
Delight Moscow 6 วนั 
จตัุรสัแดง – พระราชวงัเครมลิน ล่องเรือแม่น ้ามอสโก   

Space Museum พิพิธภณัฑย์ริู กาการิน – ชมรสัเซียนเซอรค์สั  
 
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มอํานวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง ดไูบ – มอสโคว ์– สแปรโ์รว ์ฮิลล ์
02.00 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ  ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK371 (บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  
10.00 น. เดนิทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
14.20 น.    เดนิทางถงึ สนามบินโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทาง สู่

จุดชมววิเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล์  (Sparrow Hills) หรอือกีชือ่คอื เลนินฮิลส์  
เนื่องจากเป็นทําเลทีม่องเหน็ทศันียภาพของเมอืงไดช้ดัเจนและเป็นมุม
ทีเ่ลนินชืน่ชอบมาก จงึเลอืกจุดนี้เป็นทีต่ ัง้ของบา้นพกัส่วนตวั ปัจจุบนั
นอกจากจะเปิดรบันกัท่องเทีย่วขึน้มาชมววิจุดเดยีวกบัเลนินใน อดตีแลว้ 
ยงัเป็นทีน่ิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยี
อกีดว้ย 

        เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดบั
เดียวกนั 

วนัท่ีสาม  Space Museum พิพิธภณัฑย์ริู กาการิน – ถนนอารบทั - ล่องเรือชมแม่น ้ามอสโก – รสัเซียนเซอร์
คสั 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านสู่ พิพิธภณัฑย์ริู กาการิน หรอื พิพิธภณัฑอ์วกาศ (Space Museum) เพื่อเขา้ชมการจดัแสดง
เกีย่วกบัอวกาศ ไม่วา่จะเป็นยานอวกาศ โลกและดวงดาวต่างๆ พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1964 แต่
เปิดใหค้นทัว่ไปสามารถเขา้ชมภายในไดเ้มื่อปี 1981 ซึ่งภายในจะจดัแสดงเกีย่วกบัอวกาศ จกัรวาล ระบบ
สุรยิะ เทคโนโลย ีและสิง่ประดษิฐท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอวกาศของรสัเซยีและโซเวยีต พรอ้มดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละ
การพฒันาของการเดนิทางขึน้สู่อวกาศและดวงจนัทรต์ัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั  สิง่จดัแสดงต่างๆ ภายใน



 

 

พพิธิภณัฑน์ัน้รวมแล้ วมมีากกวา่ 85,000 ชิน้เลยทเีดยีว ไม่วา่จะเป็นกอ้นหนิจากดวงจนัทร ์ชดุอวกาศ 
ชิน้ส่วนยานอวกาศ และอกีมากมายใหไ้ดช้มกนั    

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จากนัน้เดนิเทีย่วชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดนิทีจ่ะ
มากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ในย่านนี้เราจะไดเ้หน็ศลิปิน
พรอ้มงานศลิปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซื้อ และของทีร่ะลกึ
หลากหลายแบบกม็ใีหเ้ชน่กนั  นําท่าน  ล่องเรือชมความงามของ
แม่น้ํามอสโก งดงามดว้ยววิสวยๆ ของตวัเมอืพรอ้มดว้ยแสงสจีาก
สะพานและอาคารต่างๆ นัน้กไ็ดเ้ป็นบรรยากาศและไดภ้าพเมอืง
มอสโควใ์นอกีมุมมองทีก่ส็วยไม่แพก้นัเลย 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ชมการแสดง รสัเซียนเซอรค์สั ละครสตัวข์ ึน้ชือ่ของรสัเซยี ทีผ่สมผสานระหวา่งการแสดงของสตัวต์่างๆ 

กายกรรมและมายากล ทีท่ ัง้สนุกและตื่นตา เป็นโชวท์ีพ่ลาดไม่ได้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี  สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี ้ – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ – โบสถ์
อสัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์– ระฆงัพระเจ้าซาร ์ 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จุดหมายแรกของวนันี้คอื สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก  (Moscow Metro) แมจ้ะเหมอืนไม่ใชส่ถานที่

