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ก ำหนดวนัเดนิทำง 

29 พ.ค.-4 ม.ิย. (69,900.-)  17-23 ม.ิย. (66,900.-) 

5-11 ก.ค. / 8-14 ก.ค. / 15-21 ก.ค.  (69,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ – มอสโคว ์
 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก     

ประตทูำงเขำ้ที ่ 3  เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์ (TG)             
หรือติดต่อทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้ำหน้ำที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้กำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสัมภำระและเช็คอิน 
 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำ
แจกคืนให้ท่ำน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่  

100 มลิลลิติร หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสนิค้ำที่ซื้อภำยในร้ำนปลอด

ภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

10.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมอสโคว์  ประเทศรัสเซีย  โดยเท่ียวบินที่  TG 974 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  9 ชัว่โมง 45 นำที) 

15.55 น. เดินทำงถึง กรุงมอสโคว ์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย อดีตสหภำพโซเวียดที่

ยิ่งใหญ ่เป็นผู้น ำกลุ่มประเทศสังคมนิยม (ท่ีล่มสลำยในปี ค.ศ. 1991) ตั้งอยู่ริมฝั่ง

แม่น้ ำมอสโควำ ฉำกส ำคญัของกำรถ่ำยท ำภำพยนต์ ชื่อดงั เดอะ เซนต์ 

(เวลำรสัเซยี ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  4 ชัว่โมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SUNFLOWER PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง   มอสโคว ์ (ชมละครสตัว)์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนชม พระรำชวงัเครมลนิ  สัญลักษณ์แห่งอดีตที่ย่ิงใหญ่ เป็นศนูย์กลำงแห่ง

โลกสังคมนิยม และศูนย์กลำงแห่งประวัติศำสตร์วัฒนธรรม และสถำปัตยกรรม

เก่ำแก่ของรสัเซีย ชมควำมสง่ำงำมของสถำปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ผ่ำนเข้ำ

ทำงประตูตรินิต้ี สู่อำคำรที่ท ำกำรรฐัสภำที่เรียกว่ำ 

KLEMLIN PALACE OF CONGRESS สร้ำงในแบบอำคำร

สมัยใหม่ เมื่อป ี ค.ศ.1961 ฝั่งตรงข้ำมจะเห็นปนืใหญ่

จ ำนวนมำกที่ได้มำจำกกองทัพนโปเลียนในสงครำมเมื่อปี 

ค.ศ.1812 จำกนั้น น ำท่ำนชมปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์ที่ไม่เคย

ได้ยิง ระฆังใหญ่พระเจ้ำซำร์ที่ไม่เคยได้ต ี และหอระฆังอี

วำน แล้วเข้ำสู่ลำนจตุรสัโบสถ์ที่สวยงำม ซึ่งประกอบด้วย

โบสถ์อัสสัมชัญ (USPENSKI) อันนั่นซิเนชั่น และอำร์คเอน

เจิล ไมเคิล (ท่ีฝังศพพระรำชวงศ์) บริเวณนี้ยังเป็นจุดที่

ถ่ำยภำพได้สวยงำมย่ิง จำกนั้น น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑ์

อำรม์เมอรร์ี ่ แชมเบอร์ ที่รวบรวมศำสตรำวุธ ทรพัย์สิน 

เครื่องประดบัที่ได้จำกกำรริบมำจำกสงครำม ทั้งมงกุฎ เพชรนิลจินดำและสิ่งของ

มีค่ำมำกมำยมหำศำลรวมไปถึงเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ของซำร ์เคร่ืองเงนิเคร่ืองทอง 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนชม สถำนรีถไฟใต้ดนิกรงุมอสโคว ์ ที่สวยงำมมำก ภำยในตกแต่งอย่ำง

วิจิตร ผสมผสำนเทคโนโลยี กับสถำปัตยกรรมหลำย

รูปแบบ ที่ได้รบักำรยกย่องว่ำเป็นศิลปะท่ีงดงำมยิ่ง 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ย่ำนสินค้ำรำคำถูก ถนนอำรำบทั เป็น

