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Russia 11 Days 

 
วนัเดินทาง 22 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2560 ( 11 วนั 8 คืน ) 

 
วนัองัคารท่ี 22 สิงหาคม 2560 

 
23.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ Emirates Airline 
 

วนัพธุท่ี 23 สิงหาคม 2560 
BANGKOK – DUBAI - MOSCOW 

 
01.35 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EK 385 มุง่หน้าสูก่รุง ดไูบ 
04.45 น. ถงึทา่อากาศยานกรุง ดไูบ ลงพกัยงัหอ้งพกัผูโ้ดยสารผา่น เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  
09.40 น. ออกเดนิทางต่อดว้ยเครือ่งบนิสายการบนิ Emirates Airline  

เทีย่วบนิที ่EK 133 มุง่หน้าสูก่รุง Moscow 
13.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยาน โดโมเดโดโว  กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  
 หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศุลกากรแลว้ เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงมอสโคว ์ 

นําทุกทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Moscow - Seligerskaya *** หรอืเทยีบเท่า 
 
จากนัน้ นําขึน้ชมทวิทศัน์ “กรุงมอสโคว”์ ณ จุดชมววิสงูสดุของเมอืงทีบ่รเิวณ “เนินเขา
นกกระจอก” (Vorobiyovs Hills) หรอื “เนินเลนิน” (Lenin Hill)  พรอ้มผา่นชม 
“มหาวทิยาลยัมอสโคว”์ ศนูยก์ลางแหง่สรรพวทิยาการแหง่หนึ่งของประเทศรสัเซยี ตกึ
สงูเสยีดฟ้า ทีเ่ป็นตวัอาคารกลางของมหาวทิยาลยั ถอืเป็นหน่ึงในตวัแทน
สถาปตัยกรรม แบบ สตาลนิ  7 แหง่ ทีค่นเมอืงยงัคงตระหนกัถงึความยิง่ใหญ่ของ
จกัรวรรดโิซเวยีต ทีย่งัคงหลงเหลอือยู่ 

เยน็  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
  เดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Holiday Inn Moscow - Seligerskaya **** หรอื

เทยีบเทา่ 
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Russia 11 Days 

อาคารพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร,์ หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum),  สสุานทีฝ่งัศพ “เลนิน”, 
โบสถ ์Kazan รวมทัง้เป็นสถานทีต่ ัง้ของ “มหาวหิารเซนตบ์าซลิ”  (St. Basil) วหิารอฐิ
ฉาบปนูเครือ่งไมท้ีถ่อืกนัว่าเป็นยอดแหง่ศลิปะ-สถาปตัยร์สัเซยีขนานแท ้โดดเดน่เป็น
เอกลกัษณ์หน่ึงเดยีวในโลก ดว้ยโดมใหญ่น้อยทัง้เกา้ของมหาวหิารทีด่ลูกึลบังดงามแหง่
น้ี ทีม่กีารตกแต่งประดบัประดาหลากหลายไม่ซ้ําแบบกนัเลย แต่กลมกลนืกนัไดอ้ยา่ง
น่ามหศัจรรย ์จนเสมอืนหน่ึงเป็นภาพจาํอนัเป็นสญัลกัษณ์ทางสากลวา่น่ีคอื “ภาพของ
ความเป็นรสัเซยี” ของทุกยุคสมยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 

บา่ย เดนิทางเขา้ชม “พระราชวงัเครมลนิ” อดตีพระบรมมหาราชวงัของพระเจา้ซาร.์ อดตี
สงัฆมณฑลศูนยก์ลางแห่งศาสนาครสิตนิ์กายรสัเซยีนออรโ์ธดอกซ.์ อดตีทีท่าํการกลาง
พรรคคอมมวินิสตแ์หง่สหภาพโซเวยีต และทาํเนียบประธานาธบิดสีหพนัธรฐัรสัเซยีใน
ปจัจุบนั 
ชม จตัุรสัมหาวหิาร อนัเป็นทีต่ ัง้ของวหิารการเสดจ็ขึน้สูส่รวงสวรรค ์(Assumption) ที่
เก่าแก่ทีส่ดุในเขตพระราชฐาน สถานทีจ่ดัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ของพระเจา้ซาร์
ทุกพระองค ์ทัง้ “ราชวงศร์รูคิ” และ “ราชวงศโ์รมานอฟ”, โบสถอ์าแคนเยลไมเคลิ 
(Archangel Michael) สถานทีฝ่งัพระบรมศพ พระจกัรพรรดแิหง่รสัเซยี ราชตระกลู โร
มานอฟ จนถงึพระจกัรพรรดปีิเตอรม์หาราช, ปืนใหญ่ขนาดยกัษ์ของ “พระเจา้ซารฟี์
โอดอรท์ี ่1” ทีไ่มเ่คยไดย้งิ และ ระฆงัใบใหญ่ทีส่ดุในโลก หนกั 200 ตนั ทีไ่มเ่คยไดต้เีลย 
เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ครือ่งราชกกุธภณัฑ-์ราชรถ-พระภษูาภรณ์ (The State Armoury 
Chamber)  
 