ท่องเทีย่ว แต่เมื่อมากต็อ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดูซกัครัง้ แต่ก่อนเคยเป็น
สถานทีห่ลบภยัจากกองกําลงัทหารนาซใีนชว่งสงครามครัง้ที ่2 หากนบัรวมความยาวของเสน้ทางเดนิรถไฟ
ใตด้นิทัว่มอส โกจะมคีวามยาวถงึ 260 กโิลเมตร และที ่ สถานีคอมโซโมลสกายา  (Komsomolskaya) ก็
โดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และกม็ภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ัว่ทัง้สถานี พรอ้มขอบ
เพดานอาคารโคง้สวยงามทีอ่ลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลยีรเ์รยีงตลอดความยาวของทางเดนิภายในสถานี 
มเีสาหนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม แลว้ไปเดนิเทีย่วชม ตลาดอิสมายลอฟ สกี ้
(Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกทีพ่่อคา้แม่คา้พูดภาษาไทยได ้สนิคา้ส่วนใหญ่ในตลาดอสิ
มายลอฟสกีจ้ะเป็นแนวพืน้เมอืงทอ้งถิน่ มเีสือ้ผา้ เครื่องกนัหนาว กระเป๋า หม วก และสนิคา้ทีร่ะลกึสุดฮติ
อย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรอื มาทอสกา้ เอกลกัษณ์ของรสัเซยี  

     
 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เขา้ชมภายใน พระราชวงัเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่
ท่องเทีย่วทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นสญัลกัษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรสัเซยีมายาวนาน ทีส่รา้งขึน้ในรชัสมยัของพระ
เจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างทีสุ่ด พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยนื
อายุมายาวนานกวา่ 850 ปี มบีทบาทในหลายยุคของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจํานวนหอ้งใช ้



 

 

เจา้อวีานที ่3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างทีสุ่ด พระราชวงัเครมลนิเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยนื
อายุมายาวนานกวา่ 850 ปี มบีทบาทในหลายยุคของรสัเซยี ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจํานวนหอ้งใช้
สอยถงึ 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการทีม่คีวามยาวประมาณ 2,235 เมตร สําหรบัสงัเกตการณ์ 

  ภายหลงัปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นทีท่ําการของรฐับาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหค้นทัว่ไปเขา้ชมได ้
ทีบ่รเิวณดา้นนอกจะม ีปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์ปืนใหญ่ทีไ่ดร้บัการบนัทกึลงกนิเนสบุ๊ควา่มปีากกระ บอกใหญ่
ทีสุ่ดในโลก ซึ่งสรา้งขึน้ในปี 1586 เพื่อขม่ขวญัศตัรูและเพื่อให้
เป็นปืนใหญ่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกสมชือ่ ดา้นนอกมเีสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 120 เซนตเิมตร ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มน้ํีาหนกั
รวมถงึ 40 ตนั และยงัมรีะฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกชือ่วา่ ระฆงัพระ
เจ้าซาร ์อยู่บนหอคอยพระเจา้อวีานทีสู่ง 81 เมตร ระฆงัใบนี้จงึ
ถูกสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่มาก น้ําหนกัรวมมากถงึ 200 ตนั แต่ที่
เหน็มุมหนึ่งมชีิน้ส่วนของระฆงัแตกออกมา ซึ่งกม็น้ํีาหนกัมาก
ถงึ 11.5 ตนั ภายในบรเิวณพระราชวงัเครมลนิเราจะไดเ้หน็ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Cathedral) 
โบสถเ์ก่าแก่ และศกัดิส์ทิธิ ์ ดว้ยการเป็นสถานที่ จดัพธิรีาชาภเิษกของกษตัรยิ์ ของรสัเซยี ทุกพระองค์  ตวั
อาคารโบสถม์ ี5 ชัน้ ตกแต่งสวยงามทัง้ดา้นนอกและดา้นใน ยิง่ดา้นในนัน้มภีาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่
ดว้ย สวยงามมากจรงิๆ แน่นอนวา่คณะเรากไ็ม่พลาดทีจ่ะเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ หนึ่งในพพิธิภณัฑ์
ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของมอสโคว ์ทีเ่กบ็รวบรวมสมบตัลิํ้าค่าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอญัมณ ีเครื่องประดบั อาวธุ และงาน
ศลิปะชัน้นํามากมาย   

