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ไรนน์ชิ ทราเวล ขอน ำทำ่นรว่มเดนิทำงตำมรอยลน้เกลำ้รัชกำลที ่5 เสด็จเยอืนจักรวรรดิรั์สเซยี   

กรงุมอสโคว ์เขำ้พระรำชวังเครมลนิ  จตรัุสสแีดง  มหำวหิำรเซนตบ์ำซลิ วหิำรเซนตเ์ดอะ ซำเวยีร ์ สถำนีรถไฟใตด้นิ
ศลิปะทีส่วยงำม   เขำ้ชมทีเ่ก็บสมบตัลิ ้ำคำ่ของกษัตรยิ ์พพิธิภัณฑอ์ำรเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์  

มหำนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์   เมอืงทีแ่สดงควำมยิง่ใหญ่และร ่ำรวยของรำชวงศโ์รมันนอฟอยำ่งแทจ้รงิ เริม่จำก
พระรำชวังแคทเธอรนี    พระรำชวังฤดูรอ้นปีเตอรฮ์อฟ, ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล ทีเ่กบ็พระศพกษัตรยิท์กุพระองคใ์นรำช
วงศโืรมำนนอฟ   พระรำชวังฤดหูนำวเฮอรม์เิทจ พพิธิภัณฑเ์ก็บสมบัตอิภำพเขยีนอันล ้ำคำ่, มหำวหิำรเซนตไ์อแซค 

ศนูยร์วมของนกำยออโธด็อก  พเิศษทำงไรนน์ชิ ทรำเวล ไดจั้ดอำหำรพเิศษบำงมือ้ทีไ่ดร้ับกำรประกัน

ควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวิตัน์ 
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เบลกูำ้คำรเ์วยี  ชมิไขป่ลำสเตอรเ์จยีนทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุ แพงทีส่ดุในโลก 
 

ภัตตำคำรสเต็กเนือ้   ภัตตำคำรฝร่ังเศสทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ส ำหรับทำ่นทีไ่มท่ำนเนื้อ 

ขอแนะน ำปลำสเตอรเ์ลต็ ( ปลำสเตอรเ์จยีนตอนตัวเล็ก ) เมนูยอดนยิมในรำชส ำนักรัสเซยี 
 

ภัตตำคำรแหง่พระรำชวงัโรมำนอฟ ชมิอำหำรหรหูรำตำมแบบพระรำชวังในยคุรำชวงศโ์รมำนนอฟ 
 

ภัตตำคำรโกลอปสกี ้ ทีต่อ้นรับแขกบำ้นแขกเมอืงของประธำนำธบิดปีตูนิ ทำ่นจะไดรั้บประทำน “โกลอปสกี”้   
อำหำรพืน้เมอืงทีเ่ป็นทีต่ดิใจของ ม.จ. เฉลมิศร ี(ทำ่นพอ่ของคณุชำยถนัดศร)ี  ซึง่ไดน้ ำสตูรกลับมำใหท้ำ่นแมข่อง 

คณุชำยท ำรับประทำนทีเ่มอืงไทย 

 

    ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก กรงุเทพฯ – กรงุมอสโคว ์– ยอดเขำสแปโรว ์– มหำวทิยำลัยแหง่มอสโคว ์– ภัตตำคำร 
      แหง่พระรำชวงัโรมำนอฟ 

08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภูม ิ ชัน้ 4  ประต ู3  เคำนเ์ตอร ์ D สำยกำรบนิไทย (TG)  พบเจำ้หนำ้ทีแ่ละหัวหนำ้
ทัวรข์องไรนน์ชิ   ทรำเวล จะคอยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนกอ่นขึน้เครือ่งพรอ้มจะเดนิทำงไปกบัคณะ
ทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิำรท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 

10.30 น. เหนิฟ้ำสูก่รุงมอสโคว ์  โดยสำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิที ่  TG 974 

16.15 น.     เดนิทำงถงึสนำมบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ เมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี  ในอดตีคอื สหภำพโซ