หนึ่งในบรรดำสำยหลักที่เก่ำแก่ของกรุงมอสโคว์ ในช่วงปี 

ค.ศ. 18 มีกำรซ่อมแซมขึน้ใหม่ เป็นที่อยู่อำศยัของศิลปินที่

มีชื่อเสียงจนกระท่ังในปี ค.ศ. 19 ได้กลำยเป็นแหล่งชุมนุม

ของศิลปิน  จิตรกร มำพบปะกัน ปจัจุบันเป็นถนนคนเดิน 

WALKING STREET ควำมยำวประมำณหนึ่งกิโลเมตร มี

ร้ำนค้ำ ร้ำนขำยอำหำร ร้ำนกำแฟ และร้ำนขำยของท่ี

ระลึก รวมถึง HARD ROCK CAFE, STARBUCKS 

17.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

19.00 น. น ำท่ำนเข้ำชม ละครสตัวร์สัเซีย บนัลอืโลก ชมกำรแสดงของสัตว์ต่ำง ๆ ที่ได้รบั

กำรฝึกหัดมำอย่ำงดี และกำรแสดงกำยกรรมอันน่ำ

ตื่นเต้น หลังจบกำรแสดงน ำท่ำนชมแสงสีระยิบระยบัของ

กรุงมอสโคว ์ จำกกำรที่รัฐส่งเสริมให้ตึกส ำคัญ ๆ อำคำร

ใหญ่ ถนนหลักของเมืองประดบัไฟส่องสว่ำง เพื่อลบล้ำง

ภำพเก่ำ ๆ ที่กรุงมอสโคว์เคยถูกกล่ำววำ่เป็นเมืองที่มืด
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ที่สุด ปัจจบุนันี้ถนนบำงเส้นระยิบระยบัไม่แพ้ ลำสเวกัสที่สหรัฐอเมริกำ 

( หมำยเหต ุ) ทำงคณะละครสตัว ์ อำจมกีำรยกเลกิกำรท ำกำรแสดงแบบกระชัน้ชิด 

หำกกำรแสดงละครสตัวง์ดแสดงในวนัดงักลำ่ว  ทำงบรษิัทฯ ขอคนืเงนิ

คำ่เขำ้ชมทำ่นละ 600 บำท  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SUNFLOWER PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   มอสโคว ์– นัง่รถไฟ – เซนตป์เีตอรเ์บริก์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำน นั่งรถไฟดว่น เพือ่เดินทำงสู ่นครเซนต์ปเีตอรเ์บริก์ นครที่กล่ำวได้วำ่สวย

แบบไม่มีที่ติ และเป็นจุดเริ่มประวัติศำสตร์ควำมสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ตั้งแต่สมัย

รัชกำลที่ 5 เสด็จประพำสยุโรปครั้งแรกนับเป็นเวลำถึง 100 ปีแล้ว และยงัเป็น

เมืองท่ีสวยงำมที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ พระรำชวงัฤดหูนำว ที่ประกอบด้วยห้องต่ำงๆ 

มำกกว่ำ 1,050 ห้อง และเคยใช้เป็นสถำนที่รบัรองกำร

เสด็จเยือนของรัชกำลที ่ 5 ในกำรเจริญสัมพันธ์ไมตรีไทย-

รัสเซีย ร่วมพระฉำยกับพระเจ้ำซำร์นิโคลัสที่ 2 กษัตริย์

รัสเซียอีกด้วย ปจัจุบันพระรำชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น 

พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ ที่ใช้เก็บสิ่งของอันล้ ำค่ำจำกทั่วโลก