เยน็  รบัปรทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Holiday Inn Moscow หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีห้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์– จตัุรสัแดง – สวน Zaryadye Park 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เขา้ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์ (Cathedral of Christ the Saviour) ทีส่รา้งขึน้โดย “พระเจา้ซารอ์เลก็
ซานเดอรท์ี ่ 1” ในปี 1839 และกด็ําเนินการสรา้งกนันานถงึ 45 ปี
สวยงามอลงัการตัง้แต่แรกเหน็ ตวัอาคารสขีาวสะอาด ตดักนัดว้ย
ยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้
หลงัจากทีร่สัเซยีรอดพน้จากสงครามนโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสมาได ้
เดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) จตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดในโลก
เพราะสรา้งดว้ยการนําหนิแกรนิตและหนิอ่อนจํานวนนบั ลา้นชิน้ตอก
ฝังลงบนพืน้ทัว่จตัุรสัทีม่คีวามกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทําใหก้ลายเป็นจตัุรสัโมเสกทีย่ิง่ใหญ่
อลงัการมาก  เป็นทีต่ ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูยข์องรสัเซยี โดยรอบจตัุรสัแดงจะลอ้มร อบไปดว้ยสถานทีส่ําคญั
หลายแห่ง ม ี หอนาฬิกาซาวิเออร์  (Savior Tower) ทีต่ ัง้อยู่บน
ป้อมสปาสสกายา ถา้แหงนหน้าขึน้ไปชมบนยอดหอเราจะเหน็ไดว้า่
ออกแบบดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็น
ทบัทมิน้ําหนกัถงึ 20 ตนั ม ี วิหารเซนต์บาซิล  (St. Basil's 
Cathedral) กถ็อืวา่ยงัไปไม่ถงึ นี่คอืสิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่



 

 

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของรสัเซยีในยุคศตวรรษที ่16 วหิารเซนตบ์าซลิสรา้งขึน้อย่างสวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวก
แนวเมื่อปี 1555 มโีดมถงึ 9 ยอดทีสู่งลดหลัน่กนัไป  อสิระชอ้ปป้ิงที่  ห้างสรรพสินค้ากมุ ทีอ่ยู่ไม่ใกลจาก
จตัุรสัแดง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดของรสัเซยีซึ่งเปิดใหบ้รกิารเมื่อปี 1895 ตวั
อาคารนัน้สูง 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้จํานวนกวา่ 200 รา้น อดัแน่นไปดว้ยสนิคา้
มากมายโดยเฉพาะแบรนดเ์นมชือ่ดงัระดบัโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อิสระเดินเล่นบริเวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ตดิกบั
จตัุรสัแดง สวนสาธารณะแห่งนี้แมจ้ะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ทีเ่พิง่เปิดตวัไปเมื่อเดอืนกนัยายน 2017 ที่
ผา่นมานี้เอง แต่ความน่าสนใจกไ็ม่ยิง่หย่อนไปกวา่ไฮไลทอ์ื่นๆ เลย ดว้ยพืน้ทีก่วา้งถงึ 78,000 ตารางเมตรที่
ออกแบบและจดัตกแต่งอย่างดดีว้ยการจดัธมีเป็นสภาพภูมอิากาศแบบต่างๆ  นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยงัมี
โรงละครทรงครึง่วงกลมขนาดใหญ่ คอนเสริต์ฮอลล ์และทีพ่ลาดไม่ไดก้ค็อื “สะพานลอยฟ้า ” (Floating 
Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูป ตวั V ทีส่รา้งยื่นขึน้ไปเหนือแม่น้ํา สรา้งขึน้จากคอนกรตีและไมแ้ต่สามารถ
รองรบัน้ําหนกัไดม้ากถงึ 3,000-4,000 คน ไดเ้ป็นจุดชมววิสวยๆ รมิแม่น้ําอกีแห่งหนึ่งเลย  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโก 
23.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 132 แวะเปลีย่นเครื่อง 

 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
วนัท่ีหก ดไูบ – กรงุเทพฯ 
06.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  
09.30 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อัตราค่าบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,000 บาท 
 

วันเดินทาง   ราคา 

เมษายน 
4-9 / 20-25 เม.ย. 

 27 เม.ย.-2 พ.ค. / 30 เม.ย.-5 พ.ค. 
32,900 

พฤษภาคม 3-8 / 9-14 พ.ค. 



 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

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

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพกั 

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

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 
 
 เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. สําหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 



 

 

3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 


