
Moscow - St.Petersburg - Murmansk - Moscow 
 
Day 1

 • ลงเครือ่งท่ีสนามบนิเมือง Moscow (แล้วแต่สายการบนิว่าลงจอดท่ีไหน) 
 • เดินทางเขา้ตัวเมืองโดย Aeroexpress (ราคาต๋ัว RUB 470 ซ้ือหน้างานได้ค่ะ) 
 • เช็คอินเขา้ท่ีพัก 

Note: อย่าลืมโหลดแอพ ‘Yandex Metro’: ซ่ึงเป็นแอพรถไฟใต้ดินของเมืองมอสโคว์และเซนต์ปีเตอร์ 
  

ล้ิงค์รวิีวแบบละเอียดพรอ้มรูปภาพวันท่ี 1 : https://tinypach.com/2016/11/17/russiaday1/ 
 

______________ 
Day 2

 • ทานอาหารเช้าท่ีรา้นอาหารท้องถ่ิน 
  Вареничная № 1 (Google Map)  
  วิธีการเดินทาง : ลงท่ีสถานี Polezhaevskaya และเดินต่อไปประมาณ 20 นาที 
 • เดินตลาดท่ีขายสินค้า homemade และ designer brand 
  LAMBADA market  
  วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดินสถานี Kranopresnenskaya เดินต่ออีกประมาณ 15 นาที 
  Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/lambadamarket  
  ** ต้องคอยติดตามอีเวนท์ในแฟนเพจเขาด้วยนะคะ เพราะตลาดไม่ได้มีทุกวัน 

 • เดินเท่ียวชม Red Square (ช่วงกลางวัน) 
  วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดินลงท่ีสถานี Ohotniy ryad 
  มาท่ีน่ีเราเก็บแลนด์มารก์สําคัญได้ท้ัง 3 อย่างเลยค่ะ ท้ังจตุัรสัแดง วิหารเซนต์บาซิล   
 และ พระราชวังเครมลิน 
 • ทานอาหารกลางวันท่ีรา้นบรเิวณใกล้ๆจตุัรสัแดง 
 • Novodevichy Convent (วิหารนางชี) (Google Map) 
  วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดินลงท่ีสถานี Sportivnaya แล้วเดินไป 500 เมตร  
  (ถ้าหากต้องการรอเก็บภาพโรแมนติกๆของวิหารช่วงเย็น แนะนําให้เขา้ไปรอท่ีรา้นคาเฟ่ท่ีอยู่ 
  ฝ่ังตรงขา้มของถนนก่อน) 

•  ทานอาหารเย็นท่ีรา้น Culinary shop Karavaevs brothers พรอ้มซ้ืออาหารเช้าไปทานพรุง่น้ี   
 (Google Map) 

•  เดินทางกลับท่ีพัก 
 
ล้ิงค์รวิีวแบบละเอียดพรอ้มรูปภาพวันท่ี 2 https://tinypach.com/2016/11/21/russiaday2/  
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______________ 

Day 3  

(วันตื่นสาย+พักผ่อนครึ่งวันเช้า) 

• ทานอาหารกลางวันท่ีรา้นเบอรเ์กอร ์Farsh (Google Map)  

วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดิน ลงท่ีสถานี Lubyanka 

• Tsaritsyno palace (พระราชวังท่ีถูกลืม) (Google Map) 

  วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดินลงท่ีสถานี Tsaritsyno เดินต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร 

• พักทานขนมท่ีรา้นคาเฟ่ Волконский หรอืช่ือภาษาอังกฤษคือ Wolkonsky มีหลายสาขา  

  วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดินลงท่ีสถานี Stretenskiy Bulvar  

  เดินต่อไปอีกประมาณ 10 นาที (Google Map) 

• เย่ียมชม St. Saviour Cathedral โบสถ์โดมทอง (ไม่เสียค่าเขา้ชม) 

  วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดินลงท่ีสถานี Kropotkinskaya (Google Map) 

