปเดินเที่ยวชม ตลาดอิสมายลอฟสก้ี 
(Izmailovsky Market) ซึง่เป็นตลาดหนึ่งในมอสโกทีพ่่อคา้แม่คา้พดูภาษาไทยได ้สนิคา้ส่วนใหญ่ในตลาดอสิ
มายลอฟสกี้จะเป็นแนวพื้นเมอืงท้องถิน่ มเีสื้อผ้า เครื่องกนัหนาว กระเป๋า หมวก และสนิค้าที่ระลกึสุดฮิต
อยา่ง ตุ๊กตาแมล่กูดก หรอื มาทอสกา้ เอกลกัษณ์ของรสัเซยี  

     
 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ที่สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระ
เจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยนื
อายมุายาวนานกว่า 850 ปี มบีทบาทในหลายยคุของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนหอ้งใช ้



 

 

เจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยนื
อายุมายาวนานกว่า 850 ปี มบีทบาทในหลายยุคของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจ านวนหอ้งใช้
สอยถงึ 700 หอ้ง หอคอย 18 จดุและป้อมปราการทีม่คีวามยาวประมาณ 2,235 เมตร ส าหรบัสงัเกตการณ์ 

  ภายหลงัปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นทีท่ าการของรฐับาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้
ทีบ่รเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์ปืนใหญ่ทีไ่ดร้บัการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊คว่ามปีากกระบอกใหญ่
ทีสุ่ดในโลก ซึ่งสรา้งขึน้ในปี 1586 เพื่อข่มขวญัศตัรูและเพื่อให้
เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มนี ้าหนัก
รวมถงึ 40 ตนั และยงัมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชื่อว่า ระฆงัพระ
เจ้าซาร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อวีานทีสู่ง 81 เมตร ระฆงัใบนี้จงึ
ถูกสรา้งให้มขีนาดใหญ่มาก น ้าหนักรวมมากถงึ 200 ตนั แต่ที่
เหน็มุมหนึ่งมชีิ้นส่วนของระฆงัแตกออกมา ซึ่งก็มนี ้าหนักมาก
ถงึ 11.5 ตนั ภายในบรเิวณพระราชวงัเครมลนิเราจะได้เห็น โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) 
โบสถ์เก่าแก่และศักดิส์ทิธิ ์ด้วยการเป็นสถานที่จดัพธิรีาชาภิเษกของกษัตรยิ์ของรสัเซยีทุกพระองค์ ตัว
อาคารโบสถม์ ี5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ดา้นนอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่
ดว้ย สวยงามมากจรงิๆ แน่นอนว่าคณะเรากไ็ม่พลาดทีจ่ะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ หนึ่งในพพิธิภณัฑ์
ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของมอสโคว ์ทีเ่กบ็รวบรวมสมบตัลิ ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอญัมณ ีเครือ่งประดบั อาวุธ และงาน
ศลิปะชัน้น ามากมาย   

เยน็  รบัปรทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีห้า มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบทั  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายภาพ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้า
ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่1” ในปี 1839 และกด็ าเนินการสรา้งกนันานถงึ 
45 ปีสวยงามอลงัการตัง้แต่แรกเห็น ตวัอาคารสขีาวสะอาด ตดักนั
ด้วยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผู้เป็น
เจา้หลงัจากทีร่สัเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสมาได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้เดนิเที่ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดนิที่จะมากมายไป
ดว้ยรา้นค้ารา้นอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เหน็ศลิปินพรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซือ้ และ
ของทีร่ะลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ช่นกนั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโก 
23.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 132 แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 



 

 

วนัท่ีหก ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ แวะเปลีย่นเครือ่ง  
09.30 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 

อัตราค่าบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

วนัเดนิทาง   ราคา 

กนัยายน 4-9 / 13-18 /21-26  

29,900 
ตุลาคม 

10-15 / 11-16 / 17-22 / 18-

23 



 

 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (20 ยเูอสดอลล่ารต์ลอดทริป) 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 
 
 เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 


