มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ – พุชกิ้น 7 วัน 5 คืน

นัง่ รถไฟความเร็วสูงมอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิรก์ ไปกลับ
เข้าชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจและโบสถ์เซ้นต์ไอแซค

เทีย่ วเมืองพุชก้ ิ น ชมพระราชวังแคทเธอรีนทีง่ ดงามทีส่ ดุ
ช้อปป้ ิ งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
วันแรก

08.00 น.
10.50 น.
16.35 น.
ค่า

สนามบินสุ วรรณภูมิ-มอสโคว์
นัดคณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูหมายเลข 2-3 Row D สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG974
เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว่ กรุ งมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและการ
รับกระเป๋ าสัมภาระ จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านเพื่อนเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองมอสโคว์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

มอสโคว์ -เซ้ นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟในกรุ งมอสโคว์ นาท่ านเดินทางโดยรถไฟเร็ว สู่ นครเซ้ นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก โดยรถไฟ
ความเร็วสู ง Hi Speed Train เมื่อเดินทางถึง นครเซ้ นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช
เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ ของการต่อสู ้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็ นอู่กาเนิดอานาจของ
การปฏิวตั ิรัสเซี ยที่สั่นสะเทือนไปทัว่ โลก ถือได้วา่ เป็ นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44
เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้ า-ลาคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนื อ” นครแห่งนี้
เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของรัสเซี ยมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นนครที่สวยและ
สมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางเพื่อเข้าชมความยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง
ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซี ยของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริ ญสัมพันธไมตรี
ไทย / รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่ วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิ โคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบนั
พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็ น พิพธิ ภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง
ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปิ กัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์
ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง จากนั้นนาท่านชมเมือง เซ้ นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก เมืองที่สร้าง
โดยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช เมื่อปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ ของการต่อสู ้ของชาวเมืองหลายครั้ง
และยังเป็ นอู่กาเนิดอานาจของการปฏิวตั ิรัสเซี ยที่สั่นสะเทือนไปทัว่ โลก ถือได้วา่ เป็ นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ า-ลาคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า
“ราชินีแห่งยุโรปเหนื อ” นครแห่งนี้ เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของรัสเซี ยมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการ
กล่าวขานว่าเป็ นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง ให้ท่านถ่ายรู ปกับอดีต
เรื อรบ พิพิธภัณฑ์เรื อลาดตระเวน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า
เซ้ นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก-พุชกิน้ -เซ้ นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ เมือง ปี เตอร์ ฮอฟหรือปี เตอร์ กอฟ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช พระตาหนักที่ ได้ชื่อว่าเป็ น
พระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ าพุที่พวยพุง่ มาจากรู ปปั้ นสี ทองและที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วย
สถาปั ตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วจิ ิตรงดงามอลังการยิง่ ห้องต่างๆ ภายใน
พระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคาอร่ ามเรื องพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่ วนภายนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ าพุอนั ตระการตา
สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ ซายส์ในฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน้ อีกหนึ่งเมืองท่อเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของรัสเซี ย ตั้งอยูใ่ นเขตนครสหพันธ์เซ้นต์
ปี เตอร์ สเบิร์ก ห่างออกไปประมาณ 24 กิโลเมตร ได้รับการก่อตั้งขึ้นปี ในปี ค.ศ.1710 โดยตัวเมืองแห่งนี้ต้ งั อยู่