• ช่วงเย็นเดินเก็บภาพบรรยากาศยามค่ําคืนรอบๆ โบสถ์โดมทอง 

• เดินทางกลับท่ีพัก/เขา้ซุปเปอรม์ารเ์กตซ้ือเสบยีงสําหรบัพรุง่น้ีเช้าไว้ทานบนรถไฟ อย่าลืมซ้ือช้อนส้อม

พลาสติกไปด้วยนะคะ (บนรถไฟมีอาหารขายแต่ราคาจะแพงกว่าขา้งนอก) 

ล้ิงค์รวิีวแบบละเอียดพรอ้มรูปภาพวันท่ี 3 https://tinypach.com/2016/11/24/russia34/ 

______________ 

Day 4 

• เดินทางไปสถานี Leningradsky เพ่ือขึน้รถไฟท่ีจะพาเราไปยังเมือง St.Petersburgh 
  สําหรบัการจองต๋ัวเราจองต้ังแต่ก่อนบนิไปรสัเซียเวปน้ีค่ะ https://pass.rzd.ru  
  เวลาจองให้ register ก่อนนะคะจงึเลือกท่ีน่ังและชําระเงนิได้ (Google Map) 

• ออกจากสถานีรถไฟ เรยีก Uber ให้มารบัและไปส่งท่ีท่ีพัก  
  เน่ืองจากเราไม่มีเบอรข์องประเทศเค้า ควรหารา้นอาหาร/รา้นค้าท่ีเด่นๆแล้วใช้เป็นจุดนัดพบ 
  ไม่ควรใช้สถานีรถไฟเป็นจุดนัดพบเพราะกว้างมาก  
  ระวังแทคซ่ีบรเิวณรอบๆสถานีด้วย อาจถูกโกงค่าโดยสารได้ 

• ทานอาหารกลางวันท่ีรา้นอาหารจนี https://goo.gl/maps/pPeJFgcCLtN2  
  รา้นจะอยู่ช้ันสอง เดินขึน้บนัไดไปแล้วเล้ียวขวาและเดินตรงต่อไปสุดหัวทางเดิน  
  รา้นอยู่ด้านซ้ายมือ 

• เย่ียมชม Hermitage Winter Palace (Google Map) ท่ีน่ีใช้เวลาท้ังวันค่ะ 
  วิธีการเดินทาง : ลงท่ีสถานีรถไฟใต้ดิน Admiralteyskaya เดินต่อไปประมาณ 10 นาที 
  Note: ถ้าไปวันพุธตอน 1 ทุ่มตรงจะมีนาฬิกานกยูงทองท่ีอายุนานกว่า 200 ปีขยับปีกโชว์ 
  ด้วย แต่ควรไปยืนจองท่ีต้ังแต่ 6 โมงเย็นเพราะคนจะเยอะมากค่ะ 
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• ทานอาหารเย็นท่ีรา้น Ярумэн (Google Map) 
  วิธีการเดินทาง : ลงท่ีสถานีรถไฟใต้ดิน Admiralteyskaya 

• เดินทางกลับท่ีพัก/ซ้ือเสบยีงจากรา้นซุปเปอรม์ารเ์กตสําหรบัทานเป็นอาหารเช้า 

ล้ิงค์รวิีวแบบละเอียดพรอ้มรูปภาพวันท่ี 4 https://tinypach.com/2016/12/05/russia5/  
______________ 

Day 5 

• เย่ียมชม Church of The Savior on Blood ค่าเขา้ RUB 250 ต่อคน 

  วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดินลงท่ีสถานี Nevskiy Prospekt (Google Map) 

• เย่ียมชม Kazan Cathedral 

              วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดินสถานี Nevskiy Prospekt  

 เดินไปจาก Church of The Savior on Blood ได้ (Google Map)  

 ไม่มีค่าเขา้ค่ะ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายใน 

• ทานอาหารกลางวันท่ีรา้น City Grill Burgers & Beer  
              รา้นเบอรเ์กอรท้์องถ่ินท่ีอยู่ด้านขา้ง Kazan Cathedral 