พเิศษ เขา้ชมหอ้ง “ทอ้งพระคลงัมหาสมบตั”ิ (The State Diamond Fund) 

เยน็  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
19.00 น. ชมการแสดงละครสตัว ์ของคณะละครสตัว ์“Moscow State Circus” ซึง่ไดเ้คยสรา้ง

ชื่อเสยีงใหก้บัตวัเองและประเทศชาตใินช่วงเวลาของการเป็น “สหภาพโซเวยีต” 
 
เดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Holiday Inn Moscow - Seligerskaya **** หรอื
เทยีบเทา่ 
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Russia 11 Days 

วนัศกุรท่ี์ 25 สิงหาคม 2560 
MOSCOW – VLADIMIR - SUZDAL 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางมุง่หน้าสูช่นบทชาน “กรุงมอสโคว”์ บนเสน้ทางสาย “วงแหวนทองคาํ”  ซึง่
เป็นเสน้ทางทางการคา้ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุสายหน่ึงของจกัรวรรดริสัเซยีโบราณ เชือ่มโยงเมอืง
ศนูยก์ลางทางการคา้ต่างๆ ทีเ่จรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12 – 14 เป็นการปู
พืน้ฐานเพือ่ทาํความเขา้ใจ “เสาหลกั” ของรากฐานแรกสดุแหง่จกัรวรรดริสัเซยีโบราณ ในดา้น
ศลิปวฒันธรรม สถาปตัยกรรม และวถิชีวีติชนบททา่มกลางธรรมชาต ิทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของสงัคมรสัเซยี และสงัคมโซเวยีต  

ผา่นเขตเศรษฐกจิใหม ่เขา้สูเ่ขตชนบททีม่ปีา่ละเมาะสลบักบัทุ่งนา และเรอืนพกัตาก
อากาศในฤดรูอ้นทีเ่รยีกกนัว่า “ดชัชา”  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้ถิน่ 
บา่ย  เดนิทางเขา้สูเ่มอืง “วลาดเิมยีร”์ (Vladimir) อดตีกรุงราชธานีเก่า ก่อนจะสรา้ง “กรุงมอส

โคว”์ จุดเดน่ของเมอืงน้ีคอื สถาปตัยกรรม “ปนูตาํสขีาว” ไมว่่าจะเป็นประตูเมอืง “สวุรรณทวาร
บท” (Golden Gate) หรอื ผนงัภายนอกของมหาวหิาร “อสัสมัชญั” โบสถเ์ก่าแก่ของเมอืง ลว้น
เป็นปนูตาํสขีาว สะอาด บรสิทุธิส์ดใส  

ชมมหาวหิารอสัสมัชญั ทีส่รา้งโดยกษตัรยิ ์“องัเดร โบโกลยบูอฟ” เพือ่ประกาศการเป็น
เมอืงหลวงแห่งใหมข่องรสัเซยีสบืต่อจาก “เคยีฟ” แห่ง ยเูครน 

หลงัจากนัน้ ออกเดนิทางต่อไปยงัเมอืง “ซสูดาล” (Suzdal) อกีหน่ึงเมอืงโบราณ
เลก็ ๆ ทีเ่งยีบสงบ และไดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ บนถนนสายวงแหวนทองคาํ
น้ี จนไดร้บัการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่ เสน้ทางวงแหวนทองคาํ” เมอืงทัง้เมอืง
ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีย่งัมชีวีติอยู ่และองคก์ารยเูนสโก ประกาศใหเ้มอืง 
“วลาดมิยีร”์  (Vladimir) และ เมอืง “ซสูดาล” (Suzdal) เป็นเมอืงมรดกทางวฒันธรรม
ของโลกรว่มกนัทัง้สองเมอืง 