ริ มฝั่งแม่น้ าเนวา แม่น้ าสายสาคัญอีกสายหนึ่งของประเทศ และปั จจุบนั เมืองพุชกิ้นได้กลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยพระราชวังและมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ อนั
ยาวนานของประเทศ นาท่านเข้าชม พระราชวัง แคทเธอรีน พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสี ยงมากแห่งหนึ่งของ
โลก สวนสวยที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่กว่า 107 เฮคเตอร์ ภายในสวนแบ่งออกเป็ นสวนแบบเก่าและสวนแบบอังกฤษ ซึ่ง
ถูกคัน่ กลางด้วยบ่อน้ าขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีพาวิลเลี่ยนที่สวยงาม ซึ งมีความสาคัญทางสถาปั ตยกรรมและ
ประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึ่งของเมือง โดยพระราชวังนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช หรื อ
ในช่วงระหว่าง ปี 1743-1756 พระราชวังแคทเธอรี นเป็ นพระราชวังหลวงอันเป็ นที่พกั ผ่อนในฤดูร้อนของ
พระมเหสี องค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรี นที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบ
คลาสสิ ก ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้ นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ ที่มีความสวยงามมาก
ชมห้ องอาพัน เป็ นห้องที่ไม่ควรพลาดชม ภายในได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมากที่สุดห้องหนึ่งในพระราชวัง
แคทเธอรี น โดยเฉพาะภาพที่ใช้ตกแต่งตามผนังและเพดานนั้น ส่ วนใหญ่มกั สร้างขึ้นจากอาพันทั้งหมด ตกแต่ง
ด้วยทองคาเปลวและกระจกอย่างวิจิตรงดงาม จนได้รับสมญาว่าเป็ น สิ่ งมหัศจรรย์ที่ 8 ของโลกด้วย จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ พระราชวังนิโคลัส เป็ นสถานที่ให้จดั แสดงศิลปะพื้นเมืองของรัสเซี ย พระราชวังแห่งนี้ได้ถูก
อนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสถาปัตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 19 ผูอ้ อกแบบคือสถาปนิกที่มีชื่อเสี ยงชาวเยอรมันที่เกิดใน
รัสเซีย ออกแบบให้แก่ พระราชโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 พระราชวังนี้ถูกขายให้แก่พระราชสานัก
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ในปี 1895 ผูค้ รอบครองคือน้องสาวของพระเจ้านิโคลัสที่ 2 จนกระทัง่ ปี 1990 พระราชวังนี้ได้ถูกเปลี่ยนให้มี
ชีวติ ชีวาขึ้นอีกครั้ง โดยมีห้องรับประทานอาหารค่า และมีการแสดงเพื่อการพัฒนาให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวให้
แวะมาสัมผัสพระราชวังแห่งนี้
รับประทานอาหารค่าในพระราชวัง พร้ อมการตกแต่ งด้ วยความวิจิตรบรรจง และชมการแสดง
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า
เซ้ นต์ ปีเตอร์ สเบิร์ก-มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม มหาวิหาร เซ้ นต์ ไอแซค สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิง่ ใหญ่ โดยได้รับการออกแบบจากสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศส โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทาด้วยทองคาแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็ นวิหารทรง
โดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในตกแต่งด้วยหิ นอ่อนและหินมาลาไคท์, รู ปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รู ปเขียน
ไอคอน โบสถ์ ศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ เป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วย
ระเบิด ของทหารนาซี จนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วหิ ารเซ้นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยูร่ อดปลอดภัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟในนครเซ้นต์ปีเตอร์ สเบิร์ก นาท่ านเดินทางโดยรถไฟเร็ว สู่ กรุ งมอสโคว์ โดยรถไฟ
ความเร็วสู ง Hi Speed Train เมื่อนาท่านเดินทางถึงสถานีรถไฟกรุ งมอสโคว์ รถโค้ชรอรับที่สถานีรถไฟกรุ ง
มอสโคว์ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ ศูนย์กลางการค้าขายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดใน
กรุ งมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซี ย,
ตุก๊ ตาแม่ลูกดกหรื อมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อาพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า

