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 80 กม. 

“วงแหวน

ยโบราณ 

รษท่ี 12 

กัรวรรดิ

รรมชาต ิ

นพกัตาก
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เท่ียง 
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“เซอ

เป็นเมอืงศนู

(Russian Ort

ชมม

เซนตเ์ซอรเ์จี

สาํคญัท่ีสดุใ

 

รบัประทานอ

หลงั

ประกาศให ้

เวลาเดนิทาง

 

นาํช

ดแูลรกัษาไว

“ไขม่กุแห่ง 

ชวิีตอยู่  

เท่ีย

ทัง้มหาวิหาร

อยู่ริมแมน่ํา้ 

สมัผ

พิพิธภณัฑพื์

ตา่งๆ  มาป

2019 

อรเ์กอเยฟ โ

นยก์ลางแห่งก

thodox) ท่ีสาํ

มหาวิหารเกา่

จียส” (St. S

ในรสัเซีย  

อาหารกลาง

งจากนัน้ ออ

เป็นเมอืงมร

งประมาณ 3

ชมเขตเมอืงเก

วอ้ย่างดท่ีีสดุ

เสน้ทางวงแ

วชมเมอืง “

รท่ีเกา่แกป่ร

 “คาเมนกา”

ผสับรรยากา

พ้ืนบา้นกลาง

ประกอบใหมไ่

โปสาด” เป็น

การ “แสวง

าคญัท่ีสดุขอ

าแก ่ ท่ีสรา้ง

Sergius) แล

งวัน ณ ภตัต

อกเดนิทางมุง่

ดกทางวฒัน

3 ชม.)  

กา่ “ซสูดาล”

ด บนถนน

หวนทองคาํ

“ซสูดาล” (S

ระจาํเมอืง รว

” (Kamenka R

าศ วิถีชวิีตผู

งแจง้ท่ีเป็นแห

ไวใ้นท่ีเดยีวกั

~ 8 ~ 

นอีกหนึง่ในเมื

งบญุ” ของ

งจกัรวรรดริ

งขึน้ในสมยัศ

ละเพ่ือเป็นศนู

ตตาคารพ้ืนเมื

งหนา้สูเ่มอืง 

นธรรมของโ

” (Suzdal) เมื

นสายวงแหว

” เมอืงทัง้เมื

Suzdal) เมอื

วมทัง้ “เครม

River) 

ผูค้น อาหาร

หลง่รวบรวม

กนั 

มอืงโบราณบ

งคริสตจกัรนิ

รสัเซียโบราณ

ศตวรรษท่ี 

นยร์วมของช

มอืง 

 “ซสูดาล” (

ลก ในปีค.ศ.

มอืงโบราณเ

วนทองคาํนี ้

มอืงไดร้บัการ

งศกัดิส์ิทธ์ิที

มลิน” ป้อมป

รการกนิในแบ

มบา้นไมโ้บรา

บนเสน้ทางว

นกิาย “รสัเ

ณ  

14 เพ่ืออทิุ

าวคริสต ์ นิ

(Suzdal)  เมื

. 1995 (ระ

ล็ก ๆ ท่ีเงยี

จนไดร้บัก

รประกาศใหเ้

ท่ีเขม้ขลงัของ

ราการของเม

บบรสัเซียนแ

าณตา่งยคุสม

งแหวนทองค

เซียน ออรโ์

ทิศถวายแด ่

นกิายออรโ์ธด

มอืงท่ีองคก์าร

ะยะทาง 190

ยบสงบ และไ

การขนานนา

เ้ป็นพิพิธภณั

งสงัคมรสัเซี

มอืงท่ีตัง้เดน่

แทท่ี้นี ่ รวมท

มยัจากสถาน

 

 

คาํ ท่ีถือ

โธดอกซ”์ 

“นกับญุ

ดอกซ ์ ท่ี

รยเูนสโก 

0 กม. ใช ้

ดร้บัการ

ามว่าเป็น 

ณฑท่ี์ยงัมี

ยโบราณ 

นเป็นสงา่

ทัง้เขา้ชม

นท่ี
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 นาํเข

รบัป

 