  
เทีย่วชมเมอืง “ซูสดาล” (Suzdal) เมอืงศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ขม้ขลงัของสงัคมรสัเซยี

โบราณ ทัง้มหาวหิารทีเ่ก่าแก่ประจาํเมอืง รวมทัง้ “เครมลนิ” ป้อมปราการของเมอืงทีต่ ัง้
เด่นเป็นสงา่อยูร่มิแมน้ํ่า “คาเมนกา” 

สมัผสับรรยากาศ วถิชีวีติผูค้น อาหารการกนิในแบบรสัเซยีนแทท้ีน่ี่ รวมทัง้เขา้
ชมพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นกลางแจง้ทีเ่ป็นแหล่งรวบรวมบา้นไมโ้บราณ ต่างยคุสมยั จาก
สถานทีต่่าง ๆมาประกอบใหมไ่วใ้นทีเ่ดยีวกนั 

เขา้สูท่ีพ่กัที ่Hotel Russkaya Derevnya หรอืเทยีบเทา่ 
รบัประทานอาหารคํ่าในแบบพืน้เมอืง ณ ภตัตาคารในโรงแรมทีพ่กั 
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AL – SARG

งอาหารโรงแ
สดาล (Suzda
giev Posad) 
าร “แสวงบุญ
สเซยีโบราณ  

ทีส่รา้งขึน้ใน
ป็นศนูยร์วมข

ณ ภตัตาคารพ

กรุงมอสโคว”์ 
รบัการยกยอ่ง
การผสมผสาน
ปแบบ ไมว่่าจ
ยา่งสวยงามต

6 สิงหาคม
GORSK – 

แรม 
al) เขา้สูเ่มอืง
 เป็นหน่ึงในเ
ญ” ของครสิตจ

 

นสมยัศตวรรษ
องชาวครสิต์

พืน้ถิน่บรเิวณ

  
งเป็นสถานีรถ
นเทคโนโลยเี
ะเป็นเสาคํ้าที
ตามเพดานห ื

 2560 
MOSCOW

ง “ซากอรส์ค”์
เมอืงแหง่เสน้
จกัรนิกาย “รั

ษที ่14 เพือ่อุ
 ์นิกายออรโ์ธ

ณจตุรสักลางเ

ถไฟใตด้นิทีส่
ขา้กบัสถาปตั
ทีม่ลีวดลายต่
รอืพืน้ทีเ่ดนิ 

Russia

W 

” (Zagorsk) 
นทางวงแหวน
สัเซยีน ออรโ์

ทศิถวายแด ่
ธดอกซ ์ทีส่าํ

เมอืง 

สวยทีส่ดุในโล
ตัยกรรม และ
ต่าง ๆ หรอืจะ
แต่ละสถานีก็
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หรอื 
นทองคาํ 
โธดอกซ”์ 

 “นกับุญ
คญัทีส่ดุ

ลก อนั
ะการ
ะเป็น
กจ็ะมี

 



 

ควา
เป็น
ดว้ย
 

 

สถา
แสด
115
ปีค.
บญัช
ครัง้
and
หลงั
จบัจ่

มแตกต่างกนั
นประโยชน์ใน
ยเชน่กนั 

จากนัน้ 
านทีต่ ัง้ของ “พ
ดงภาพเขยีนมิ
 เมตร สงู 14
ศ. 1812 ซึง่เ
ชาการของ “จ
นัน้ ไดร้บักา
 Peace) โดย
งจากนัน้นําทา่
จา่ยซือ้ของขอ

 

นไปตามยุคส
นการใชส้อยเป็

ออกเดนิทาง
พพิธิภณัฑโ์บ
มติคิลองจกัษุ
4 เมตร จาํลอ
เป็นการรบระ
จกัรพรรดนิโ
รถ่ายทอดไว้
ยปชูนียประพ
านเดนิเลน่ช
องชาวมอสโค

สมยั บางแหง่
ป็นหลุมหลบ

งไปยงัสวน “ช
บโรดโีน่” (Bo
ษุ  (Perspect
องเหตุการณ์ใ
ะหวา่ง กองทั
โปเลยีน” เหตุ
วอ้ยา่งละเอยีด
พนัธกร “ลโีอ 
มรา้นรวงบน
คว ์

งมขีนาดใหญ่
ภยัขนาดใหญ

ชยัสมรภมูสิถ
orodino Pano
tive)  มุมกวา้
ในสนามรบ “
ทพัรสัเซยี แล
ตุการณ์ทีส่าํคั
ดในมหากาพ
 ตอลสตอย” 
นถนน อารบตั