• St.Isaac’s Cathedral 

  วิธีการเดินทาง : ลงท่ีสถานีรถไฟใต้ดิน Admiralteyskaya (Google Map) 

• เย่ียมชม Zoological Museum พิพิธภัณฑ์สัตว์สต๊าฟโบราณ  

  วิธีการเดินทาง : ลงท่ีสถานีรถไฟใต้ดิน Vasileostrovskaya  

  เดินต่อไปอีก 2.2 กิโลเมตร (Google Map) 

• ทานอาหารเย็นท่ีรา้น Koreana 

  วิธีการเดินทาง : ลงท่ีสถานีรถไฟฟ้า Admiralteyskaya (Google Map) 

ล้ิงค์รวิีวแบบละเอียดพรอ้มรูปภาพวันท่ี 5 https://tinypach.com/2016/12/15/russia6/  
______________ 

Russia Travel program by Tiny Pach l www.tinypach.com

http://www.tinypach.com
https://www.google.co.th/maps/place/%D0%AF%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%BD(%EB%9D%BC%EB%A9%B4)/@59.9358552,30.3107297,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4696311add5832db:0xb74e4ea66cc619b3!8m2!3d59.9358525!4d30.3129184!6m1!1e1
https://tinypach.com/2016/12/05/russia5/
https://www.google.co.th/maps?q=church+of+spilled+blood&ion=1&espv=2&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.141320020,d.c2I&biw=1196&bih=595&dpr=2&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjni-WQ7O7QAhVKOI8KHb05B_MQ_AUIBygC
https://www.google.co.th/maps/place/Kazan+Cathedral/@59.9344405,30.3233103,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4696310c2b40516d:0x3e676f3bea7153b7!2sSavior+on+the+Spilled+Blood!8m2!3d59.9401!4d30.3289!3m4!1s0x0:0x12ea0761bb994c15!8m2!3d59.9342092!4d30.324571
https://www.google.co.th/maps?q=st.isaac%27s+cathedral&ion=1&espv=2&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.141536425,d.c2I&biw=1196&bih=595&dpr=2&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwip_tTG4PLQAhUEvI8KHQjBCqQQ_AUIBygC
https://www.google.co.th/maps/place/Universitetskaya+nab.,+1,+Sankt-Peterburg,+Russia,+199034/@59.941768,30.3028905,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46963117a0cda061:0x4ead2db25c71056d!8m2!3d59.941768!4d30.3050792
https://www.google.co.th/maps/place/Koreana+Restaurant/@59.9322523,30.2460978,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1skoreana!3m4!1s0x469631048fd27453:0x34bec5a0fb401adf!8m2!3d59.9321822!4d30.3161375
https://tinypach.com/2016/12/15/russia6/


Day 6 
• ทานอาหารเช้าท่ีรา้นคาเฟ่ Cebep 

วิธีการเดินทาง : ลงท่ีรถไฟใต้ดินสถานี Stantsiya (Google Map) 

• ชิมรา้นโดนัทช่ือดังของเมือง Пышечная เขา้คิวนานมาก (Google Map) 

• เดินทางไปเย่ียมชม Peterhof Palace พระราชวังฤดูรอ้น ใช้เวลาท้ังวันค่ะ (Google Map) 

 วิธีการเดินทาง : 

 1. ขึน้รถไฟใต้ดินไปลงสถานีสายสีแดง Tekhnologicheski institute, 

 2. เปล่ียนไปสายสีฟ้า 

 3. น่ังรถไฟใต้ดินสายสีฟ้าต่อไปลงยัง Moskovskaya 

 4. ขึน้รถบสัหมายเลข 13 Pulkovo-2 (หรอื หมายเลข 39 Pulkovo-1) 