 

2019 

ขา้สูท่ี่พกัท่ี H

ประทานอาห

 

Hotel Nikolae

ารคํา่ในแบบ

~ 9 ~ 

 

evskiy Posad 

บพ้ืนเมอืง ณ

 4**** หรือ

ณ ภตัตาคารใ

เทียบเท่า 

นท่ีพกั 
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เชา้ 

 

เท่ียง 

เย็น 

 

 

ป์สญัจร Russia 2

 รบัป

 

ออก

สรา้ง “กรงุ

องค

(Suzdal) เป็น

เขา้ช

ตาํสีขาว” ไม

มหาวิหาร “

ชมม

เป็นเมอืงหล

องค

(Suzdal) เป็น

 

 รบัป

 

เดนิ

 

 รบัป

 พกัโ

2019 

วั

SU

ประทานอาห

กเดนิทางมุง่ห

มอสโคว”์ ระ

คก์ารยเูนสโก

นเมอืงมรดก

ชมบริเวณเข

มว่่าจะเป็นปร

“อสัสมัชญั” โ

มหาวิหารอสั

ลวงแห่งใหมข่

คก์ารยเูนสโก

นเมอืงมรดก

ประทานอาห

ทางกลบั กร

ประทานอาห

โรงแรม Hote

นัองัคารที

UZDAL – V

ารเชา้ ณ ภตั

หนา้สูเ่มอืง 

ะยะทาง 40 

ก ประกาศให

กทางวฒันธร

ตย่านเมอืงโบ

ระตเูมอืง “สุ

โบสถเ์กา่แกข่

สสมัชญั ท่ีสร

ของรสัเซียสืบ

ก ประกาศให

กทางวฒันธร

ารกลางวัน 

รงุมอสโคว ์(

ารคํา่ ณ ภตั

el Radisson B

~ 10 ~ 

ท่ี 24 กนัย

VLADIMIR 

ตตาคารในโร

“วลาดเิมยีร

กม. ใชเ้วลาเ

หเ้มอืง “วลา

รรมของโลกร

บราณ “วลา

สวุรรณทวาร

ของเมอืง ลว้

รา้งโดยกษตั

บตอ่จาก “เคี

หเ้มอืง “วลา

รรมของโลกร

 ณ ภตัตตาค

(ระยะทาง 19

ตตาคารทอ้ง

Blu Belorussk

ยายน 256

 – MOSCO

รงแรมท่ีพกั 

ร”์ (Vladimir

เดนิทางประม

าดมิยีร”์  (

ร่วมกนัทัง้ส

าดเิมยีร”์ ท่ีมี

รบท” (Golde

วนเป็นปูนตาํ

ตริย ์ “องัเดร

คียฟ” แห่ง ยู

าดมิยีร”์  (

ร่วมกนัทัง้ส

คารพ้ืนเมอืง 

95 กม.ใชเ้วล

งถ่ิน  

kaya 4**** ห
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OW 

 

r) อดตีกรงุ

มาณ 1 ชม. 

(Vladimir) แ

องเมอืง 

มจีดุเดน่คือ 

en Gate) หรื

าสีขาว สะอา

 โบโกลยบูอ

ยเูครน  

(Vladimir) แ

องเมอืง  

 

ลาเดนิทางป

หรือเทียบเท่

งราชธานเีกา่

  

และ เมอืง “

สถาปัตยกร

รือ ผนงัภาย

ด บริสทุธ์ิสด

อฟ” เพ่ือประ

และ เมอืง “

ระมาณ 3.3

ท่า  

 

 กอ่นจะ

“ซสูดาล” 

รรม “ปูน

นอกของ

ดใส  

ะกาศการ

“ซสูดาล” 

 

30 ชม.) 
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รบัป

ออก

ปีเต

ถึงส

รบัป

หลงั

แบบ

รสัเซี

อาจ

ตา่ง

ชม 

สถา

ทพัเ

เป็นม

สเบิร

สภา

ของ

พระ

 