กว่ำ 3,000,000 ชิ้น .... พระรำชวังแห่งนี้สร้ำงขึ้นและ

เปลี่ยนแปลงหลำยครั้งจนถึงปี ค.ศ. 1732 สถำปนิกชำว

อิตำเลี่ยน, บำร์โตโลมิโอ ฟรำนเชสโก รำสเตรลี ่

ออกแบบดูแลกำรก่อสร้ำงจนถึงปี ค.ศ. 1754 ในรัชสมัย

ของพระนำงแคทเธอร์รีน มหำรำชินี อดีตที่ประทับของ

ซำร์แห่งรสัเซียประกอบด้วยห้องต่ำง ๆ ถึง 1,057  ห้อง มี

บนัได 117  แห่งเป็นที่เก็บสมบตัิล้ ำค่ำของรำชวงศ์ รวมทั้ง

สมบัติจำกทั่วโลกกว่ำมำกมำย ชมบันไดท่ีเด่นที่สุดคือ 

JORDAN (AMBASSADORS) STAIRCASE ภำพเขยีนของ

จิตรกรเอกชั้นเย่ียมของโลกมำกมำย อำทิเช่น ไมเคิล 

แองเจลโล, ลีโอนำโด ดำร์วินชี่, รำฟำเอล,  แรมบร้ำน, 

เอลเกรโก,้ แวนโก๊ะห,์ ปิกัสโซ ่ และศิลปินอื่น ๆ รวมทั้ง

ห้องส ำคัญต่ำง ๆ รวมถึงห้องมำลำไค้ท์ 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  PARK INN  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง   เซนตป์เีตอรเ์บริก์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ เป็นที่ต้ังของ พระรำชวงัฤดูรอ้นเปโตรวำเรสต ์

ที่สร้ำงในสมัยพระเจ้ำปีเตอร์ มหำรำช ให้ท่ำนได้ตื่นตำตื่นใจกับสถำปัตยกรรมยุค

ทอง และปฎิมำกรรมที่วจิิตรพิศดำรภำยในพระรำชวัง ห้องหบัต่ำงๆ ภำยใน

พระรำชวังประดับประดำไปด้วยทองค ำอร่ำมเรือง พร้อมภำพเขียนท่ีสวยงำม

เก่ำแก่ทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์จนมิอำจประเมินค่ำได้ ส่วนภำยนอกก็

ดำรดำษไปด้วยพฤกษำนำนำพันธุ ์ ชมควำมงำมของอุทยำน และสวนน้ ำพอุนั

ตระกำรตำ (ไมม่คี ำบรรยำยใดจะดีเทำ่ กบัทำ่นได้เหน็ดว้ยตำของทำ่นเอง) 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูที่โบสถ์หยดเลือด หรือโบสถ์ฟื้นคืนชีพของพระเยซู ก่อสรำ้งขึ้น

ในปี ค.ศ. 1883 เสร็จในปี ค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณ์สถำนที่พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ที ่

3 สร้ำงขึ้นเพื่อร ำลึกถึงพระบิดำ (พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ที่ 2) ผู้ปลดปล่อยชำวนำ 

รวมทั้งทำส ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี้ในปี ค.ศ. 1881 สร้ำงขึ้นด้วยศิลปะ

ยุคฟื้นฟ ูได้รับกำรบูรณะหลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง สร้ำงเลียนแบบ

โบสถ์เซนต์บำซิลที่กรุงมอสโคว ์ 

จำกนั้น  น ำท่ำนชม ปอ้มปเีตอร ์แอนด ์พอล ก่อสร้ำงในปี ค.ศ. 1703 อดีตใช้เป็นที่คุมขัง

นักโทษกำรเมือง รวมทัง้เป็นสุสำนหลวงของรำชวงศ์โรมำ

นอฟ ตั้งแต่พระเจ้ำปีเตอร์มหำรำช จนถึงพระเจ้ำซำร์องค์

สุดท้ำย นิโคลัสที่ 2 จำกกำรตรวจดเีอ็นเอ และพบพระศพ

ของเจ้ำหญิงอนำสดำเซยี อีกด้วย และเป็นป้อมปรำกำร ที่

สร้ำงขึ้นพร้อมกับนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สิ่งก่อสร้ำงแรกสุด

ของเมือง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ พระรำชวงันโิคลำส มื้อพิเศษแบบพื้นเมืองของชำว

รัสเซีย ฟงัเสียงเพลงและดนตรีขับกล่อม และกำรแสดงในแบบรัสเซียพื้นเมือง 

นอกจำกนี้ท่ำนยังจะได้ลิ้มรสไขป่ลำคลำเวยีร ์เหลำ้วอ้ดกำ้ หรอืแชมเปญ อีกดว้ย 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  PARK INN  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง   เซนตป์เีตอรเ์บริก์ – บนิภำยใน – มอสโคว ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ชำนเมืองทำงทิศใต้ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จำกนั้น น ำ

ท่ำนชม พระรำชวังแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE) หรือหมูบ่ำ้นพชุกิน้ 