มอสโคว์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์
รัสเซี ย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโก
รู กี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็ นเหมือนหัวใจของกรุ ง
มอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบนั พระราชวังเครมลินเป็ นพิพิธภัณฑ์
และที่ต้ งั สถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่ งก่อสร้าง
อื่นๆ อีกมากมาย ชม โบสถ์ อัสสั มชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สาคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบน
โบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก จากนั้นชม พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็ น
ที่เก็บสมบัติล้ าค่าของกษัตริ ยร์ ัสเซี ย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคา, เครื่ องบรรณาการจาก
ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ ที่หาชมได้ยากยิง่ จากนั้นชมโบสถ์อสั สัมชัญ, ปื นใหญ่ยกั ษ์ และหอ
ระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่ าย
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดินกรุ งมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปั ตยกรรม
หลากหลายรู ปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หิ นอ่อน ฯลฯ จน
ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสถานี รถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิง่ และยังเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ชาว
รัสเซี ยสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นชาตินิยม และวัฒนธรรม
ประเพณี อนั สวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีน้ นั มีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า
เครื่ องแก้ว หิ นแกรนิต หิ นอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณี ตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ จากนั้นนา
ท่านช้อปปิ้ งย่านถนนอารบัต ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็ นที่อยูข่ องชนชั้นขุนนาง และ
ศิลปิ นที่มีผอู ้ ุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็ นย่านที่พกั ของสมาชิ กระดับสู งของพรรค
คอมมิวนิสต์ ปั จจุบนั ถนนอารบัตกลายเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของรัสเซีย ร้ านขายของที่ระลึก
**เพือ่ ความสะดวกในการเดินเล่ นถ่ ายรู ปและเลือกซื้อสิ นค้ าจากย่ านช้ อปปิ้ ง อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย**
เช้ า

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว
วันที่หก
เช้ า

มอสโคว์ - กรุ งเทพ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเข้าชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญํุตาแด่พระเป็ นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้ องรัสเซี ยให้รอดพ้นจาก
สงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ใน
ขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้ง เพื่อดัดแปลงเป็ นสระว่ายน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994ประธานาธิบดี
บอริ ส เยลซิ น ได้อนุมตั ิให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ ด้วยเงินบริ จาคของคนทั้งประเทศ ซึ่ งจาลองของเดิม
ได้เกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็ จสมบูรณ์และทาพิธีเมื่อวันที่ 19

สิ งหาคม ค.ศ.2000 ปั จจุบนั วิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญระดับชาติของรัสเซี ย จากนั้นนาท่านสู่
จัตุรัสแดง ที่มีความสาคัญในหน้าประวัติศาสตร์ การเมืองรัสเซี ย เป็ นสถานที่สาคัญตั้งอยูใ่ จกลางเมืองของ
มอสโคว์ เป็ นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็ นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วย
หิ นแกรนิต และหิ นอ่อน ด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็ นที่ต้ งั ของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซี ย และมีลานกว้างของ
จัตุรัสแดงนี้มีพ้นื ที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทาหน้าที่เป็ นสถานที่จดั งานสาคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซี ยมา
หลายยุคหลายสมัย บริ เวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย และห้างสรรพสิ นค้ากุม เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรู ปกับ วิหาร
เซ็นต์ บาซิล สัญลักษณ์ของกรุ งมอสโคว์ ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรค
บอลเชวิค ที่ปัจจุบนั ล่มสลายไปกับความยิง่ ใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด

กลางวัน
บ่ าย

18.40 น.
วันทีเ่ จ็ด

07.30 น.

ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสี สันสวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรี ยกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด สร้าง
ด้วยศิลปะรัสเซี ยโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซี ย ที่หลังจากสร้างเสร็ จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้าง โดยคาสั่งของ
พระเจ้าอีวานที่ 4 หรื อกษัตริ ยอ์ ีวานผูโ้ หดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคาสั่ง
ให้ปูนบาเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้ อกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ ้ นั สามารถสร้างสิ่ งที่
สวยงามกว่านี้ได้อีก อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ห้างสรรพสิ นค้ ากุม ที่หรู หรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสิ นค้า
แบรนด์เนมจากทัว่ โลก เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเศรษฐีรัสเซี ย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรู หรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ “เนินเขาสแปร์ โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุ ง
มอสโควที่อยูเ่ บื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่ง
นี้เป็ นที่ต้ งั บ้านพักของตน ปั จจุบนั พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
ในมอสโคว์ และให้ท่านถ่ายรู ปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ เป็ นมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซี ย โดยรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบสตาลินที่เป็ นเอกลัษณ์ของการก่อสร้าง
อาคารแบบรัสเซี ย ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซี ยในช่วงเวลานั้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว่ กรุ งมอสโคว์
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 975
สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

