
 

 

 

Delight Moscow 6 วัน 

Moscow Snow Festival – จตัรุสัแดง – พระราชวงัเครมลิน - 

ฮัสกี ้ 

ลองเรอืแมน้าํมอสโก - Space Museum พิพธิภัณฑยรู ิกากา

ริน – ชมรสัเซยีนเซอรคัส  

 

 
 

พเิศษ!! Husky Sledding นัง่รถสนุขัลากเลือ่น 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ  



 

22.00 น.    คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความ

สะดวก 

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว – ถนนอารบัท 

01.05 น.     ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

10.00 น. เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK133 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

14.20 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว เดินทางสู ถนนอารบัท ยานถนนคนเดินที่จะมากมายไปดวยรานคา

รานอาหาร ในยานนี้เราจะไดเห็นศิลปนพรอมงานศิลปะสวยๆ มากมายใหชมและ

เลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีใหเชนกัน 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีส่าม Moscow Snow Festival เมอืงหมิะ – Husky Sledding สนุขัลากเลือ่น - Space 

Museum พพิธิภณัฑยรู ิกาการนิ – ลองเรอืชมแมน้าํมอสโก – สแปรโรว ฮลิล – 

รสัเซยีนเซอรคสั 

เชา        บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู เมืองหิมะ (Snow Park) ที่แคไดยินชื่อก็นาตื่นเตนแลว กับเมืองที่สราง

ขึ้นจากหิมะและน้ําแข็งทั้งหมด ไมวาจะมองไปมุมไหนก็สี

ขาวโพลน เพลิดเพลินกับการเลนหิมะและกิจกรรมตางๆ ที่

ดานใน พรอมชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ที่แสน

เฉลียวฉลาด สัมผัสประสบการณสุดพิเศษ สุนัขลากเลื่อน 

(Husky Sledding) สนุกไปกับการนั่งรถลากเลื่อนที่จะมี

สุนัขฮัสกี้ตัวใหญพาเราแลนไปรอบๆ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

นําทานสู พิพิธภัณฑยูริ กาการิน หรือ พิพิธภัณฑอวกาศ (Space Museum) เพื่อเขาชมการจัด

แสดงเกี่ยวกับอวกาศ ไมวาจะเปนยานอวกาศ โลกและดวงดาวตางๆ พิพิธภัณฑแหงนี้

สรางขึ้นตั้งแตป 1964 แตเปดใหคนทั่วไปสามารถ

เขาชมภายในไดเมื่อป 1981 ซึ่งภายในจะจัดแสดง

เกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และ

สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซียและโซ

เวียต พรอมดวยประวัติศาสตรและการพัฒนาของ

การเดินทางขึ้นสูอวกาศและดวงจันทรตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน สิ่งจัดแสดงตางๆ ภายในพิพิธภัณฑ

นั้นรวมแลวมีมากกวา 85,000 ชิ้นเลยทีเดียว ไมวาจะเปนกอนหินจากดวงจันทร ชุด

อวกาศ ชิ้นสวนยานอวกาศ และอีกมากมายใหไดชมกัน    

**ลองเรือชมความงามของแมน้ํามอสโก งดงามดวยวิวสวยๆ ของตัวเมือพรอมดวย

แสงสีจากสะพานและอาคารตางๆ นั้นก็ไดเปนบรรยากาศและไดภาพเมืองมอสโควใน

อีกมุมมองที่ก็สวยไมแพกันเลย เดินทางตอสูจุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก 

สแปรโรว ฮิลล (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮลิส เน่ืองจากเปนทําเลที่มองเห็น

ทัศนียภาพของเมืองไดชัดเจนและเปนมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เปนที่ตั้ง

ของบานพักสวนตัว ปจจุบันนอกจากจะเปดรับนักทองเที่ยวขึน้มาชมววิจุดเดียวกบัเลนิ

นในอดีตแลว ยังเปนที่นิยมในการใชเปนมุมถายภาพแตงงานยอดนิยมของชาว

รัสเซียอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 ชมการแสดง รัสเซียนเซอรคัส ละครสัตวขึ้นชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหวางการ

แสดงของสัตวตางๆ กายกรรมและมายากล ที่ทั้งสนุกและตื่นตา เปนโชวที่พลาดไมได 

นําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วนัทีส่ี ่  สถานรีถไฟใตดนิ – ตลาดอสิมายลอฟสกี ้– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอารเมอร

รี ่– โบสถอสัสมัชญั - ปนใหญพระเจาซาร – ระฆงัพระเจาซาร  

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานีรถไฟใตดินแหงมอสโก (Moscow Metro) แมจะ

เหมือนไมใชสถานที่ทองเที่ยว แตเมื่อมาก็ตองมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ 