เวยีต  มหำอ ำนำจผูน้ ำกลุม่ประเทศสงัคมนยิม   เริม่โปรแกรมทัวรร์ัสเซยี  น ำท่ำนชมทัศนียภำพอนัสวยงำม

กวำ้งไกลของตวัเมอืงมอสโควท์ี ่ ยอดเขำสแปโรว ์  พรอ้มถ่ำยภำพอนัสวยงำมกวำ้งไกลของตวัเมอืงมอส
โคว ์ ผ่ำนชม มหำวทิยำลัยแหง่มอสโคว ์ทีม่ชีือ่เสยีงและมพีืน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก   
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ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภัตตำคำรแหง่พระรำชวงัโรมำนอฟ 
 ( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์, RHINISH GASTRONOMY ) 
 ชมิอำหำรรัสเซยีในภัตตำคำรทีต่กแตง่แบบพระรำชวังในยคุทีเ่จรญิสงูสดุของรำชวงศโ์รมำนนอฟ ทีน่ี่

สวย   งดงำม และหรหูรำอันดับหนึง่ของรัสเซยี    
                 เขำ้พักทีโ่รงแรม SWISSOTEL HOTEL, MOSCOW ( 5 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง   เซอรก์ำเยฟโปสำด – วหิำรเซนตเ์ซอรเ์จยีส – ตลำดพืน้เมอืงซำรก์อส – วหิำรเซ็นต ์
    เดอะซำเวยีร ์- จัตรุัสแดง -   วหิำรเซ็นตบ์ำซลิ - สถำนรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์- หำ้งสรรพสนิคำ้คมุ  

    ตลำดอำบัส – ละครสตัวบ์ันลอืโลก 
08.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

  น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถโคช้สูเ่มอืงเซอรก์ำเยฟโปสำด ( ซำรก์อส )  อยู่ห่ำงจำกกรุงมอสโควไ์ปทำงทศิ

ตะวนัออกประมำณ 70 กโิลเมตร ระหวำ่งทำงท่ำนจะเพลดิเพลนิกบัทวิทัศนท์ีร่่มรืน่ไปดว้ยป่ำสน  น ำชมวหิำร
เซนตเ์ซอรเ์จยีส ( St. Sergius ) วหิำรเกำ่แกท่ีส่รำ้งในศตวรรษที ่14 เพือ่ศนูยร์วมชำวครสิตน์กิำยออรโ์ธ

ดอกซ ์ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี  พรอ้มชมหอระฆังเกำ่แก ่บ่อน ้ำมนตศ์กัดิส์ทิธิ ์   หำกมเีวลำเหลอืใหท้่ำนแวะเลอืก

ซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงมำกมำยตำมอธัยำศยั รำ้นคำ้พืน้เมอืงซำรก์อส    โดยเฉพำะปลำคำเวยี,  ตุ๊กตำลกูดก,  
เครือ่งแกว้,  เซรำมกิรัสเซยี 

12.30 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
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ยำ่นจัตรุัสแดง ทีม่คีวำมส ำคญัในหนำ้ประวตัศิำสตรก์ำรเมอืงรัสเซยี   ผ่ำนชมสนำมกฬีำโอลมิปิค    น ำ

ท่ำนชม วหิำรเซ็นตเ์ดอะซำเวยีร ์ วหิำรโดมทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี ไดร้ับกำรบูรณะขึน้ใหม่เน่ืองใน

โอกำสเฉลมิฉลองครบรอบ 850 ปีกรุงมอสโคว ์  แวะถ่ำยภำพทีว่หิำรเซ็นตบ์ำซลิ สญัลกัษณข์องกรุงมอส
โคว ์    น ำท่ำนเขำ้ช็อปป้ิงหำ้งสรรพสนิคำ้คมุ แหล่งช็อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงอนัดบัหนึง่ของมอสโคว ์ อสิระให ้
ท่ำนไดช้็อปป้ิงจุใจกบัสนิคำ้มำกมำยตำมอธัยำศยั  โดยเฉพำะปลำคำเวยี,  ไหมพรม,  เครือ่งแกว้,  เซรำมกิ
รัสเซยี         