โตมาก เพือ่ห
ญ่เวลาเกดิสง

ถาน” (Victory
orama Muse
าง 360 องศา
“โบโรดโีน่” ช
ะ กองทพัฝรั
ญัทางประวตัิ
พย ์“สงครามแ
(Leo Tolsto
ต แหลง่พกัผอ่

Russia

หวงัผลในการ
งครามนิวเคลี

y Park) อนัเ
eum)  ภายใน
า ขนาดใหญ่ 
ชาน “กรุงมอส
รัง่เศส ภายใต้
ตศิาสตรข์องร
และสนัตภิาพ
y) 
อน เดนิเลน่ 
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รทีจ่ะ
ลยีรไ์ด้

ป็น
นจดั
 ยาว 
สโคว”์ ใน
ตก้าร
รสัเซยีใน
พ”  (War 

และ

 



 

เยน็ 

 
06.00 น
7.15 น. 

 

 

11.15 น

เทีย่ง 
 

 

 
 รบัป

เขา้สู
 

น. ออก
 ออก

เตอร
(อาจ
จอง
รบัป
  

น. ถงึ  

นอฟ
ควา
 

 รบัป

ประทานอาหา
สูท่ีพ่กัทีโ่รงแ

MOSCO

กเดนิทางจาก
กเดนิทางดว้ย
รส์เบริก์”  
จจาํตอ้งมกีาร
 แต่จะยงัเป็น
ประทานอาหา

 “กรุงเซนตปี์
เดนิทาง

ฟเกอรอด (N
มเป็นชาตขิอ

ประทานอาหา

ารคํ่า ณ ภตัต
แรม  Holiday

วนัอาทิตย
OW - ST. PE

กโรงแรมทีพ่กั
ยรถไฟสายดว่

รปรบัเปลีย่น
นขบวนรถไฟ
ารเชา้ เป็นอา

เตอรส์เบริก์”
ต่อดว้ยรถโค้
ovgorod) อดี
องอาณาจกัรร

ารกลางวนัทีภ่

ตาคารอาหาร
y Inn Mosco

ยท่ี์ 27 สิงห
ETERSBU

กไปยงัสถานีร
วนขบวนพเิศ

นวนั เวลา แล
ฟความเรว็สงูต
าหารกลอ่งบน

”  
คช้ออกสูช่นบ
ดตีราชธานีเก
รสัเซยีโบราณ

ภตัตาคารพืน้

รพืน้เมอืง 
w - Seligers

หาคม 2560
RG – NOV

รถไฟ  
ศษความเรว็สู

ะขบวนเทีย่ว
ตามเดมิ) 
นรถไฟ  

บทนอกเมอืงม
ก่าแก่แหง่แรก
ณ และเป็นหนึ

นเมอืง ระหวา่

skaya **** ห

0 
VGOROD 

สงู SAPSAN

วของรถไฟ ขึ้

มุง่หน้าไปยงั
กสดุของรสัเซี
น่ึงในเมอืงทีเ่

างทาง 

Russia

หรอืเทยีบเท่า

 ไปยงั “กรุงเ

ึน้อยูก่บัวนัที่

เมอืง 
ซยี ทีย่นืหยดั
เก่าแก่ทีส่ดุใน
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เซนตปี์

ทีท่าํการ

ดขึน้สู่
นรสัเซยี  



 

 

เยน็ 
 
 
 
 
 
 

 

(Vol
ตะวั
ขึน้เ

 

จาก
ของ
เป็น
บรเิว
โบรา
นําท

ออกเดนิ
lkhov River)
นัออก ทีเ่ชือ่
ป็นมรดกทาง

เทีย่วชม

ชมพระร
 
ชมอนุสา

นัน้เขา้ชมเข
รสัเซยีขณะน

นยา่นการคา้เก
วณน้ีจะประก
าณจาํนวนมา
ท่านเขา้สูท่ีพ่กั

นทางต่อเขา้สู่
) บนเสน้ทาง
มระหวา่ง “เอ
งวฒันธรรมข
มมหาวหิารเซ

ราชวงั “เครม

าวรยีแ์หง่สหั
ตพระราชฐา
นัน้ทรงสรา้งขึ
ก่าแก่ศูนยก์ล
กอบไปดว้ย พ
าก 
กัทีโ่รงแรม P