(PUSHKIN VILLAGE) และบ่อยครั้งที่ถูกเรยีกว่ำ “หมู่บ้ำนพระเจ้ำซำร์” เพรำะที่นี่

เป็นเมืองที่พระเจ้ำ ปีเตอร์ มหำรำช ทรงพระรำชทำนที่ดินแก่พระนำงแคทเธอรีน 

ซึ่งเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอก พชุกิ้น ในปี ค.ศ.1937 เพรำะกวี

เอกผู้นี้เคยผ่ำนกำรศึกษำในโรงเรียนท่ีเมืองแห่งนี้ ตวัพระรำชวังสร้ำงขึ้นในป ี

ค.ศ.1756 โดยสถำปนิกชำวอิตำเลี่ยนผู้ที่มีชือ่เสยีง พระรำชวังแห่งนี้มีควำม

สวยงำมไม่แพ้พระรำชวังใด ๆ ในโลก โดยเฉพำะห้องอ ำพันหนึ่งเดียวในโลก  

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม มหำวหิำรเซนตไ์อแซค โบสถ์ศกัดิส์ิทธิ์แห่งนี้ สร้ำงขึ้นได้อย่ำง

ยิ่งใหญ่ และสวยงำมยิ่ง ยอดโดมท ำด้วยทองค ำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม เป็น

วิหำรโดมที่สูงที่สุดในโลก ภำยในประกอบด้วยรูปภำพที่สร้ำงด้วยโมเสคสวยงำม 

และหำดูได้ยำกยิ่ง

มำกมำย และ

มโหฬำรยิ่งด้วย

โครงสร้ำงของเสำ

แกรนิต เป็นที่นบัถือ

ของชำวเมืองเป็น 

อย่ำงมำก เนื่องจำกครัง้หนึ่งตวัเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหำรนำซี จนรำบ

คำบไปทั้งเมือง แต่วิหำรเซนต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย  
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พพิธิภณัฑส์ัตว ์ และธรรมชำตวิทิยำ Zoo Logical Museum ท่ี

ถูกสต๊ำฟไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชม และศึกษำ รวมทั้งชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บซำกแมมอส 

ที่สมบรูณ์มำกที่สุดใน

โลก ถูกค้นพบในไซบี

เรยี และเป็นต้น

ตระกูลของช้ำงเมื่อ 

45,000 ปีที่ปจัจุบนั

ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว 

และน ำท่ำนชมสัตว์หำยำก เช่น นกเพนกวนิสชีมพ ูและนกยงูสขีำว 

17.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 
 

............. น. ออกเดินทำงสู่เมืองมอสโคว์  ประเทศรสัเซีย  โดยเที่ยวบินที่  ............ 
 

หมำยเหต ุ ประเทศรสัเซียเขม้งวดกับน้ ำหนกักระเปำ๋มำก ก ำหนดใหไ้มเ่กนิทำ่นละ        

20 กโิลกรมั และบำงครัง้อำจจะน ำกระเปำ๋ Hand Carry ของทำ่นมำชั่งรวมดว้ย 

ซึ่งอำจจะท ำใหท้ำ่นตอ้งจำ่ยคำ่น้ ำหนกักระเปำ๋เพิม่ จงึขอใหท้กุทำ่นค ำนวณ

น้ ำหนกักระเปำ๋ใหด้ี 
 

………….. น. เดินทำงถึงกรุงมอสโคว ์

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SUNFLOWER PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง   มอสโคว ์– กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับ วหิำรเซนตเ์ดอรซ์ำเวยีร์ วิหำรโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรสัเซีย 

ที่เพิ่งบูรณะขึ้นมำใหม่ เนื่องในโอกำสเฉลิมฉลองครบรอบ 

850 ปี แห่งกำรสถำปนำกรุงมอสโคว ์ปจัจุบันเป็นสถำนที่

ส ำคัญในกำรประกอบพิธกีรรมส ำคัญ ๆ เช่น วันอีสเตอร ์

ซึ่งเป็นวันเกิดใหม่ของพระเยซู รวมทั้งวันเฉลิมฉลองรับ

ต ำแหน่งของประมุขของประเทศ (ประธำนำธิบดี) จำกนั้น 

น ำท่ำนชมย่ำนธุรกิจกำรค้ำ จตัรุสัแดง ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็น

จตัุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ ต้นแบบของจตุรัสเทียน    

อันเหมินของปกักิ่ง ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกที่วิหำรเซนต์บำ