 

ชม สถำนรีถไฟฟ้ำใตด้นิมอสโคว ์ ควำมลงตัวของกำรผสมผสำนเทคโนโลยเีขำ้กับสถำปัตยกรรม
หลำกหลำยรปูแบบ  กอ่สรำ้งในสมัยสตำรล์นิ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ จนไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่

เป็นสถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงำมยิง่   สูย่ำ่นสนิคำ้รำคำถกูในตลำดอำบัส  มสีนิคำ้
มำกมำยหลำกหลำยชนดิ  ของทีน่ี่จะมรีำคำถูกกวำ่แหลง่ช็อปป้ิงอืน่ในมอสโคว ์ 

19.00 น. ชมละครสตัวบ์ันลอืโลก คณะละครสตัวท์ีบ่กุเบกิเจำ้แรกๆของโลกทีน่ ำสตัวด์รุำ้ยเชน่ เสอื, สงิโตมำ

ฝึกแลว้แสดงใหช้ม 

21.00 น. รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 

 เขำ้พักทีโ่รงแรม SWISSOTEL HOTEL, MOSCOW ( 5 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่ำม   พระรำชวงัเครมลนิ  –  พพิธิภัณฑอ์ำรเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์ - โบสถอ์ัสสมัชญั -  ป้อมปืน
ใหญ ่- หอระฆงัพระเจำ้อวีำน  – นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

09.00 น. น ำท่ำนชมควำมงดงำมของ  กรงุมอสโคว ์ เมอืงหลวงของอดตีสหภำพโซเวยีตทีย่ ิง่ใหญ่      น ำชม 

พระรำชวงัเครมลนิ  สถำปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่สวยงำม จุดก ำเนดิแห่งประวตัศิำสตรร์ัสเซยี ทีม่อีำยุยำวนำน
กวำ่ 850 ปี      

 

ชมพพิธิภัณฑอ์ำรเ์มอรร์ีแ่ชมเบอร ์เป็นทีเ่ก็บสมบัตลิ ้ำคำ่ของกษัตรยิร์ัสเซยี      ชมโบสถอ์ัสสมัชญั 

ทีใ่ชใ้นพธิสีวมมงกฎุเพือ่กำรขึน้ครองรำชยข์องพระมหำกษัตรยิร์ัสเซยี  ป้อมปืนใหญ ่ สรำ้งอยำ่งวจิติร

บรรจงแตย่ังไมเ่คยใชย้งิจรงิเลยแมน้แตค่รัง้เดยีว หอระฆงัพระเจำ้อวีำน ระฆังยักษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  
15.00 น.        เดนิทำงสูส่นำมบนิแซเรเมเยโว  มอสโคว ์
17.45 น. ออกเดนิทำงสูม่หำนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดยเทีย่วบนิที ่S7 43 

19.20 น. ถงึสนำมบนิพูลโคโว มหำนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

 

 
 
 



 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภัตตำคำรสเต็กเนือ้    
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์, RHINISH ELITE GASTRONOMY ) 

 ภัตตำคำรฝร่ังเศสทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ส ำหรับทำ่นทีไ่มท่ำนเนื้อขอแนะน ำ
ปลำสเตอรเ์ล็ต ( ปลำสเตอรเ์จยีนตอนตัวเล็ก ) เมนูยอดนยิมในรำชส ำนักรัสเซยี    

  เขำ้พักทีโ่รงแรม SOKOS PALACE BRIDGE HOTEL, ST. PETERSBURG  ( 5 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 

  

วนัทีส่ ี ่ นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ – พระรำชวงัปีเตอรฮ์อฟ - มหำวหิำรเซ็นตไ์อแซค – มหำวหิำร 
   คำซำน – ถนนเน็ปสกี ้โปรสเป๊ก – กำรแสดงระบ ำพืน้เมอืงรัสเซยี – พระรำชวงันโิคลัสพำเลซ           
 08.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 มหำนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เปรยีบดงัจุดยุทธศำสตรส์ ำคญัทีต่อ้งใชจ้ังหวะเวลำและท่ำททีีเ่หมำะสม 

