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   PTT Debenture Club เชิÞคุณท่องÄดูร้อนในดินแดนหลังม่านเหล็ก ท่ีเต็มไปด้วยอารย¸รรม
และประวัติศาสตร์อันรุ่มรวย ต่ืนตาไปกับความวิจิตรตระการตาของสถาป̃ตยกรรม พร้อมตามรอย
ประพาสรัชกาลท่ี 5 ณ นครเซนต์ป‚เตอร์สเบิร์ก พร้อมเพลิดเพลินอาหารช้ันดีการันตีคุณÀาพโดย
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ และล้ิมลองไข่ปลาเบลูการ์ คาเวียร์ ท่ีดีท่ีสุดในโลก 

เสพงานศิลปŠ ชิมสุดยอดอาหาร
ตามรอยประพาสรัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนจักรวรรดิรัสเซีย

THE SIGNATURE 
OF RUSSIA

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 : กรุงเทพÏ-มอสโก-ยอดเขาสแปร์ โรว์-Àัตตาคารแห่ง
พระราชวังโรมานอฟ

1

คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D ทีมงานบริษัท ไรน์นิช ทราเวล จำากัด

ให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9.5 ชม.)

เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากวาประเทศไทย 4 ชม.)   

นำาชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโก อดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ ทีย่อดเขา

สแปรโรว ซึ่งจะเห็นมหาวิทยาลัยแหงมอสโก ที่มีชื่อเสียงและมีพื้นที่ใหญที่สุดในโลก 

รับประทานอาหารคำา ณ ภัตตาคารแหงพระราชวังโรมานอฟ*

เข้าพักที่โรงแรม CROWN PLAZA MOSCOW WORLD TRADE CENTRE หรือเทียบเทา

08.00 น.

10.10 น.

15.55 น.

ชวงคำา

TRIP

สิงหาคม
2561

4-10

      นำาบรรยายตลอดเส้นทางโดย อ. ภากร มังกรพันธ์ุ ผู้เช่ียวชาญด้านอารยธรรม

ตะวันตก และประวัติศาสตร์ ที่ใช้เวลากวายี่สิบปในการศึกษาค้นคว้างานศิลปะ

ตะวันตก ปจจุบันเปนผู้บรรยาย และอบรมให้กับผู้ชื่นชอบทองเที่ยวหาความรู้

เพลินเพลิน และเห็นคุณคาสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอไมวาจะเปนภาพเขียน

ประติมากรรม สถาปตยกรรม ทั้งภายในและตางประเทศ

* รับประกันความอรอยโดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน



11

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 : พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อัสสัมชัÞ-วิหารเซนต์บาซิล-
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมอสโก-ห้างสรรพสินค้าคุม-ละครสัตว์บันลือโลก

2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำาชมพระราชวังเครมลิน สถาปตยกรรมท่ีย่ิงใหญสวยงาม จุดกำาเนิดแหงประวัติศาสตร์รัสเซีย ท่ีมีอายุ

ยาวนานกวา 850 ป พร้อมชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี แชมเบอร ที่เก็บสมบัติล้ำาคาของกษัตริย์รัสเซีย

และชมโบสถอัสสัมชัญ ที่ใช้ในพิธีสวมมงกุฎเพื่อการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์รัสเซีย จากนั้น

นำาชมปอมปนใหญท่ีสร้างอยางวิจิตรบรรจง แตยังไมเคยใช้ยิงจริงเลยแม้แตคร้ังเดียว พร้อมชมหอระฆัง

พระเจ้าอีวาน ระฆังยักษ์ที่ใหญที่สุดในโลก 

รับประทานอาหารกลางวัน 

นำาชมวิหารเซนตเดอะซาเวียร วิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย แวะถายภาพที่วิหารเซนตบาซิล

สัญลักษณ์ของกรุงมอสโก ตอด้วยนำาคณะเดินพักผอน และชอปปงที่หางสรรพสินคาคุม ที่มีชื่อเสียง

อันดับหน่ึงของมอสโกเต็มไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะไขปลาคาเวียร์, ไหมพรม, เคร่ืองแก้ว, เซรามิก

รัสเซีย ให้เลือกชอปปงตามอัธยาศัย นำาชมสถานีรถไฟฟาใตดินมอสโก ความลงตัวของการผสมผสาน

08.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

ชวงบาย

มหาวิทยาลัย
แหงมอสโก

วิหารเซนตบาซิลภัตตาคารแหงพระราชวังโรมานอฟ

โบสถอัสสัมชัญ 

TRIP

สถานีรถไฟฟาใตดินมอสโก
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วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : เซอร์กาเยฟโปสาด-วิหารเซนต์เซอร์เจียส-
นครเซนต์ป‚เตอร์สเบิร์ก

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางโดยรถโค้ชสูเมืองเซอรกาเยฟโปสาด (ซารกอส) อยูหางจากกรุงมอสโกประมาณ 70 กม.

