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ก ำหนดกำรเดนิทำง 2-8 ธ.ค. / 4-10 ธ.ค. 2562 (69,900.-) 

 14-20 ม.ีค. / 21-27 ม.ีค. 2563 (59,900.-) 

 8-14 เม.ย. / 11-17 เม.ย. 2563 (69,900.-) 

 25 เม.ย.-1 พ.ค. 2563  (59,900.-) 

 4-10 พ.ค. / 6-12 พ.ค. / 9-15 พ.ค. / 23-29 พ.ค. 2563 (59,900.-) 

 13-19 ม.ิย. / 20-26 ม.ิย. / 27 ม.ิย.-3 ก.ค. 2563 (69,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – มอสโคว ์
 

11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่ 3 

เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ 

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
  

14.00 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมอสโคว์  ประเทศรัสเซีย  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 974 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  9 ชัว่โมง 45 นำท)ี 

19.45 น. เดินทำงถึง กรุงมอสโคว ์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย อดีตสหภำพโซเวียดท่ียิ่งใหญ่ เป็นผู้น ำ

กลุ่มประเทศสังคมนิยม (ท่ีล่มสลำยในปี ค.ศ. 1991) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำมอสโควำ ฉำกส ำคัญของ

กำรถ่ำยท ำภำพยนต์ ชื่อดัง เดอะ เซนต์ 
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(เวลำรสัเซยี ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  4 ชัว่โมง) 

(เวลำรสัเซยี ... ฤดหูนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(*****  อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร  *****) 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  KORSTON  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    มอสโคว ์  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชม เขำ้ชมพระรำชวงัเครมลนิ  สัญลักษณ์แห่งอดตีท่ียิ่งใหญ่ เป็นศูนย์กลำงแห่งโลก

สังคมนิยม และศูนย์กลำงแห่งประวัติศำสตร์วฒันธรรม และ

สถำปตัยกรรมเก่ำแก่ของรัสเซีย เข้ำชมควำมสง่ำงำมของสถำปตัยกรรม

ในศตวรรษท่ี 15 ผ่ำนเข้ำทำงประตูตรินิตี้ สู่อำคำรท่ีท ำกำรรัฐสภำท่ี

เรยีกว่ำ KLEMLIN PALACE OF CONGRESS สร้ำงในแบบอำคำรสมัยใหม ่

เมื่อปี ค.ศ. 1961 ฝั่งตรงข้ำมจะเห็นปนืใหญ่จ ำนวนมำก ท่ีได้มำจำก

กองทัพนโปเลียนในสงครำมเมื่อปี ค.ศ. 1812 จำกนั้น น ำท่ำนชมปืนใหญ่

พระเจ้ำซำร์ท่ีไม่เคยได้ยิง ระฆังใหญ่พระเจ้ำซำร์ท่ีไม่เคยได้ตี และหอ

ระฆังอีวำน แล้วเข้ำสู่ลำนจตุรสัโบสถ์ท่ีสวยงำม ประกอบด้วยโบสถ์

อัสสัมชัญ (USPENSKI) อันนั่นซิเนชั่น และอำร์คเอนเจิล ไมเคิล (ท่ีฝังศพ

พระรำชวงศ์) บริเวณนี้ยังเป็นจุดท่ีถ่ำยภำพได้สวยงำมยิ่ง จำกนั้น ให้

ท่ำนได ้ เขำ้ชมพพิธิภณัฑอ์ำรม์เมอรร์ี ่ แชมเบอร ์ ท่ีรวบรวมศำสตรำวุธ 

ทรัพย์สิน เครื่องประดบัท่ีได้จำกกำรริบมำจำกสงครำม ท้ังมงกุฎ เพชรนิลจินดำและสิ่งของมีค่ำ

มำกมำยมหำศำล รวมไปถึงเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของพระเจ้ำซำร ์เครื่องเงิน เครื่องทอง 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเท่ียวชม สถำนรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ โดยได้รับกำรยกยอ่งจำกท่ัวโลกว่ำเป็นสถำนี

รถไฟฟำ้ใตด้นิทีส่วยทีส่ดุในโลก ซึ่งใครมำท่ีกรุงมอสโคว์แห่งนี้ จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินนี้ดู

สักครั้ง สถำนีรถไฟใต้ดินแห่งนี้สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1931 ซึ่งในแต่ละสถำนี

จะมีกำรตกแต่งท่ีแตกต่ำงกันไป ในสมัยสงครำมโลกครั้งท่ี 2 สถำนีรถไฟ

ใต้ดินได้กลำยเป็นหลุมหลบภยัท่ีดีท่ีสุด เพรำะมีโครงสร้ำงท่ีแข็งแรง 

รวมท้ังกำรก่อสร้ำงท่ีขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลำย 10 เมตร และบำงสถำนี

ยังเป็นท่ีบัญชำกำรระหว่ำงสงครำมอีกด้วย ในปจัจุบันรถไฟใต้ดินท่ีมอส

โคว์มีถึง 11 สำย 156 สถำน ีมคีวำมยำวท้ังหมด 260 ก.ม. จำกนั้น น ำ

ท่ำนสู่ย่ำนสินค้ำรำคำถูก ถนนอำรบทั เป็นหนึง่ในบรรดำสำยหลักท่ี

เก่ำแก่ของกรุงมอสโคว์ ในช่วงปี ค.ศ. 18 มีกำรซ่อมแซมข้ึนใหม่ เป็นท่ี

อยู่อำศัยของศิลปินท่ีมีชื่อเสียงจนกระท่ังในปีค.ศ. 19 ได้กลำยเป็นแหล่ง

ชุมนุมของศิลปิน จิตรกร มำพบปะกัน มีควำมยำวประมำณหนึ่งกิโลเมตร 

มีร้ำนกำแฟ STARBUCKS, HARD ROCK CAFE และรำ้นขำยของท่ีระลึก  

17.00 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 



 