ทัง้น้ีทัง้นัน้หำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัวทรงวำงหมำกพลำด น่ันก็อำจะหมำยถงึจุดจบของ

อธปิไตยบนแผ่นดนิสยำมเสน้ทำงกำรเสด็จพระรำชด ำเนนิในแตล่ะประเทศ  จะตอ้งมกีำรศกึษำและคำดคะเน
อย่ำงถูกตอ้งเพรำะหำกไมไ่ดร้ับกำรตอ้นรับจำกประเทศเจำ้บำ้น  หรอืไดร้ับกำรตอ้นรับไมส่มพระเกยีรตยิศ ก็จะ

ท ำใหก้ำรแสวงหำพันธมติรเพือ่คำนอ ำนำจของฝรังเศส,องักฤษไม่เป็นผลส ำเร็จ   เดนิทำงสูพ่ระรำชวงั

ฤดรูอ้นปีเตอรฮ์อฟ ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช  ณ สถำนทีแ่หง่นีเ้คยใชเ้ป็นที่
รับรองกำรเสด็จเยอืนของรัชกำลที ่ 5  ของไทยในกำรเจรญิสมัพันธไมตรไีทย/รัสเซยี 

พรอ้มทัง้ทรงรว่มพระฉำยกับพระเจำ้ซำรน์โิคลัสที ่2 แห่งรัสเซยี  เป็นภำพประวตัศิำสตรข์องโลก  
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เดนิทำงสูพ่ระรำชวงัในสถำปัตยกรรมยุคทอง  ท่ำนจะไดต้ืน่ตำตืน่ใจกบัประตมิำกรรมทีว่จิติรพสิดำรอลงักำรยิง่
ภำยในพระรำชวงัประกอบดว้ยหอ้งหับมำกมำย  ประดบัดว้ยจติรกรรมสทีองอร่ำม สว่นภำยนอกก็ดำรดำษไป
ดว้ยพฤกษำนำนำพันธุ ์ โดยพำะอย่ำงยิง่สวนน ้ำพุอนัตระกำรตำ   

13.30 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  ภัตตำคำรอำหำรจนี 
    

 

น ำท่ำนชมมหำวหิำรเซ็นตไ์อแซค ทีส่รำ้งขึน้อย่ำงสวยงำมยิง่ใหญ่ ยอดโดมท ำดว้ยทองค ำแผ่นหนักถงึ 
100 กโิลกรัม นับเป็นวหิำรทรงโดมทีส่งูทีส่ดุในโลก  ใหญ่เป็นอนัดบัทีส่ำมของโลก สรำ้งขึน้จำกหนิแกรนติ
จ ำนวนมหำศำล เยอะทีส่ดุในโลก ถอืเป็นโบสถท์ีส่ ำคญัทีส่ดุของชำวออโทรด็อก  กล่ำวกนัว่ำ มหำวหิำรแห่งน้ี
จะมอีำยุไม่ต ำ่กวำ่ 5,000 ปี 

 

ผ่ำนชมพรอ้มถำ่ยรปูมหำวหิำรคำซำน   มหำวหิำรทีใ่หญ่ทีส่ดุ  น ำแบบมำจำกวหิำรเซนตปี์เตอร ์แห่งกรงุ

โรม  ทีร่ะลกึทีก่องทพัรัสเซยีชนะกองทัพของพระเจำ้นโปเลยีน แห่งฝรั่งเศส       แวะถนนเน็ปสกี ้โปรส
เป๊ก   ถนนสำยช็อปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้สนิคำ้ตำ่งๆมำกมำย   ตลอดจนรำ้นกำแฟเก๋ๆ  
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19.30 น.  น ำทำ่นชมกำรแสดงระบ ำพืน้เมอืงของรัสเซยี ศลิปะพืน้บำ้นจำกหลำยชนเผ่ำ 