 หรอื 

 4. ขึน้รถ mini bus หมายเลข K13/K39 

• ทานอาหารกลางวันท่ีคาเฟ่ในบรเิวณ Peterhof Palace  

• เดินทางกลับมาในเมือง ทานอาหารเย็นและกลับเขา้ท่ีพัก 

ล้ิงค์รวิีวแบบละเอียดพรอ้มรูปภาพวันท่ี 6 https://tinypach.com/2017/01/03/russia7/  
______________ 

Day 7 

• ทานอาหารเช้าท่ีรา้นคาเฟ่ Cebep 

      วิธีการเดินทาง : ลงท่ีรถไฟใต้ดินสถานี Stantsiya (Google Map) 

• เดินทางไปเย่ียมชมสุสานของตระกูลโรมานอฟ Peter and Paul Fortress 

      วิธีการเดินทาง: ลงท่ีสถานีรถไฟใต้ดิน Gorkovskaya เดินต่อไปอีก 10 นาที (Google Map) 

• กลับมาเก็บตึกอีกฝ่ังของพระราชวังฤดูหนาว Hermitage Winter Palace (Google Map)          

 วิธีการเดินทาง : ลงท่ีสถานีรถไฟใต้ดิน Admiralteyskaya เดินต่อไปประมาณ 10 นาที 

• ทานอาหารเย็น (เลือกรา้นเองเลยค่ะ อันน้ีพัชกลับไปกินของหวานท่ีรา้น Cebep อีกแล้ว :P) 

ล้ิงค์รวิีวแบบละเอียดพรอ้มรูปภาพวันท่ี 7 https://tinypach.com/2017/01/06/russia8/  
______________ 
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Day 8-9 เที่ยวตามตารางทัวร์ท้องถิ่น 

• เรยีก Uber มารบัจากท่ีพักเพ่ือเดินทางไปสนามบนิ และเดินทางไปยังเมือง Murmansk 

• จองทัวรก่์อนเดินทางไปจรงิ แนะนําเป็นของคุณ Vadim  

(คนละคนกับท่ีพัชใช้บรกิาร คนน้ีภาษาอังกฤษ บรกิารและราคาดีกว่าค่ะ)  

ช่ือ Vadim Yablochnikov 

WhatsApp +79212714422  
เฟสบุค๊กลุ่ม https://www.facebook.com/borealistours/ 

• วันแรกท่ีไปถึงเราควรจะพักก่อน  

(City Tour โดยส่วนตัวไม่แนะนําค่ะ เพราะไม่มีอะไรน่าสนใจ นอกจากคนชอบประวัติศาสตรจ์รงิๆ) 

• เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีผูค้นน่ารกัมากๆ แนะนําให้ลองไปเดินเล่นท่ีซุปเปอรม์ารเ์กตใกล้ๆท่ีพัก ซ้ืออาหารมาน่ัง

ทานเล่นอยู่ท่ีห้องแล้วดูหนังก็ได้ค่ะ 

• หากเย็นวันไหนว่างจากโปรแกรมทัวร ์ลองไปทานรา้นสองรา้นน้ีดูค่ะ อาหารอรอ่ยมาก  

(พัชน่ังรถเมล์ไม่เป็น ต้องรบกวนสอบถามจากคุณ Vadim นะคะ) 

• รา้น Royal Hunt (Google Map) 

• รา้น Кружка (Google Map) 

ล้ิงค์รวิีวโปรแกรมทัวรแ์บบละเอียดพรอ้มรูปภาพ https://tinypach.com/2017/01/10/russia9_10/  

          https://tinypach.com/2017/01/25/russia11/  

          https://tinypach.com/2017/02/09/russialastday/  
______________ 

**Day 10 
• เช็คเอาท์ออกจากท่ีพัก รอคุณ Vadim มารบัไปส่งท่ีสนามบนิ 

• เดินทางถึงเมือง Moscow ทานอาหารกลางวัน 

• ช่วงเย็นเย่ียมชม Red Square ยามค่ําคืน (ได้อีกอารมณ์นึงและสวยมากค่ะ)  