พร้อมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่ีรมร่ืนไปด้วยป่าสนระหวางทาง นำาชมวิหารเซนตเซอรเจียส (St. Sergius)

วิหารเกาแกที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เปนศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญที่สุดในรัสเซีย

พร้อมชมหอระฆังเกาแก และบอน้ำามนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องเลาวา ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้

หลังนำาน้ำาในบอมาล้างหน้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

เดินทางสูสนามบินแซเรเมเยโว กรุงมอสโก

ออกเดินทางสูนครเซนต์ปเตอร์สเบิร์ก โดยเที่ยวบินที่ S7 43

ถึงสนามบินพูลโคโว นครเซนต์ปเตอร์สเบิร์ก

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารสเต็กเนื้อ* (มีเมนูเนื้อสัตว์ประเภทอื่นให้เลือก)

เข้าพักที่โรมแรม COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL, ST. PETERSBURG หรือเทียบเทา 

เทคโนโลยีเข้ากับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ กอสร้างในสมัยสตาลิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศจนได้รับการยกยองวาเปนสถานีรถไฟฟาใต้ดินในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง หลังจากนั้นเดินทาง

สูตลาดอาบัต ถนนคนเดินที่ดังที่สุดของรัสเซีย มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด และราคาถูกกวา

แหลงอื่นในมอสโก

พบกับการแสดงจากสัตว์ตาง ๆ ในละครสัตวบันลือโลก รวมถึงการแสดงจากตัวตลก และนัก

กายกรรมให้ได้ตื่นตาตื่นใจตลอดการแสดง 

รับประทานอาหารคำา เข้าพักที่โรงแรม CROWN PLAZA MOSCOW WORLD TRADE CENTRE

หรือเทียบเทา

07.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

15.00 น.

17.35 น.

19.10 น.

ชวงคำา

ชวงคำา

ละครสัตวบันลือโลก หางสรรพสินคาคุม

* รับประกันความอรอยโดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน
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วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : นครเซนต์ป‚เตอร์สเบิร์ก-พาเลสสแควร์-มหาวิหาร
เซนต์ไอแซค-พระราชวังÄดูหนาวเÎอร์มิเทจ-มหาวิหารคาซาน

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำาชมพาเลสสแควร พร้อมชมเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์

ของชาวรัสเซีย ที่ตั้งอยูใจกลางสแควร์ และนำาเข้าชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาวเฮอรมิเทจ

ท่ีประกอบด้วยห้องตาง ๆ มากกวา 1,050 ห้อง ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ์เก็บสมบัติอันล้ำาคาจากท่ัวโลกกวา

2 ล้านช้ิน รวมท้ังภาพเขียนของจิตรกรเอกช้ันเย่ียมของโลกไว้ อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินซ่ี, ปกัสโซ, แรมบรันต์,

วินเซนต์ แวนโก ฯลฯ  

รับประทานอาหารกลางวัน 

08.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

พาเลสสแควร 

วิหารเซนตเซอรเจียส

พระราชวังฤดูหนาวเฮอรมิเทจ

เมืองเซอรกาเยฟโปสาด (ซารกอส)

TRIP
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พระราชวังแคทเธอรีน

นำาชมมหาวิหารเซนตไอแซค ที่สร้างขึ้นอยางสวยงามยิ่งใหญ ยอดโดมทำาด้วยทองคำาแผนหนักถึง

100 กก. นับเปนวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ชมความงดงามของโบสถสมอลนี คอนแวนต

(SMALNY CONVENT) ที่เคยใช้เปนศูนย์บัญชาการของเลนินกอนการปฏิวัติใหญ พร้อมถายรูป

มหาวิหารคาซาน มหาวิหารที่ใหญที่สุด นำาแบบมาจากวิหารเซนต์ปเตอร์ แหงกรุงโรม ที่ระลึก

ที่กองทัพรัสเซียชนะกองทัพของพระเจ้านโปเลียน แหงฝรั่งเศส 

รับประทานอาหารคำา ณ ภัตตาคารสเต็กเนื้อ (มีเมนูเนื้อสัตว์ประเภทอื่นให้เลือก)

เข้าพักที่โรมแรม COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL, ST. PETERSBURG หรือเทียบเทา 

ชวงบาย

ชวงคำา

มหาวิหารเซนตไอแซค โบสถสมอลนี คอนแวนต

มหาวิหารคาซาน 

พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ 
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TRIP