 งำนเลีย้ง ณ หอ้งอำหำรพระรำชวงันโิคลัสพำเลซ   
ลิม้ลองไขป่ลำคำเวยีร ์ แซนวชิ  พรอ้มเหลำ้วอดกำ้ หรอืแชมเปญ  ถอืวำ่ทำ่นไดม้ำถงึรัสเซยีแลว้      
เขำ้พักทีโ่รงแรม SOKOS PALACE BRIDGE HOTEL, ST. PETERSBURG  ( 5 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห่ำ้ พระรำชวงัแคทเธอรนี – ภัตตำคำรโกลอปสกี ้– พำเลส สแควร ์– เสำหนิแกรนติอเล็ก 
       ซำนเดอร ์– พระรำชวงัฤดหูนำวเฮอรม์เิทจ  
08.00 น.  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้ชมพระรำชวงัแคทเธอรนี ภำยในหมู่บำ้นพุชกิน้วลิเลจทีส่วยงำมแห่งหนึง่ในรัสเซยีดว้ยหอ้ง

หับตำ่ง ๆ นับรอ้ย โดยเฉพำะหอ้งอ ำพัน ( AMBER ROOM ) อสิระใหท้่ำนเดนิชมสวนอนัร่มรืน่งดงำมในสไตล์
ฝรั่งเศส พรอ้มเก็บภำพไดต้ำมอธัยำศยั   

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  ภัตตำคำรโกลอปสกี ้ 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์, RHINISH GASTRONOMY ) 

 เป็นทีต่อ้นรับแขกบำ้นแขกเมอืงของประธำนำธบิดปีตูนิ ทำ่นจะไดรั้บประทำน “โกลอปสกี”้  อำหำร
พืน้เมอืงทีเ่ป็นทีต่ดิใจของ ม.จ. เฉลมิศร ี (ทำ่นพอ่ของคณุชำยถนัดศร)ี  ซึง่ไดน้ ำสตูรกลับมำใหท้ำ่น

แมข่องคณุชำยท ำรับประทำนทีเ่มอืงไทย 

   

 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO5sTsxI3eAhWVbisKHTZpDrwQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_2213_-_Saint_Isaac's_Cathedral.jpg&psig=AOvVaw0h6CN_GGqjThhF7n1p5BMd&ust=1539867830085628
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO5sTsxI3eAhWVbisKHTZpDrwQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_2213_-_Saint_Isaac's_Cathedral.jpg&psig=AOvVaw0h6CN_GGqjThhF7n1p5BMd&ust=1539867830085628
https://howdoyoumeasure525600minutes.files.wordpress.com/2013/08/img_3485.jpg
https://howdoyoumeasure525600minutes.files.wordpress.com/2013/08/img_3485.jpg
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigmOnPx43eAhWKQY8KHZMFCu4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.worldwanderingkiwi.com/2016/02/8329/&psig=AOvVaw2VMWqNx8QhCvSUyG06Phud&ust=1539868569181554
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigmOnPx43eAhWKQY8KHZMFCu4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.worldwanderingkiwi.com/2016/02/8329/&psig=AOvVaw2VMWqNx8QhCvSUyG06Phud&ust=1539868569181554
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgl5T5x43eAhVMpo8KHWFvAQ8QjRx6BAgBEAU&url=https://newsbook.pl/2017/03/26/skarb-czeka-na-odkrywce/&psig=AOvVaw0gW07sNA1-lULrQC0xSe34&ust=1539868638808973
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgl5T5x43eAhVMpo8KHWFvAQ8QjRx6BAgBEAU&url=https://newsbook.pl/2017/03/26/skarb-czeka-na-odkrywce/&psig=AOvVaw0gW07sNA1-lULrQC0xSe34&ust=1539868638808973
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipm66jyI3eAhVMPY8KHQStBOYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/508977195362183432/&psig=AOvVaw0gW07sNA1-lULrQC0xSe34&ust=1539868638808973
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipm66jyI3eAhVMPY8KHQStBOYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/508977195362183432/&psig=AOvVaw0gW07sNA1-lULrQC0xSe34&ust=1539868638808973