        วิธีการเดินทาง : รถไฟใต้ดินลงท่ีสถานี Ohotniy ryad 
**Day 11 

• เดินทางไปยังสนามบนิ (โดยรถไฟใต้ดิน) และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

**สายการบนิภายในประเทศมีการล่าช้าเสมอ ควรเว้นวันเดินทางเอาไว้ 1 วัน กันพลาดตกเครือ่งแบบพัชค่ะ** 
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https://www.facebook.com/yablochnikov?fref=mentions
https://www.facebook.com/borealistours/
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https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0/@68.9591401,33.0909625,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xec0b3708e943d5e7!8m2!3d68.9591401!4d33.0931512?hl=en
https://tinypach.com/2017/01/10/russia9_10/
https://tinypach.com/2017/01/25/russia11/
https://tinypach.com/2017/02/09/russialastday/
http://www.tinypach.com


Special Note 
- ทรปิรสัเซียท่ีผ่านมาพัชใช้บรกิารของ Airbnb เป็นหลักเลย 

 หากใครยังไม่เคยสมัครสามารถสมัครผ่านล้ิงค์น้ี www.airbnb.com/tinychef  
 จะได้รบัส่วนลดในการจองท่ีพักครัง้แรก 950 บาทด้วยนะ 

 
 สําหรบัท่ีพักเมือง St.Petersburg คือ https://www.airbnb.com/rooms/971662   
 อยู่ใจกลางเมือง เดินทางงา่ยมาก ไม่ต้องขึน้รถไฟใต้ดินไปไหนเลย โฮสส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก 
 ปลอดภัยสุดๆ ประตูล็อก 2 ช้ัน มี Wifi ฟร ี

 Murmansk คือ https://www.airbnb.com/rooms/10058061 
 อยู่ใกล้กับซุปเปอรม์ารเ์กตและรา้นอาหารอรอ่ยๆราคาไม่แพง โฮสน่ารกัมาก ส่ือสารภาษาอังกฤษไม่ 
 คล่องแต่นิสัยดี เปิด Google Translate เพ่ือคุยกับเราเลยแหละ ปลอดภัยสุดพลัง  
 ประตูล็อก 3 ช้ัน มี Wifi ฟร ี

- แนะนําวิธีการเดินทางใน Moscow พร้อมวิธีการซ้ือต๋ัวแบบประหยัด  

https://www.facebook.com/tinypach/posts/568710660001878 

- เดินทางในเมือง St.Petersburg ไม่จาํเป็นต้องซ้ือต๋ัวรายวัน แนะนําให้ซ้ือเป็นต่อเท่ียวค่ะ เพราะสถานท่ี

ท่องเท่ียวส่วนมากเดินถึงกันได้หมด 

- ก่อนเดินทางควรโทรแจ้งทางธนาคารท่ีใช้บรกิารบตัร Credit card และ ATM เอาไว้ด้วยว่า จะเอาไปใช้

บรกิารท่ีประเทศรสัเซีย เพราะประเทศน้ีติดแบล็คลิสต์ ต้องย้ําให้ทางธนาคารปลดล็อกไว้ให้ด้วย  

(ไม่เช่นน้ันบตัรเราจะใช้งานไม่ได้) 

- พยายามอย่าเดินไปในตรอก ซอกซอยท่ีไม่ใช่เส้นหลัก ให้ระวังคนเมาและคนเหยียดสีผวิไว้ด้วยค่ะ 
- เมือง St.Petersburg ให้ระวังกระเป๋าท่ีถือติดตัวมากเป็นพิเศษ 

 

ËÒ¡ÁÕ¤íÒ¶ÒÁÍ×è¹æà¾ÔèÁàµÔÁÊÒÁÒÃ¶ÊÍº¶ÒÁ¾Ñªä é́·Õè  
  

https://www.facebook.com/tinypach 
  

        

   @Tinypach   
 **โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมท่ีเดินทางเท่ียวเอง ไม่ได้รบัจดัทัวร์นะคะ**
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