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จตัรุสัแดง – พระราชวงัเครมลนิ - ตลาดอสิมายลอฟกี ้ 

สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบทั 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
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22.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ 

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  

09.40 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน) 

13.50 น.    เดินทางถึง สนามบนิโดโมเดโว สหพนัธรฐัรสัเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง 

สู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ 

เนื่องจากเป็นทําเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจนและเป็นมุม

ที่ เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้ เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว 

ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนิน

ใน อดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแตง่งานยอดนิยม

ของชาวรัสเซียอีกด้วย 

        เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม 

Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีส่าม จตัรุสัแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ – หา้งสรรพสนิคา้กมุ -  สวน Zaryadye Park 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ จัตุรสัแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสรา้งดว้ยการนําหนิแกรนติ

และหินอ่อนจํานวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นท่ัวจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร 

ทําให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบ

จัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานท่ีสําคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ที่ตั้ง

อยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก 

ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซ่ึงเป็นทับทิมน้ําหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's 

Cathedral) ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง นี่คือส่ิงก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุค

ศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดม

ถึง 9 ยอดที่สูงลดหล่ันกันไป อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม ที่อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง เป็น

ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซ่ึงเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้น

สูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโอ่อา่อลังการ และร้านค้าจํานวนกวา่ 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย

โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

อิสระเดนิเลน่บรเิวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติดกบั

จัตุรัสแดง สวนสาธารณะแห่งนี้แม้จะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 

2017 ที่ผ่านมานี้เอง แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไฮไลท์อื่นๆ เลย ด้วยพื้นท่ีกว้างถึง 78,000 

ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแต่งอย่างดีด้วยการจัดธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ นอกจาก

สวนสวยๆ แล้วยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็คือ 

“สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่สร้างยื่นขึ้นไปเหนือแม่น้ํา สร้างขึ้น

จากคอนกรีตและไม้แต่สามารถรองรับนํ้าหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน ได้เป็นจุดชมวิวสวยๆ ริม

แม่นํ้าอีกแห่งหนึ่งเลย  

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน  
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วนัทีส่ี ่  สถานรีถไฟใตด้นิ – ตลาดอสิมายลอฟสกี ้ – พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี ่ – โบสถ์

อสัสมัชญั - ปนืใหญพ่ระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์ 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จุดหมายแรกของวันน้ีคือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่

ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็น

สถานท่ีหลบภัยจากกองกําลังทหารนาซีในช่วงสงครามครัง้ที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดิน

รถ ไฟ ใต้ดินทั่วมอสโกจ ะมีความยาวถึง  260 กิ โล เมตร และที่  สถานีคอม โซ โมลสกาย า 

(Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้

ทั่วทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอด

ความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม แล้วไป

เดินเที่ยวชม ตลาดอิสมายลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซ่ึงเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อค้าแม่ค้า

พูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกี้จะเป็นแนวพืน้เมืองท้องถิ่น มีเส้ือผ้า เครื่องกัน

หนาว กระเป๋า หมวก และสินค้าที่ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของ

รัสเซีย  

     

 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เข้าชมภายใน พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin Palace) สถานท่ี

ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของ

พระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่

สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวัง

นอกเหนือจากจํานวนห้องใช้ 

เจ้าอีวานท่ี 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอยา่งที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและ

ยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจาก

จํานวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตร 

สําหรับสังเกตการณ์ 

  ภายหลังปรับเปล่ียนให้เป็นที่ทําการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวให้คนท่ัวไปเข้าชม

ได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอก

ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและ

เพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มี

น้ําหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า 

ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานท่ีสูง 81 เมตร 

ระฆังใบน้ีจึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น้ําหนักรวมมากถึง 

200 ตัน แต่ที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซ่ึง

ก็มีน้ําหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครม

ลินเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธ์ิ ด้วยการเป็น

สถานท่ีจัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั้น ตกแต่งสวยงาม

ทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในน้ันมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่นอน

ว่าคณะเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่

เก็บรวบรวมสมบัติลํ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนํามากมาย   

เย็น  รับปรทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน  
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วนัทีห่า้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบทั  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านถ่ายภาพ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้า

ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 และก็ดําเนินการสร้างกันนาน

ถึง 45 ปีสวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด 

ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่

พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่ง

ฝรั่งเศสมาได้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินเที่ยวชม ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดินท่ีจะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านน้ีเราจะ

ได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซ้ือ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้

เช่นกัน 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมอสโก 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที่ EK 132 แวะเปล่ียนเครือ่ง 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน) 

 

วนัทีห่ก ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  

09.40 น. เดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่วบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่งบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก 

(อายุไมเ่กิน 12 ปี) ไม่มีเตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 

พักเดีย่ว เพิ่มท่านละ 6,000 บาท 

 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่วตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ี และค่าธรรมเนยีมตามท่ีระบุในรายการ 

วนัเดนิทาง   ราคา 

เมษายน 3-8 / 16-21 เม.ย. 62 

31,900 

พฤษภาคม 

7-12 / 8-13 / 15-20 / 18-23 / 22-27 

พ.ค. 62 

28 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62 



 

HERMESHOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-1026569 HOTLINE : 063-2692961 LINE ID : @tourhermes 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าประกันภยัในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

✗ คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณกีรุป๊เหมาหรอืตดักรุป๊

เทา่นัน้) 

✗ คา่น้าํหนกัของกระเปา๋ในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่หนึง่คน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั 

✗ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 5 ยเูอสดอลลา่ร ์/ คน / วนั (20 ยเูอสดอลลา่รต์ลอดทรปิ) 

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

 

 เงือ่นไขในการจองทวัร ์

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทา่นละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือ

เดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน 

3. หากไม่ชําระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษิัทจะถอืว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใชจ้่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้หมด 

4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทัง้หมด 

5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ

1. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบรษิัทยินดีคนืเงิน

โดยหักเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นตามจริง 

2. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตจุําเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาติ 

ปัญหาการเมอืง เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจาํหรือทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษิัทหรือชาํระโดยตรงกับทาง

บรษิัทจะถอืว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิัทฯที่ไดร้ะบุไว้โดยทั้งหมด 