น ำท่ำนสูพ่ำเลส สแควร ์  ชมเสำหนิแกรนติอเล็กซำนเดอรอ์นุสำรยีพ์ระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช 

ยอดกษัตรยิข์องชำวรัสเซยีทำ่เรอืพำณชิยโ์บรำณ  เขำ้ชมควำมยิง่ใหญ่ของพระรำชวงัฤดหูนำว
เฮอรม์เิทจ     ทีป่ระกอบ ดว้ยหอ้งตำ่ง ๆ มำกกวำ่ 1,050 หอ้ง   ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑเ์ก็บสมบัตอินัล ้ำคำ่
จำกทั่วโลกกวำ่ 2 ลำ้นชิน้ รวมทัง้ภำพเขยีนของจติรกรเอกชัน้เยีย่มของโลกไว ้อำท ิลโีอนำโด คำวนิซี,่ ปีกสั

โซ, แรมบรันต ์,  แวนโก ้ฯลฯ  อสิระใหท้่ำนชืน่ชมตำมอธัยำศยั 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภัตตำคำรพืน้เมอืงรัสเซยี 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์, RHINISH  GASTRONOMY ) 

 ภัตตำคำรอำหำรรัสเซยีตน้ต ำรับ   
                เขำ้พักทีโ่รงแรม SOKOS PALACE BRIDGE HOTEL, ST. PETERSBURG  ( 5 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห่ก เรอืลำดกระตระเวนออโรรำ่ – ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล - กรงุมอสโคว ์ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น ำท่ำนชม เรอืลำดตระเวนออโรรำ่   ทีจ่อดปลดประจ ำกำรเป็นอนุสรณแ์ห่งกำรปฏวิตัเิปลีย่นแปลงกำร
ปกครองครัง้ส ำคญัของชำวรัสเซยี   ( ล ำน้ีเคยใชเ้ป็นเรือพระทีน่ั่งของผูแ้ทนพระเจำ้ซำร ์ทีม่ำร่วมงำนพระรำช

พธิรีำชำภเิษกพระบำทของสมเด็จพระมงกฎุเกลำ้เจำ้อยูห่ัวขึน้เป็นกษัตรยิใ์นรัชกำลที ่6 ของไทย  )    

แวะป้อมปีเตอร ์ แอนด ์ พอล  ในอดตีเป็นทีค่มุขงันักโทษทำงกำรเมอืงในสมยัพระเจำ้ซำร ์ เป็นป้อม
ปรำกำรทีส่รำ้งขึน้พรอ้มกบัมหำนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์   โดยสถำปนกิชำวอติำลชีือ่ TRISINI เป็นผูอ้อกแบบ   
ป้อมเตอรแ์นดพ์อลจงึมศีลิปะเป็นแบบอติำลปีนกบัรัสเซยี เชือ่วำ่สรำ้งขึน้เพือ่ฉลองชยัชนะสวเีดน      ปัจจุบันใช ้