สเมอืง นอฟเก
ทางการคา้ที่
อเชยีกลาง” แ
ของโลกโดย อ
ซนตโ์ซเฟียซึง่

ลนิ” ซึง่เป็นอ

สัวรรษของเมื
นชัน้ในของ 
ขึน้ ปจัจุบนั เ
ลางเมอืงเก่าท
พพิธิภณัฑเ์มื

Park Inn Vel

กอรอด (Nov
ีส่าํคญัทีส่ดุจุ
และ “ยโุรปเห
องคก์าร UNE
งเป็นมหาวหิ

อาคารป้อมป

มอืง นอฟเกอ
พระเจา้ยาโร
เป็นอาณาบริ
ทัง้หมดของ น
มอืง สว่นศนูย์

iky Novgoro

vgorod) ตัง้อ
ดหน่ึง บนเส้
หนือ” ปจัจุบนั
ESCO   
หารทีเ่ก่าแก่ที่

ราการอฐิสแีด

อรอด (Novg
รสลาฟ Yaros
รเิวณเขตเมอื
นอฟเกอรอด
ยก์ลางครสิตจ์

od 4**** หรอื

Russia

ยูร่มิแมน้ํ่า “โ
สน้ทางผา่นตะ
นไดร้บัการสถ

ทีส่ดุแหง่หน่ึงใ

ดงขนาดใหญ

orod)  
slav พระมหา
งเก่า ซึง่สว่น
ด (Novgorod
จกัร และบา้น

อเทยีบเท่า  
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โวลคอฟ” 
ะวนัตก-
ถาปนา

ในรสัเซยี  

ญ่ 

ากษตัรยิ์
นใหญ่
) ภายใน
นไม้



 

 
เชา้ 
09.00 น
เทีย่ง 
บา่ย 

NOV

 รบัป
น. เดนิ

รบัป
 
Selo
แคท
ทีไ่ด้
ไดร้ ั
ฝรัง่
ถอืเป
หลงั
พืน้เ
เขา้สู
 

 

VGOROD –

ประทานอาหา
นทางดว้ยรถโ
ประทานอาหา

เดนิทาง
o) หมูบ่า้นเล็
ทเธอรนี”  (Ca
ดร้บัการทุ่มเท
บัการตกแต่ง
เศสทีร่ม่รืน่ง
ป็นอญัมณีขอ
งจากนัน้ออก
เมอืงทีภ่ตัตา
สูท่ีพ่กัที ่Hot

วนัจนัทร์
– EKATER

ารเชา้ ณ หอ้
คช้กลบัเขา้สู่
ารกลางวนั ณ
ต่อไปยงัหมูบ่
ก็ ๆแต่สงบง
atherine หรื
ทในการก่อสร้
งอยา่งพสิดาร
ดงาม เป็นพร
องสถาปตัยก
เดนิทางกลบั
คาร  
el Brothers 

รท่ี์ 28 สิงหา
RINA PALA

งอาหารโรงแ
สูก่รุง “เซนต ์
ณ ภตัตาคาร 
บา้น “พชุกิน้”
งดงาม ชานก
อ Ekaterina 
รา้งอยา่งวจิติ
ร โดยเฉพาะ 
ระราชวงัฤดรู
กรรมแบบ “บ
บเขา้สู ่“กรุงเซ

Karamazov

าคม 2560 
ACE - ST. P

แรม 
ปีเตอรส์เบอร
พืน้ถิน่ชานก
” (Pushkin) 
กรุงเซนตปี์เต
 Palace) ซึง่
ตรสวยงาม ห้
 “หอ้งอาํพนั”
รอ้นทีง่ดงาม
ารอ้ค” ของรั
ซนตปี์เตอรส์

y 4**** หรอื

 
PETERSB

รก์” 
กรุง เซนตปี์เต
หรอื “ซารส์โ
อรส์เบริก์ เพื
เป็นอกีหน่ึงพ
อ้งหบัต่าง ๆ
” (Amber Ro
มากทีส่ดุอกีแ
รสัเซยี อยา่งแ
เบริก์” เพือ่รบั

เทยีบเท่า 

Russia

URG 

ตอรส์เบริก์ 
โคอ ์เซโล” (T
พือ่เขา้ชม “พร
พระราชวงัขอ
ในตวัพระตาํ
oom) ชมสวน
แหง่หน่ึงของ
แทจ้รงิ 
บัประทานอา
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Tsarskoe 
ระราชวงั
องรสัเซยี 
าหนกั
นในสไตล์
งรสัเซยี 

