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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  

22.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีใหก้ารต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

 

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ 

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 

13.50 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง สู่

จุดชมวิวเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow 

Hills) หรืออีกช่ือคือ เลนินฮิลส์ เน่ืองจากเป็นท าเลท่ีมองเห็น

ทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจนและเป็นมุมท่ีเลนินช่ืนชอบมาก จึง

เลือกจุดน้ีเป็นท่ีตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับ

นักท่องเท่ียวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินใน อดีตแล้ว ยังเป็นท่ี

นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีก

ด้วย 

        เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับ

เดียวกัน 

 

วันที่สาม จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม -  สวน Zaryadye Park 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสร้างด้วยการน าหินแกรนิต

และหินอ่อนจ านวนนับล้านช้ินตอกฝังลงบนพื้นท่ัวจัตุรัสท่ีมีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท า

ให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกท่ียิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัส

แดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานท่ีส าคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ท่ีตั้งอยู่บน

ป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าข้ึนไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับ

ด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน้ าหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) ก็ถือ

ว่ายังไปไม่ถึง น่ีคือส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี 16 วิหาร

เซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเม่ือปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสูงลดหล่ัน

กันไป อิสระช้อปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม ท่ีอยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีเก่าแก่และมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดของรัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเม่ือปี 1895 ตัวอาคารน้ันสูง 3 ช้ัน ภายในสวยงามโอ่อ่า

อลังการ และร้านค้าจ านวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมายโดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับ

โลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

อิสระเดินเล่นบริเวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติดกับ

จัตุรัสแดง สวนสาธารณะแห่งน้ีแม้จะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ท่ีเพิ่งเปิดตัวไปเม่ือเดือนกันยายน 2017 ท่ี

ผ่านมาน้ีเอง แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไฮไลท์อ่ืนๆ เลย ด้วยพื้นท่ีกว้างถึง 78,000 ตาราง

เมตรท่ีออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีด้วยการจัดธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ นอกจากสวนสวยๆ 

แล้วยังมีโรงละครทรงคร่ึงวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และท่ีพลาดไม่ได้ก็คือ “สะพานลอยฟ้า” 
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(Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ท่ีสร้างยื่นขึ้นไปเหนือแม่น้ า สร้างขึ้นจากคอนกรีตและไม้แต่

สามารถรองรับน้ าหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่น้ าอีกแห่งหน่ึงเลย  

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน  

 

วันที่สี่  สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์

อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์  

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จุดหมายแรกของวันน้ีคือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานท่ี

ท่องเท่ียว แต่เม่ือมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองน่ังดูซักคร้ัง แต่ก่อนเคยเป็น

สถานท่ีหลบภัยจากกองก าลังทหารนาซีในช่วงสงครามคร้ังท่ี 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดิน

รถไฟใต้ดินท่ัวมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) 

ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ท่ัวท้ังสถานี พร้อม

ขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามท่ีอลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดิน

ภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม แล้วไปเดินเท่ียวชม ตลาดอิสมา

ยลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดหน่ึงในมอสโกท่ีพ่อค้าแม่ค้าพูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วน

ใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกี้จะเป็นแนวพื้นเมืองท้องถิ่น มีเส้ือผ้า เคร่ืองกันหนาว กระเป๋า หมวก และ

สินค้าท่ีระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีได้ช่ือว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระ

เจ้าอีวานท่ี 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างท่ีสุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและ

ยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจ านวน

ห้องใช้ 

เจ้าอีวานท่ี 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างท่ีสุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและ

ยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจ านวน

ห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการท่ีมีความยาวประมาณ 2,235 เมตร ส าหรับ

สังเกตการณ์ 

  ภายหลังปรับเปล่ียนให้เป็นท่ีท าการของรัฐบาล และส่วนหน่ึง

เปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้คนท่ัวไปเข้าชมได้ ท่ีบริเวณด้าน

นอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ท่ีได้รับการบันทึกลง

กินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 

1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลกสมช่ือ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัว
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ปืนยาว 5.34 เมตร มีน้ าหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกช่ือว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่

บนหอคอยพระเจ้าอีวานท่ีสูง 81 เมตร ระฆังใบน้ีจึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น้ าหนักรวมมากถึง 

200 ตัน แต่ท่ีเห็นมุมหน่ึงมีช้ินส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้ าหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณ

พระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักด์ิสิทธ์ิ 

ด้วยการเป็นสถานท่ีจัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ช้ัน 

ตกแต่งสวยงามท้ังด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในน้ันมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมาก

จริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดท่ีจะเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

มอสโคว์ ท่ีเก็บรวบรวมสมบัติล้ าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เคร่ืองประดับ อาวุธ และงานศิลปะช้ันน า

มากมาย   

เย็น  รับปรทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่ห้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายภาพ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ท่ีสร้างขึ้นโดย “พระเจ้า

ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ด าเนินการสร้างกันนาน

ถึง 45 ปีสวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด 

ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระ

ผู้เป็นเจ้าหลังจากท่ีรัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่ง

ฝร่ังเศสมาได้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันเดินเท่ียวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินท่ีจะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านน้ีเราจะได้

เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื้อ และของท่ีระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโก 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 132 แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

วันที่หก ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พักเด่ียว เพิ่มท่านละ 6,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

✓ ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ป

เท่านั้น) 

✗ ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 

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

✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ า 100 บาท / วัน / คน  

 

 เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน 

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

วันเดินทาง   ราคา 

พฤษภาคม 

7-12 / 8-13 / 15-20 / 18-23  

 22-27 พ.ค. 62 
31,900 

29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62 29,900 

มิถุนายน 
4-9 / 7-12 / 12-17 / 18-23 / 21-

26 มิ.ย. 62 
29,900 

กันยายน 
3-8 / 18-23 / 24-29 / 25-30 ก.ย. 

62 

32,900 

ตุลาคม 10-15 / 18-23 ต.ค. 62 

พฤศจิกายน 6-11 พ.ย. 62 

ธันวาคม 4-9 ธ.ค. 62 
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าท้ังหมด 

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าท้ังหมด 

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดย

หักเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ใน

กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นต้น 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 