เป็นทีฝั่งพระศพของรำชวงศโ์รมำนอฟทุกพระองค ์ 
 รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/08.+Applied+Arts/52984/?lng=en
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/08.+Applied+Arts/52984/?lng=en
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE0tOlzI3eAhUJRY8KHQGmAxMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.visit-petersburg.ru/en/leisure/194473/&psig=AOvVaw0N6xN832PEGb-qy0EnXhfh&ust=1539869830079896
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE0tOlzI3eAhUJRY8KHQGmAxMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.visit-petersburg.ru/en/leisure/194473/&psig=AOvVaw0N6xN832PEGb-qy0EnXhfh&ust=1539869830079896
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl_bbCzI3eAhXKso8KHQOQBVUQjRx6BAgBEAU&url=https://holeinthedonut.com/2015/01/01/photo-interior-peter-and-paul-cathedral-st-petersburg-russia/&psig=AOvVaw0wc7uDFJNPdPbwhDfH00mV&ust=1539869888811921
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl_bbCzI3eAhXKso8KHQOQBVUQjRx6BAgBEAU&url=https://holeinthedonut.com/2015/01/01/photo-interior-peter-and-paul-cathedral-st-petersburg-russia/&psig=AOvVaw0wc7uDFJNPdPbwhDfH00mV&ust=1539869888811921
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyrKSjzY3eAhUT448KHRV4AC0QjRx6BAgBEAU&url=http://travel2unlimited.com/russia-saint-petersburg-peter-paul-cathedral/&psig=AOvVaw0BtjOXCydWiFIqe2OTIxwG&ust=1539869986072834
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyrKSjzY3eAhUT448KHRV4AC0QjRx6BAgBEAU&url=http://travel2unlimited.com/russia-saint-petersburg-peter-paul-cathedral/&psig=AOvVaw0BtjOXCydWiFIqe2OTIxwG&ust=1539869986072834


 
 

 
15.20 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงมอสโคว ์  โดยเทีย่วบนิที ่S7 40 
16.50 น. ถงึสนำมบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์เปลีย่นเครือ่งบนิเป็นสำยกำรบนิไทย 

18.25 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 975 
 

วนัทีเ่จ็ด กรงุเทพฯ 
07.30 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

อัตรำคำ่บรกิำร( ทัวร ์7 วนั นอนโรงแรมระดับ 5 ดำว  5 คนื ) 



ผูใ้หญ่  พักหอ้งละ 2 ท่ำน                                           ท่ำนละ  109,600 บำท 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี  1 ท่ำนพักกบัผูใ้หญ่  1 ท่ำน      ท่ำนละ  107,600 บำท 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี  1 ท่ำนพักรวมผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   ( มเีตยีงเสรมิ )  ท่ำนละ    99,600 บำท 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี  1 ท่ำนพักรวมผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ( ไม่มเีตยีงเสรมิ )  ท่ำนละ    94,600 บำท 
พักหอ้งเดีย่ว  เพิม่       ท่ำนละ     28,000 บำท  

**** คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิ  ณ  วันที ่16  ตลุำคม 2561  อำจเปลีย่นแปลงตำมสภำวะตลำดน ้ำมันโลกทีป่ระกำศ
โดยสำยกำรบนิ  ทำงบรษัิทฯ อำจจะตอ้งมกีำรปรับตำมประกำศของสำยกำรบนิ **** 
 

อัตรำนีร้วม 
* คำ่พำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร   

* คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิตำมรำยกำร  * คำ่อำหำรตำมรำยกำร 
* คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  * คำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 
* คำ่หอ้งพักโรงแรม 2 ท่ำนตอ่หอ้ง  * คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 
* คำ่ขนกระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละ 1 ใบ (ไม่เกนิ 23 กก.) 

* คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อัตรำนีไ้มร่วม 
* คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง    
* คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่โทรศพัท,์ ซกัรดี 
* คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7 % จำกคำ่ใชจ้่ำยตำ่งประเทศ   

* คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนียมในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกยดึถือ ปฏบิัตติำมกนัมำ ตัง้แตอ่ดตี
จนถงึปัจจุบัน 
 

กำรช ำระเงนิ   
1)  ทำงบรษัิทฯ ขอรับเงนิมัดจ ำกำรจอง  30,000  บำท/ท่ำน 
2)  สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย  15 วนัท ำกำร 

3)  ท่ำนทีต่อ้งกำรออกใบเสร็จในนำมนติบิุคคล ตอ้งแจง้พนักงำนขำยทรำบลว่งหนำ้ มฉิะนัน้ ทำงบรษัิทฯ  
ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไม่ออกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ำกบัภำษียอ้นหลงั 
 

กำรยกเลกิ        
-  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำ  
-  กอ่นเดนิทำงภำยใน 15 วนัท ำงำน บรษัิทฯมคีวำมจ ำเป็นตอ้งหัก 50% ของรำคำคำ่ทัวร ์ 