าหารคํ่า

 



 

เชา้ 
 

 

 
  รบัป

  

ออก

ประทานอาห

ออกเดนิ
กสูอ่่าวฟินแล

วนั
ST. P

หารเชา้ ณ หอ้

นทางไปยงัชา
นด ์ทะเลบอล

นองัคารท่ี 2
PETERSBU

องอาหารโรง

านกรุงเซนตปี์
ลตคิ เพือ่เยีย่

29 สิงหาคม
URG – PET

แรม 

ปีเตอรส์เบริก์
ยมชมพระราช

ม 2560 
TERHOF 

ก บรเิวณชาย
ชวงัฤดรูอ้นข

Russia

ยฝ ัง่ทะเลทีห่นั
ของ  “พระเจา้
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นหน้า
าปีเตอร ์
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มหาราช” (Peterhof หรอื Petrodvorets) ผลงานพระราชอจัฉรยิะรงัสรรคข์อง “พระเจา้
ปีเตอรม์หาราช” กษตัรยิ ์“แซมซัน่ผูย้ ิง่ใหญ่ พละกาํลงัมหาศาล” ทีอ่ยูใ่นใจคนรสัเซยี
ตลอดมาไมว่า่จะเป็นยคุใดสมยัใด พระราชวงัแหง่น้ีมชีื่อเสยีงมากในดา้นความวจิติร
งดงามของ “สถาปตัยกรรมยคุทอง” ของรสัเซยีและความยิง่ใหญ่อลงัการของ “อุทยาน
ประตมิากรรมน้ําพกุลางวนา”  เป็นสถานทีท่ีแ่สดงถงึการผสมผสานอยา่งลงตวั ระหว่าง
สิง่ทีร่งัสรรคด์ว้ยฝีมอืมนุษยแ์ละความงามของธรรมชาต ิ ประกาศกฤษดานุภาพ เหนือ
มหาอํานาจแหง่ภมูภิาคในขณะนัน้คอื สวเีดน อยา่งหา้วหาญ  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  เดนิทางกลบัเขา้สูก่รุงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เทีย่วชม นครหลวงแหง่

ศลิปวฒันธรรมของรสัเซยีทีรุ่ง่โรจน์ในแบบยุโรป มใิช่ในแบบรสัเซยีทีร่าชธานีมอสโคว ์
มหานครทีง่ดงามทีส่ดุของรสัเซยีจนไดร้บัสมญานามว่า “ราชนีิแหง่ยุโรปเหนือ” แห่งน้ี 
ไดส้ ัง่สมเกยีรตปิระวตัทิีอ่าจหาญของชาวเมอืงทีร่ว่มใจกนัต่อตา้นการรุกรานจาก
กองทพัทีเ่กรยีงไกรของต่างชาตมิามากกวา่นครแหง่ใดในโลก 
 

 ชมสถานทีท่ีง่ดงามและมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรภ์ายในตวัเมอืง เชน่ ทา่เรอื
พาณิชยน์าวโีบราณ, อนุสาวรยี ์“พระเจา้ปีเตอรม์หาราชทรงมา้ปราบอสรพษิ” (The 
Bronze Horseman Statue) เฉลมิพระเกยีรตพิระผูท้รงสรา้งเมอืง “เซนตปี์เตอรส์เบริก์” 
น้ีขึน้, พระตาํหนกักระทอ่มน้อย ซึง่เป็นบา้นไมแ้บบลอ้กเคบนิ  (Peter’s Cabin) ที่
ประทบัทรงงานแรกสดุระหวา่งการก่อรา่งสรา้งเมอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช, “โบสถ์
หยาดพระโลหติของพระมหาไถ่” (The Savior of the Spilt Blood Church) หรอื “โบสถ์
การฟ้ืนคนืพระชนม”์ (The Resurrection Church) เป็นโบสถท์ีม่ลีกัษณะทาง
สถาปตัยกรรมทีง่ดงามตามแบบประเพณนิียมของรสัเซยีอกีแห่งหน่ึง รปูรา่งและ
ลกัษณะภายนอกของโบสถค์ลา้ยคลงึกนักบั “มหาวหิารเซนตบ์าซลิ” ใน “กรุงมอสโคว”์
มาก สรา้งขึน้ตรงจุดทีพ่ระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่สอง ถูกลอบปลงพระชนม ์ในปีค.ศ. 
1818, มหาวหิาร คาซาน โบสถส์าํคญัอกีแหง่หน่ึงของกรุงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เป็นตน้ 