และลองนั่งดูซักครั้ง แตกอนเคยเปนสถานที่หลบภัยจากกองกําลังทหารนาซีในชวง

สงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเสนทางเดินรถไฟใตดินทั่วมอสโกจะมี

ความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็

โดดเดนดวยการตกแตงในสไตลบารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไวทั่ว

ทั้งสถานี พรอมขอบเพดานอาคารโคงสวยงามที่อลังการยิ่งใหญดวยชานเดอเลียร



 
เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินออน งานจิตรกรรมเลอคาแฝง

ไวในทุกซอกทุกมุม แลวไปเดินเที่ยวชม ตลาดอสิมายลอฟสกี ้(Izmailovsky Market) 

ซึ่งเปนตลาดหนึ่งในมอสโกที่พอคาแมคาพูดภาษาไทยได สินคาสวนใหญในตลาดอิส

มายลอฟสกี้จะเปนแนวพื้นเมืองทองถิ่น มีเสื้อผา เครื่องกันหนาว กระเปา หมวก และ

สินคาที่ระลึกสุดฮิตอยาง ตุกตาแมลูกดก หรือ มาทอสกา เอกลักษณของรัสเซีย  

     

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เขาชมภายใน พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin 

Palace) สถานที่ทองเที่ยวที่ไดชื่อวาเปนสัญลักษณและเปนหนาเปนตาของรัสเซียมา

ยาวนาน ที่สรางขึ้นในรัชสมัยของพระเจาอีวานที่ 3 ยิ่งใหญและสวยงามอยางที่สุด 

พระราชวังเครมลินเปนแหลงสถาปตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกวา 850 

ป มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนหองใช 

เจาอีวานที่  3 ยิ่งใหญและสวยงามอยางที่สุด พระราชวังเครมลินเปนแหลง

สถาปตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกวา 850 ป มีบทบาทในหลายยุคของ

รัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนหองใชสอยถึง 700 หอง หอคอย 18 

จุดและปอมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตร สําหรับสังเกตการณ 

  ภายหลังปรับเปลี่ยนใหเปนที่ทําการของรัฐบาล และสวนหนึ่งเปดเปนสถานที่

ทองเที่ยวใหคนทั่วไปเขาชมได ที่บริเวณดานนอกจะมี ปนใหญพระเจาซาร ปนใหญ

ที่ไดรับการบันทึกลงกินเนสบุความีปากกระบอก

ใหญที่สุดในโลก ซึ่งสรางขึ้นในป 1586 เพื่อขม

ขวัญศัตรูและเพื่อใหเปนปนใหญที่ใหญที่สุดใน

โลกสมชื่อ ดานนอกมีเสนผานศูนยกลาง 120 

เซนติเมตร ตัวปนยาว 5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง 

40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญที่สุดในโลกชื่อวา 

ระฆังพระเจาซาร อยูบนหอคอยพระเจาอีวานที่สูง 

81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสรางใหมีขนาดใหญมาก 

น้ําหนักรวมมากถึง 200 ตัน แตที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นสวนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มี

น้ําหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะไดเห็น โบสถ

อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถเกาแกและศักดิ์สิทธิ์ ดวยการเปนสถานที่

จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริยของรัสเซียทุกพระองค ตัวอาคารโบสถมี 5 ชั้น ตกแตง

สวยงามทั้งดานนอกและดานใน ยิ่งดานในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยูดวย 



 
สวยงามมากจริงๆ แนนอนวาคณะเราก็ไมพลาดที่จะเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ 

หนึ่งในพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของมอสโคว ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ําคาตางๆ ไมวาจะ

เปนอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนํามากมาย   

 จากนั้นเดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ยานถนนคนเดินที่จะมากมายไปดวยรานคา

รานอาหาร ในยานนี้เราจะไดเห็นศิลปนพรอมงานศิลปะสวยๆ มากมายใหชมและ

เลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีใหเชนกัน 

เย็น  รับปรทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

นําทานเขาสูที่พัก ณ Holiday Inn Moscow หรือระดับเดียวกัน  

วนัทีห่า มหาวหิารเซนตซาเวยีร – จตัรุสัแดง – สวน Zaryadye Park 

เชา        รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เขาชม มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สรางขึ้นโดย 

“พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1” ในป 1839 และก็

ดําเนินการสรางกันนานถึง 45 ปสวยงามอลังการตั้งแต

แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันดวยยอดโดมสี

ทอง เปนอนุสรณแหงชัยชนะและถวายแดพระผูเปน

เจาหลังจากที่รัสเซียรอดพนจากสงครามนโปเลียนแหง

ฝรั่งเศสมาได เดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) 

จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสรางดวยการนําหินแกรนิตและหินออนจํานวนนับ

ลานชิ้นตอกฝงลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกวาง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทําให

กลายเปนจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญอลังการมาก เปนที่ตั้ง

ของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะ

ลอมรอบไปดวยสถานที่สําคัญหลายแหง มี หอนาฬิกา

ซาวิเออร (Savior Tower) ที่ตั้งอยูบนปอมสปาสสกา

ยา ถาแหงนหนาขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดวา

ออกแบบดวยศิลปะแบบโกธิก ประดับดวยดาวแดง 5 

แฉกซึ่งเปนทับทิมน้ําหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนตบาซิล (St. Basil's Cathedral) ก็

ถือวายังไปไมถึง นี่คือสิ่งกอสรางที่ไดรับการยอมรับวายิ่งใหญที่สุดของรัสเซียในยุค

ศตวรรษที่ 16 วิหารเซนตบาซิลสรางขึ้นอยางสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนว

เมื่อป 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกันไป อิสระชอปปงที่ หางสรรพสินคากุม ที่

อยูไมใกลจากจัตุรัสแดง เปนหางสรรพสินคาที่เกาแกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของ

รัสเซียซึ่งเปดใหบริการเมื่อป 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโออา

อลังการ และรานคาจํานวนกวา 200 ราน อัดแนนไปดวยสินคามากมายโดยเฉพาะแบ

รนดเนมชื่อดังระดับโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

อิสระเดินเลนบริเวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางกรุง

มอสโก และอยูติดกับจัตุรัสแดง สวนสาธารณะแหงน้ีแมจะเปนสวนสาธารณะแหงใหม

ที่เพิ่งเปดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่ผานมานี้เอง แตความนาสนใจก็ไมยิ่ง

หยอนไปกวาไฮไลทอื่นๆ เลย ดวยพื้นที่กวางถึง 78,000 ตารางเมตรที่ออกแบบและ

จัดตกแตงอยางดีดวยการจัดธีมเปนสภาพภูมิอากาศแบบตางๆ นอกจากสวนสวยๆ 

แลวยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ คอนเสิรตฮอลล และที่พลาดไมไดก็คือ 

“สะพานลอยฟา” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญรูปตัว V ที่สรางยื่นขึ้นไป

เหนือแมน้ํา สรางขึ้นจากคอนกรีตและไมแตสามารถรองรับน้ําหนักไดมากถึง 3,000-

4,000 คน ไดเปนจุดชมวิวสวยๆ ริมแมน้ําอีกแหงหนึ่งเลย  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 ไดเวลาอนัสมควร นาํทานเดนิทางสู สนามบนิมอสโก 

23.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK132 แวะเปลีย่น

เครื่อง 

 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วนัทีห่ก ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเทีย่วบินที ่EK372  

(บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ์าพพรอมความประทับใจ 

 

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

อตัราคาบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตยีงลดทานละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ 6,000 บาท 

 

วนัเดนิทาง   ราคา 

พฤศจกิายน 21-26 พ.ย. 61  

33,900 

ธนัวาคม 
2-7 / 3-8 / 4-9 / 6-11 / 8-13 / 9-

14 ธ.ค. 



 
อตัรานีร้วม 

✓ คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 

✓ คารถปรับอากาศ และบรกิารนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาเขาชมสถานที ่และคาธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คาอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

✓ คาประกันภยัในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อตัรานีไ้มรวม 

✗ คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณตีองการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณกีรุป

เหมาหรอืตดักรุปเทานัน้) 

✗ คาน้าํหนกัของกระเปาในกรณเีกนิกวาสายการบนิกาํหนดให 30 กโิลกรมัตอหนึง่คน 

✗ คาใชจายสวนตวัตางๆ นอกรายการ อาท ิคาโทรศพัท คาซกัรดี และคาเครือ่งดืม่ในหองพกั 

✗ คาทปิไกดทองถิน่และคนขบัรถทองถิน่ ทานละ 5 ยเูอสดอลลาร / คน / วนั (20 ยเูอสดอล

ลารตลอดทรปิ) 

✗ คาทปิหวัหนาทวัรไทย ขัน้ต่าํ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 

 

 เงือ่นไขในการจองทวัร 

1. สําหรับการจอง กรณุาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม

สําเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดย

อัตโนมัต ิ

 

การยกเลกิและคนืคาทวัร 

1.ยกเลกิกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2.ยกเลกิกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3.ยกเลกิกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.ยกเลกิกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5.ยกเลกิกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทวัรทัง้หมด 

 



 
หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิย์กเลกิการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีทีผู่เดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดคีืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสยั และ

ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาต ิปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทวัรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 

หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก

กรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงนิมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชาํระผานตัวแทนของบริษทัหรือ

ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบรษิัทฯที่ไดระบุ

ไวโดยทั้งหมด 