-  ภำยใน 15 วนัท ำงำนกอ่นกำรเดนิทำง  ถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ทำงบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด  
   ( โดยท่ำนไม่สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้) 
 

หมำยเหต ุ              
1)   รำยกำรท่องเทีย่วและอำหำร อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมหำกมเีหตจุ ำเป็น    
2)  บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนกำรท่องเทีย่ว สำยกำรบนิ และตวัแทนกำรท่องเทีย่วตำ่งประเทศ ซึง่ไม่อำจรับผดิชอบตอ่ควำม

เสยีหำยตำ่งๆ ทีอ่ยู่เหนือกำรควบคมุกำรควบคมุของเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ อำท ิ กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล เปลีย่นแปลง
ก ำหนดเวลำในกำรตำรำงบนิ ภัยธรรมชำต ิฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม  เชน่  กำรเจ็บป่วย 
กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ ฯลฯ  และกำรตอบปฏเิสธกำรเขำ้และออกเมอืงของเจำ้หนำ้ที่

ตรวจคนเขำ้หรอืออกเมอืง  อนัเน่ืองมำจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืเอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืกำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ   
3)   ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงหำกผูเ้ดนิทำง ( ผูใ้หญ่ ) จ ำนวนไม่ถงึ 15 ท่ำน 
4)   เมือ่ท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้  หมำยถงึท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขำ้งตน้ 

 
หำกทำ่นใดสนใจซือ้ประกันสขุภำพเพิม่เตมิส ำหรับกำรเดนิทำง 

สำมำรถตดิตอ่พนักงำนขำยไดท้ี ่02-712-5757 
 

 

 
 
 

 
       



ใบจองกำรเดนิทำง 

     RUSSIA  

  “ ตำมรอยลน้เกลำ้รัชกำลที ่5   เสด็จเยอืนจักรวรรดิรั์สเซยี ” 
        ( ก ำหนดกำรเดนิทำง 13 – 19 เมษำยน 2562 ) 

 

ชือ่ผูจ้องทัวร ์นำย/นำงสำว/นำง _____________________________ นำมสกลุ________________________ 

บำ้นเลขที_่_______ ซอย______________ ถนน_________________ ต ำบล/แขวง_____________________ 

อ ำเภอ ตขเ/ _________________จังหวัด_________________________  รหัสไปรษณีย ์___________ 

โทรศัพท_์___________________มอืถอื_________________________Line ID______________________           

E-mail_________________________________________ 

           รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มูลตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

5 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

     ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     
     O  www.rhinishtravel.com  O รำยกำรครอบจักรวำล O จดหมำยขำ่วไรน์นชิ   O FACEBOOK   O อืน่ๆ ระบ.ุ............................... 

          

กำรช ำระคำ่มัดจ ำทัวร ์   ทำ่นละ   30,000 บำท 
 

จ ำนวน ….……… ทำ่น   รวมเป็นเงนิ …………………….บำท (…………………………………………………) 

ผูใ้หญ่ จ ำนวน  __________ ท่ำน      หอ้ง SINGLE  __________ หอ้ง 

เด็กพักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน     __________ ท่ำน      หอ้ง TWIN     __________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (มเีตยีงเสรมิ)     __________ ท่ำน      หอ้ง TRIPPLE __________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไมม่เีตยีงเสรมิ)  __________ ท่ำน 

 

 
โอนเงนิจอง   บจก. ไรนน์ชิ  
ธนำคำรไทยพำณชิย ์   สำขำทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ญัช ี  042-2-75926-9 
 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรุณาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่ 0-2392-0670 
1. สลปิธนำคำรถงึ   คณุ……………………………………………… 

2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้ำงบรษัิทไปรับเอกสำรและพำสปอรต์ของทำ่น 
3. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูเ้ดนิทำง 
4. ใบประวัตผิูเ้ดนิทำง 

 