 

 

 
 
ทอด
เนวา
เมอืง
เจา้อ
ไทย

แวะถ่าย
ดสมอปลดปร
า (Neva) เรอื
งไทยเพือ่เขา้
อยูห่วั” ในราช
ย และในการป

ยรปูเรอืรบลาด
ระจาํการอยูร่ิ
อลาํน้ีไดเ้คยใ
ารว่มในงานพ
ชวโรกาสทรง
ปฏวิตัชินชัน้ก

ดตระเวนออโ
มฝ ัง่น้ํา เนฟก
ใชเ้ป็นเรอืพร
พระราชพธิบีร
งเสดจ็ขึน้ครอ
กรรมาชพีเดื

โรรา่ครยุเซอ
กา (Nevka) 
ระทีน่ัง่ของผูแ้
รมราชาภเิษก
องราชยเ์ป็นพ
อนตุลาคม ค

ร ์(Aurora C
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บญัชาการยงิปืนใหญ่กระสนุหลอก เป็นสญัญาณใหเ้ริม่การปฏวิตัยิดึอาํนาจจาก “พระ
เจา้ซาร ์นิโคลสัทีส่อง” แหง่ “ราชวงศโ์รมานอฟ”  

ชม “ป้อมปราการมหาวหิารปีเตอรแ์ละพอล” (Peter & Paul Fortress) ซึง่เป็น
อาคารสถาปตัยกรรมแรกสดุของ “กรุงเซนตปี์เตอรส์เบริก์” ก่อสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นฐาน
ทพัเรอืระหวา่งการยุทธในสงครามภาคเหนือ ระหวา่งรสัเซยี-สวเีดน ประวตัคิวาม
เป็นมาของป้อมปราการแหง่น้ีกค็อืประวตัคิวามเป็นมาของ “กรุงเซนตปี์เตอรส์เบริก์” 
นัน่เอง ในอดตีป้อมปราการแหง่น้ีเคยถกูใชเ้ป็นคกุคมุขงันกัโทษการเมอืงทีม่สีภาพ
ทารณุทีสุ่ดแห่งหน่ึงของรสัเซยี ปจัจุบนัใชเ้ป็นสสุานหลวงเกบ็พระบรมศพ ของพระเจา้
ซาร ์พระราชนีิ และพระศพของสมาชกิใน “ราชวงศโ์รมานอฟ” ทุกพระองค ์

18.30 น. รบัประทานอาหารคํ่าภายในพระราชวงั “นิโคลสั” (Nikolai Palace) พรอ้มชมการแสดง 
“วพิธิทศันาพืน้เมอืงของชาวรสัเซยี” (เวทใีหญ่)   

23.00 น. กลบัเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Brothers Karamazovy 4**** หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัพธุท่ี 30 สิงหาคม 2560 
HERMITAGE – YUSOPOV 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางผา่นชม “จตัุรสัพระราชวงัฤดหูนาว” ซึง่เป็นทีต่ ัง้เสาหนิแกรนิตพระ
เจา้อเลก็ซานเดอร ์อนัสงา่งาม 

ชม “พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage) ทีก่วา้งขวาง มโหฬาร และ
รโหฐาน ในอดตี ประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆถงึ 1,050 หอ้งปจัจุบนัเป็นภณัฑาคารทีเ่กบ็
รวบรวมศลิปวตัถุลํ้าคา่มากมายจากทัว่โลกรว่ม 3 ลา้นชิน้ ทีพ่ฒันาการจดัแสดงและ
ขยบัขยายออกมาจาก กรสุมบตัสิว่นพระองคข์องพระนาง คทัรนี มหาราชนีิ ถอืเป็น
พพิธิภณัฑท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก และเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในรสัเซยี ชม
ผลงานศลิปะ ทัง้จติรกรรม ประตมิากรรม และงานจุลศลิป์ ชิน้โบวแ์ดง จาก จติรกรเอก 
และประตมิากร คนสาํคญั ๆของโลก ตามสมควรแก่เวลา  
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
บา่ย   เขา้ชม “พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัยซูพูอฟ” (Yusupov Palace) เป็นวงัน้อยระดบั

คฤหาสน์ใหญ่ ทีม่กีารประดบัประดาตกแต่งภายในราวกบัวงัในเทพนิยายปรมัปรา
พืน้เมอืงของรสัเซยีกลาย ๆ ทีเ่ตม็ไปดว้ยหอ้งหบัและเฟอรนิ์เจอรท์ีห่ลากหลายรปูแบบ
แหง่จนิตนาการ  