2019 

M

ประทานอาห

กเดนิทางดว้

อรส์เบิรก์” ใ

สถานรีถไฟก

ประทานอาห

งอาหารเท่ียง

บยโุรป มใิ

ซียจนไดร้บัส

จหาญของชา

งชาตมิามากก

“ป้อมปรากา

าปัตยกรรมแ

รือระหว่างก

มาของป้อมป

รก์” นัน่เอง 

าพทารณุท่ีสุ

งพระเจา้ซาร ์

ะองค ์

วนัพธุท่ี 2

MOSCOW 

ารเชา้ ณ หอ้

ยรถไฟสายด

ใชเ้วลาเดนิท

กรงุเซนตปี์เต

ารกลางวัน 

ง เท่ียวชม

ชร่สัเซียโบรา

สมญานามว่า

าวเมอืงท่ีร่วม

กว่านครแห่ง

ารมหาวิหาร

แรกสดุของ 

การยทุธในสง

ปราการแห่ง

 ในอดตีป้อม

ดแห่งหนึง่ขอ

 พระราชนิี

~ 11 ~ 

25 กนัยาย

 – ST. PET

องอาหารโรง

ดว่นขบวนพิเ

ทางประมาณ

ตอรส์เบิรก์ นํ

 ณ ภตัตตาค

 นครหลว

าณแบบท่ีรา

า “ราชนิแีห่ง

มใจกนัตอ่ตา้

งใดในโลก 

รปีเตอรแ์ละพ

“กรงุเซนต

งครามภาคเ

งนีก็้คือประวั

มปราการแห่

องรสัเซีย 

น ี และพระศ

ยน 2562

TERSBURG

งแรม 

เศษความเร็ว

 3 ชม. 45 น

นาํท่านไปรบัป

คารพ้ืนเมอืง 

วงแห่งศิลปวั

าชธานมีอสโค

งยโุรปเหนอื”

านการรกุราน

พอล” (Peter

ตปี์เตอรส์เบิร

เหนอื ระหว่

วตัคิวามเป็นม

งนีเ้คยถกูใช ้

ปัจจบุนัใช

ศพของสมาชิ

 

G 

วสงู SAPSA

นาที  

ประทานอาห

 

ฒันธรรมขอ

คว ์ มหาน

” แห่งนี ้ ไดส้ั

นจากกองทพั

r & Paul For

รก์” กอ่สร

ว่างรสัเซีย-ส

มาของ 

เ้ป็นคกุคมุขงั

ชเ้ป็นสสุานห

กใน “ราชว

AN ไปยงั “ก

หารกลางวนั 

องรสัเซียท่ีร ุ่

ครท่ีงดงามท

สัง่สมเกยีรติ

พท่ีเกรียงไก

ortress) ซ่ึงเป็

รา้งขึน้เพ่ือใช

สวีเดน ประ

“กรงุเซน

งันกัโทษการ

หลวงเก็บพระ

วงศโ์รมานอ

 

กรงุเซนต์

 

งุโรจนใ์น

ท่ีสดุของ

ตประวตัท่ีิ

รของ

ปนอาคาร

ชเ้ป็นฐาน

วตัคิวาม

นตปี์เตอร์

รเมอืงท่ีมี

ะบรมศพ 

ฟ” ทกุ
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ชมม

งดงามของ 

เจา้ซารปี์เตอ

ภายนอกใชว้

เห็นจากภาย

วิหารทรงโด

เมอืง 

2019 

มหาวิหาร “เ

 กรงุเซนตปี์

อรม์หาราช” 

วสัดท่ีุสงูคา่ยิ

ยนอกคือยอด

ดมท่ีสงูท่ีสดุใ

 

ซนต ์ไอแซค

ปเตอรส์เบิรก์

 ใชร้ะยะเวลา

ย่ิงกว่าโบสถใ์

ดโดมท่ีทาํดว้

ในโลก และ

~ 12 ~ 

ค” (St. Isaac’s

ก ตัง้ชือ่ตาม

าในการกอ่สร

ใด ๆในรสัเ ี

วยทองคาํแผ่

ะใหญ่เป็นอนั

s Cathedral) 