ซิล ลกัษณะเป็นยอดโดม 9 ยอด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

รัสเซียและในบริเวณเดยีวกันเป็นย่ำนสรรพสินค้ำ พบห้ำง

กุม GUM ห้ำงสรรพสินค้ำที่ใหญ่และหรูหรำที่สุดสบำย ๆ 
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กับกำรช้อปปิ้งอย่ำงจใุจกับสินค้ำแบรนด์เนมยี่ห้อดังต่ำง ๆ ของยุโรป 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ สแปรโ์รวฮ์ลิหรอืเลนนิฮลิ (เนินเขำนกกระจอก) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

มหำวิทยำลัยมอสโคว ์ ชมควำมวิจิตรงดงำมของตัวอำคำรมหำวิทยำลัยมอสโคว ์

ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอำคำรสไตล์สตำลินกอธคิ ให้ท่ำนชื่นชมทัศนียภำพอันสวยงำม

กว้ำงไกลของมอสโคว ์ซึ่งเป็นจดุชมวิวจำกที่สูงระดับน้ ำทะเล 250 เมตร 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

14.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินมอสโคว์ 

18.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 975 

(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ  9 ชั่วโมง 5 นำที) 
 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ 
 

07.30 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวสัดิภำพ. 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมำยเหต ุ  รปูภำพประกอบสถำนทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่กำรโฆษณำเทำ่นัน้ *** 

 

หมำยเหต ุ 1. รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้

ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนื่องมำ 

จำกเหตกุำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ 

 2. บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำ หรือยกเลิก

ของสำยกำรบิน ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำร

ประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้งทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำง

กำรเดินทำง 
 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   คณุคม  โทร. 02-108-8666 
 

 

สกลุเงนิ  รสัเซยี ใชเ้งนิสกลุ รเูบลิรสัเซยีน (Russian Rouble)  

ไฟฟำ้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลี่ยในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

 มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... แกรนดร์ัสเซยี  7  วนั  (TG) 

  

  มถินุำยน พ.ค./ก.ค. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 66,900.- 69,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม 14,000.- 14,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษส ำหรบัเดก็อำยุต่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกันทั้งหมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 

 

หมำยเหต ุ อตัรำคำ่บริกำรขำ้งตน้คดิจำกรำคำตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทำง

สำยกำรบนิระบไุวว้ำ่ ตั๋วกรุป๊รำคำพเิศษนี ้ ถำ้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

3. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) 

กฎหมำยในยุโรปไมอ่นุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

4. ค่ำโรงแรมทีพ่ัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ ำ และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ 

รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง 

โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

5.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

6.  สมนำคุณทุกท่ำนด้วยกระเป๋ำเอฟวีนิว มีคันชัก ล้อลำก ท่ำนละ 1 ใบ  (ถือขึ้นเครื่องได้) 

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่

ระบใุนรำยกำร (ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 

1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) และค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตัิเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 
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ลูกค้ำทำ่นใดมคีวำมประสงค์จะซื้อประกนักำรเดินทำงเพิ่มควำมคุม้ครอง 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วนั  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 11-14 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 1250 บำท 

(*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไม่รวม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ

คนต่ำงด้ำว  (เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบ ุเช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม 

และค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอนัเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทิปพนักงำนขับรถยโุรป ท่ำนละ 10 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 5 วัน)  

8. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทย   ท่ำนละ 14 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 7 วัน) 

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้

ช่วงสงกรำนต ์ และปใีหม ่ มัดจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง 

มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่ำทวัร์ทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจำ่ยในนำมบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกัด 

- ช ำระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบ

ล่วงหน้ำ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-7 วัน   เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 7 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำง

สำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรำ

ค่ำบริกำรได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนำ้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รำยกำรท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ ำเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยำยำมใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม    

ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำม

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำร

ยกเลิกเท่ียวบิน, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำร

นัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรอืหลงลืมตำม

สถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ ์

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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รายการทวัร์............... รัสเซีย 7 วนั (TG) ..................วนัเดินทาง....................................................................... 
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ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผูใ้หญ่....................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
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รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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........................................................................................................................................................................... 
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ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
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