วันพุ¸ที่ 8 สิงหาคม 2561 : พระราชวังป‚เตอร์Îอฟ-Àัตตาคารโกลอปสกี-พระราชวัง
แคทเ¸อรีน-การแสดงระบำ พื้นเมืองของรัสเซีย

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสูพระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าปเตอร์มหาราช พบกับประติมากรรม

ที่วิจิตรพิสดารอลังการ ยิ่งภายในพระราชวังประกอบด้วยห้องหับมากมาย ประดับด้วยจิตรกรรม

สีทองอราม สวนภายนอกก็เต็มไปพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำาพุอันตระการตา  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโกลอปสกี*     

นำาชมพระราชวังแคทเธอรีน ภายในหมูบ้านพุชกินวิลเลจท่ีสวยงามแหงหน่ึงในรัสเซีย ด้วยห้องตาง ๆ 

นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำาพัน (AMBER ROOM) เดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส

ชมการแสดงระบําพื้นเมืองของรัสเซีย

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารพระราชวังนิโคลัสพาเลซ* พร้อมล้ิมลองไขปลาเบลูการ์คาเวียร์

ที่แพงที่สุดในโลก ซึ่งไมได้มีสีดำาอยางที่คุ้นเคย แตเปนชนิดที่มีสีเทาออน ๆ ไลลงมาจนเกือบขาว

เข้าพักที่โรมแรม COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL, ST. PETERSBURG หรือเทียบเทา  

08.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

ชวงบาย 

ชวงเย็น  

ระบําพื้นเมืองของรัสเซีย
ไขปลาเบลูการคาเวียร

* รับประกันความอรอยโดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน



ปอมปเตอร แอนด พอล
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วันพÄหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : เรือลาดตระเวนออโรร่า-ป้อมป‚เตอร์ แอนด์ พอล-
มอสโก

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : กรุงเทพÏ

6

7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำาชมเรือลาดตระเวนออโรรา ที่จอดปลดประจำาการเปนอนุสรณ์แหงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง

การปกครองครั้งสำาคัญของชาวรัสเซีย แวะปอมปเตอร แอนด พอล ในอดีตเปนที่คุมขังนักโทษทาง

การเมืองในสมัยพระเจ้าซาร์ มีศิลปะเปนแบบอิตาลีปนกับรัสเซีย เช่ือวาสร้างข้ึนเพ่ือฉลองชัยชนะสวีเดน

ปจจุบันใช้เปนที่ฝงพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์  

รับประทานอาหารกลางวัน

ออกเดินทางสูกรุงมอสโก โดยเที่ยวบินที่ S7 40

เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโก เปลี่ยนเครื่องบินเปนสายการบินไทย

ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 975

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

08.00 น.

ชวงเช้า

เที่ยง

14.40 น. 

16.10 น. 

18.25 น. 

07.30 น. 

เรือลาดตระเวนออโรรา 
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TRIP

อัตรานี้ไมรวม

     - คาน้ำาหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกวาสายการบินกำาหนด (การบนิไทย - ไมเกิน 30 กก./ S7 - ไมเกิน 20 กก.)

     - คาใช้จายสวนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เชน คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท์ คาซักรีด

       เปนต้น

     - คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

คนละ
ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตามพักห้องละ 2 คน (ชั้นทัศนาจร)

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 คน

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (ราคาเริ่มต้น) เพิ่มราคา 

ไมรวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา

พักเดี่ยว เพิ่มราคา

102,000 บาท

108,000 บาท

111,010 บาท

28,400 บาท

28,000 บาท

อัตราค่าบริการ

• ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ไมเคยรวมกิจกรรมประเภททองเที่ยวกับบริษัทฯ ในป 2559-2561
• ลงทะเบียนผาน 3 ชองทาง ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่
  18 พฤษภาคม 2561
• ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รวมกิจกรรม โดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ ถือเปนที่สิ้นสุด
• การสำารองที่นั่ง
 - มัดจําคนละ 30,000 บาท - ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 - ชำาระสวนที่เหลือ - ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

• การยกเลิกการเดินทาง
 - กอนวันจายมัดจำา - ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 : ไมมีคาใชจาย

 - หลังวันจายมัดจำา
  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 - เก็บคาธรรมเนียมคนละ 15,000 บาท
  ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2561 - เก็บคาธรรมเนียมคนละ 30,000 บาท
 - หลังชำาระคาทัวร์ครบถ้วน
  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 - เก็บคาธรรมเนียม 50% ของอัตราคาบริการ
  ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 - สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากบริษัทฯ
  ได้สำารองคาใช้จายลวงหน้าตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางให้ผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว
• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมทองเที่ยวตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

หมายเหตุ