มชือ่นกับญุผู้

รา้งยาวนาน

ซียหรือในยโุ

ผน่บริสทุธ์ินํา้

ดบัสามของโ

 มหาวิหารคู่

พิ้ทกัษป์ระจํ

นถึง 40 ปี ก

โรป ความย่ิ

าหนกัถึง 10

โลก ตัง้สงู

 

คูบ่า้นคูเ่มอืงที

าพระองคข์อ

การตกแตง่ภ

ย่ิงใหญ่งดงา

00 กโิลกรมั

งเดน่เป็นสงา่

 

ท่ีย่ิงใหญ่

อง “พระ

ายในและ

มลํา้คา่ท่ี

ม นบัเป็น

าราศีของ
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รบัประทานอ

กลบัเขา้สูท่ี่พ

 
 
 
 

2019 

 

อาหารคํา่ ณ

พกั Hotel Ra

ณ ภตัตาคาร 

adisson Son

~ 13 ~ 

 

nya 4* 
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ST. PET

รบัป

ออก

หมูบ่

แคท

ท่ีได ้

ไดร้ั

สไต

ของ

แทจ้

 

2019 

วนั

ERSBURG

ประทานอาห

กเดนิทางไปย

บา้นเล็ก ๆแ

ทเธอรีน”  (C

ดร้บัการทุม่เท

บัการตกแต่

ลฝ์รัง่เศสท่ีร

งรสัเซีย ถือ

จริง 

นพฤหสับดี

G - CATHE

ารเชา้ ณ หอ้

ยงัหมูบ่า้น “พ

แตส่งบงดงา

Catherine หรื

ทในการกอ่ส

งอย่างพิสดา

ร่มร่ืนงดงาม

อเป็นอญัมณี

~ 14 ~ 

ดีท่ี 26 กนั

ERINE PA

 

องอาหารโรง

พชุกิน้” (Pus

าม ชานกรงุ

รือ Ekaterina 

สรา้งอย่างวิจิ

าร โดยเฉพา

ม เป็นพระ

ณของสถาปัต

นยายน 25

ALACE – FA

งแรม 

shkin) หรือ 

เซนตปี์เตอร์

 Palace) ซ่ึงเ

จิตรสวยงาม

าะ “หอ้งอาํพ

ะราชวงัฤดรูอ้

ยกรรมแบบ

62 

ABERGE M

“ซารส์โคอ ์เซ

รส์เบิรก์ เพ่ือ

ป็นอีกหนึง่พ

ม หอ้งหบัตา่

พนั” (Ambe

อ้นท่ีงดงามม

 “บารอ้ค” 

MUSEUM 

ซโล” (Tsarsk

อเขา้ชม “พร

พระราชวงัขอ

างๆในตวัพร

er Room) ช

มากท่ีสดุอีก

 ของรสัเซีย

 

koe Selo) 

ระราชวงั

องรสัเซีย 

ระตาํหนกั

ชมสวนใน

แห่งหนึง่

ย อย่าง
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เท่ียง 

 

บ่าย 

 

 

ป์สญัจร Russia 2

รบัประทานอ

หลงัจากนัน้

 
 หลงั

แสดงงานปร

มหศัจรรยข์

ราชสาํนกัรสั

พระบาทสม

บทบาทของ

ราชาภเิษกข

จดันทิรรศก

ราชพิธีมหา

2019 

อาหารกลาง

ออกเดนิทาง

งจากนัน้เดนิ

ระณีตศิลป์เค

ของโลกทางด

สเซีย ผูม้ชีือ่

เด็จพระจลุจ

ง “หา้งฟา

ของพระบาทส

การงานฝีมอื

มคลดงักลา่

งวัน ณ ภตัต

งกลบัเขา้สู ่“

ทางเขา้ชมพิ

คร่ืองเพชรพ

ดา้นอญัมณี 

อเสยีงไปทัว่แ

อมเกลา้เจา้อ

าแบรเ์ช”่ 

สมเด็จพระม

ของ “คารล์

ว 

~ 15 ~ 

ตาคาร  

“กรงุเซนตปี์เ

พิพิธภณัฑ ์ “

พลอย 

 ดว้ยฝีมอืขอ

แทบทกุราชสํ

อยูห่วั เมือ่ค

ในการเขา้ร่ว

มงกฏุเกลา้เจ้

ล ฟาแบรเ์ช”่

เตอรส์เบิรก์”