สถานทีแ่หง่น้ีเป็นจุดที ่ “เจา้ชายเฟลกิซ ์ยซููพอฟ ที ่2” (Prince Felix Yusupov 
II) ผูเ้ป็นเจา้ของวงัแหง่น้ีวางแผนใชเ้ป็นทีส่งัหาร “กรกิอร ีรสัปตูนิ”  (Grigori Rasputin) 
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ผา่นชมโรงแรม “แอสโตเรยี” (Astoria Hotel) สถานทีท่ี ่“ฮติเลอร”์ และนายพล 
“โตโจ” ของญีปุ่น่ นดัแนะกนัว่าจะมารว่มฉลองการครองโลกรว่มกนัทีน่ี่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคารพืน้เมอืงรสัเซยีน “Tchaikovsky” 
13.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยาน พลูโคโว  
17.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิสายการบนิ Emirates Airline  

เทีย่วบนิที ่EK 176 มุง่หน้าสูก่รุง ดไูบ 
23.59 น. ถงึทา่อากาศยาน ดไูบ แวะลงพกัยงัหอ้งพกัผูโ้ดยสารผา่น เพือ่รอการเปลีย่นเทีย่วบนิ 

กลบักรงุเทพฯ 
 

วนัศกุรท่ี์ 01 กนัยายน 2560 
DUBAI – BANGKOK 

 
03.00 น. ออกเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิสายการบนิ Emirates Airline  
 เทีย่วบนิที ่EK 384 มุง่หน้าสูก่รุงเทพฯ 
12.30 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯมหานครโดยสวสัดภิาพ 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

อตัราค่าบริการท่านละ 99,000 บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 

อตัราค่าบริการท่านละ 115,000 บาท (พกัห้องละ 1 ท่าน) 
 

สนใจร่วมเดินทาง ติดต่อ คณุภาณุมาศ (โท) 
โทร 081-915-8815 

 
อตัราค่าบริการรวม. 

1. รบัฟงัการบรรยาย ถงึความสมัพนัธส์องแผน่ดนิ ณ วงัจกัรพงษ์  วนัอาทติยท์ี ่20 สงิหาคม 2560 

2. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ สายการบนิเอมเิรสต ์ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบั

พรอ้มคณะ  

3. คา่ตัว๋รถไฟภายในประเทศรสัเซยี (Moscow – St.Petersberg) ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

4. คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

5. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 
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6. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในการการหรอืเทยีบเท่า 

7. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

8. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามการ 

9. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท สาํหรบัทา่นทีอ่ายรุะหวา่ง 1 – 75 ปีบรบิรูณ์ 
วงเงนิท่านละ 750,000 บาท สาํหรบัท่านทีอ่ายรุะหวา่ง 76 – 80 ปีบรบิรูณ์ 

10. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทย ดแูลตลอดการเดนิทาง  

11. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ 

11 รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรอืเพือ่ความเหมาะสม 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิด์งักล่าว จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

12 กรณีทีผู่เ้ดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย  และ/หรอื ต่างประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ ไมว่า่เหตุผลใด ๆ กต็าม ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 
อตัราค่าบริการไมร่วม. 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอื

เดนิทาง, คา่น้ําหนกัเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่

รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ปว่ยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษ ีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ ยกเลิกการเดินทาง. 
1. ชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี

 

ชือ่บญัช ี นางสาวจรสัศร ีศรบีาํรุงเกยีรต ิและ นายภาณุมาศ ชเยนทร ์

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั สาขา ถนนประชาอุทศิราษฎรบ์รูณะ 

บญัชีออมทรพัยเ์ลขท่ี 235 0 73850 2 
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2. คา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั  (ภายในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2560) 

3. สง่สาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน หลงัจากทีช่าํระมดั

จาํ ( พาสปอรต์หมดอายหุลงัวนัท่ี  1  มีนาคม  2561 )  

4. แจง้ยกเลกิก่อนวนัที ่20 กรกฎาคม 2560    เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

5 แจง้ยกเลกิระหวา่งวนัที ่23 กรกฎาคม ถงึ 7 สงิหาคม 2560 เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 40,000 บาท 

6 แจง้ยกเลกิเดนิทางหลงัวนัที ่7 สงิหาคม 2560 เป็นตน้ไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 