“ฟาแบรเ์ช”่ 

และอญัมณ

อง “คารล์ 

สาํนกัในยโุรป

ราวเสด็จปร

วมเฉลิมฉลอ

า้อยูห่วัอีกด้

 ขึน้ท่ีโรงแร

” 

(Faberge M

ณีลํา้คา่จนถือ

ฟาแบรเ์ช”่ ช

ป รวมทัง้รา

ระพาสรสัเซีย

องอนัเนือ่งใน
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เย็น รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Crown Plaza Airport. 

19.30 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยาน พลูโคโว  

23.55 น. ออกเดนิทางดว้ยเคร่ืองบินสายการบิน Emirates Airline  

เท่ียวบินท่ี EK 176 มุง่หนา้สูน่คร ดไูบ 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 29 กนัยายน 2562 

DUBAI – BANGKOK 

 

06.55 น. ถึงท่าอากาศยาน ดไูบ แวะลงพกัยงัหอ้งพกัผูโ้ดยสารผา่น เพ่ือรอการเปลี่ยน

เท่ียวบิน กลบักรงุเทพฯ 

09.45 น. ออกเดนิทางดว้ยเคร่ืองบินสายการบิน Emirates Airline  

 เท่ียวบินท่ี EK 372 มุง่หนา้สูก่รงุเทพฯ 

19.15 น. เดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯมหานครโดยสวสัดภิาพ 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

อตัราค่าบริการท่านละ 129,000 บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 

อตัราค่าบริการท่านละ 145,000 บาท (พกัห้องละ 1 ท่าน) 
 

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

 
อตัราค่าบริการรวม. 

1. รบัฟงัการบรรยาย ถงึความสมัพนัธส์องแผน่ดนิ ณ วงัจกัรพงษ์   

2. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ สายการบนิเอมเิรสต ์ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบั

พรอ้มคณะ  

3. คา่ตัว๋รถไฟภายในประเทศรสัเซยี (Moscow – St.Petersburg)  

4. คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

5. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 

6. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในการการหรอืเทยีบเทา่ 

7. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

8. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามการ 
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9. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท สาํหรบัทา่นทีอ่ายรุะหวา่ง 1 – 75 ปีบรบิรูณ์ 
วงเงนิทา่นละ 750,000 บาท สาํหรบัทา่นทีอ่ายรุะหวา่ง 76 – 80 ปีบรบิรูณ์ 

10. คา่มคัคุเทศกจ์ากทางเมอืงไทย ดแูลตลอดการเดนิทาง  

11. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ 

11 รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรอืเพือ่ความเหมาะสม 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิด์งักล่าว จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

12 กรณทีีผู่เ้ดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย  และ/หรอื ต่างประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ ไมว่า่เหตุผลใด ๆ กต็าม ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืเงนิทัง้หมด 

อตัราค่าบริการไม่รวม. 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอื

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

รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจบ็ปว่ยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

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

 

เงื่อนไขการจอง และ ยกเลิกการเดินทาง. 
1. ชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 40,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี

ชื่อบญัช ี นางสาวจรสัศร ีศรบีาํรงุเกยีรต ิและ นายภาณุมาศ ชเยนทร ์

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั สาขา ถนนประชาอุทศิราษฎรบ์รูณะ 

บญัชีออมทรพัยเ์ลขท่ี 235 0 73850 2 

2. คา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืชาํระ ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 

3. สง่สาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน หลงัจากทีช่าํระมดั

จาํ ( พาสปอรต์หมดอายหุลงัวนัท่ี  19  มีนาคม  2563 )  

4. แจง้ยกเลกิก่อนวนัที ่19 กรกฎาคม 2562    เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 40,000 บาท 

5 แจง้ยกเลกิเดนิทางหลงัวนัที ่15 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 