 

รสัเซยี (TG)   -4- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

19.00 น. น ำท่ำนเข้ำชม กำรแสดงละครสตัว ์ (Russian Circus) ท่ำนจะได้ชมกำรแสดงของสัตว์ต่ำง ๆ ท่ี

ได้รับกำรฝึกหัดมำอยำ่งดี รวมท้ังมำยำกล กำยกรรมไต่ลวด และกำรแสดงผำดโผนจำก

นักแสดงมืออำชีพ ซึ่งจะท ำให้ท่ำนตื่นเต้นเร้ำใจ และตื่นตำตื่นใจตลอดกำรแสดง  

(*** กำรแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นำที พัก 15 นำที และช่วงหลังอีก 45 นำที ***) 

( หมำยเหต ุ) ทำงคณะละครสตัว ์ อำจมกีำรยกเลกิกำรท ำกำรแสดงแบบกระชัน้ชดิ หำกกำรแสดง

ละครสตัวง์ดแสดงในวนัดงักลำ่ว ทำงบรษิทัฯ ขอคนืเงนิคำ่เขำ้ชมทำ่นละ 600 บำท  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  KORSTON  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    มอสโคว ์– นัง่รถไฟดว่น – เซนตป์เีตอรเ์บริก์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  (BOX BREAKFAST) 

จำกนั้น น ำท่ำน นัง่รถไฟดว่นควำมเรว็สงู SAPSAN  เพื่อเดินทำงสู่ 

นครเซนตป์เีตอรเ์บริก์ นครท่ีกล่ำวได้ว่ำสวยแบบไม่มีท่ีติ และเป็นจดุเริ่ม

ประวัติศำสตร์ควำมสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ตั้งแต่รัชกำลท่ี สมัย 5 เสด็จ

ประพำสยุโรปครั้งแรกนับเป็นเวลำถึง 100 ปีแล้ว และยังเป็นเมืองท่ี

สวยงำมท่ีสุดเมืองหนึ่งของโลก 

(*** ใช้เวลำนั่งรถไฟด่วนประมำณ  4 ชั่วโมง ***) 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำน เขำ้ชมปอ้มปเีตอร ์ แอนด์ พอล ก่อสร้ำงในปี ค.ศ. 1703 อดีตใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษ

กำรเมือง รวมท้ังเป็นสุสำนหลวงของรำชวงศ์โรมำนอฟ ตั้งแต่พระเจ้ำปี

เตอร์มหำรำช จนถึงพระเจ้ำซำร์องค์สุดท้ำย นิโคลัสท่ี 2 จำกกำรตรวจดี

เอ็นเอ และพบพระศพของเจ้ำหญิงอนำสดำเซีย อกีด้วย และเป็นป้อม

ปรำกำร ท่ีสร้ำงข้ึนพร้อมกับนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สิ่งก่อสร้ำงแรกสุด

ของเมือง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม โบสถแ์หง่หยดเลอืด เริ่มก่อสร้ำงเมื่อปี 

ค.ศ. 1883 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณ์ท่ีพระเจ้ำอเล็กซำน

เดอร์ท่ี 3 สร้ำงข้ึนเพื่อร ำลึกถึงพระบิดำพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ท่ี 2 ผู้

ปลดปล่อยชำวนำ ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบ์ริเวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 สร้ำง

ด้วยรูปแบบศลิปะยุคฟื้นฟ ู สร้ำงเลียนแบบโบสถ์เซนต์บำซิลท่ี กรุงมอส

โคว์ ภำยในตกแต่งวิจิตรบรรจงด้วย ฝีมือจิตกรกว่ำ 30 คน ในช่วง

สงครำมโลกครั้งท่ี 2 โบสถ์ได้รับควำมเสียหำยจำกระเบิด หลังสิ้นสงครำมจึงได้มีกำรบูรณะใหม่ 
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จำกนั้น    น ำท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้งท่ี ถนนเนฟสกี้ สร้ำงในปี ค.ศ. 1710 

ในสมัยพระเจ้ำปีเตอร์ มหำรำช โดยมีควำมยำวประมำณ 4.5 กิโลเมตร 

จดุเด่นอยู่ท่ีสถำปตัยกรรมสมัยศตวรรษท่ี  18-20  ท่ีเรียงรำยอยู่สองข้ำง

ทำง ปจัจุบันเป็นถนนสำยหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นท้ังย่ำน

กำรค้ำ ย่ำนท่ีอยู่อำศัย ท่ีตั้งของพระรำชวัง โรงละคร โรงแรม และ

สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญอีกมำกมำย 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  PARK INN  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    เซนตป์เีตอรเ์บริก์ 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ พระรำชวงัฤดูหนำว ท่ีประกอบด้วยห้องต่ำงๆ มำกกว่ำ 1,050 ห้อง 

และเคยใช้เป็นสถำนท่ีรบัรองกำรเสด็จเยือนของรัชกำลท่ี 5 ในกำรเจริญสัมพันธ์ไมตรีไทย-

รัสเซีย ร่วมพระฉำยกับพระเจ้ำซำร์นิโคลัสท่ี 2 กษัตริย์รัสเซียอีกด้วย ปจัจุบันพระรำชวังนี้ได้ถูก

ใช้เป็น พพิิธภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ ท่ีใช้เก็บสิ่งของอันล้ ำค่ำจำกท่ัวโลกกว่ำ 

3,000,000 ชิ้น .... พระรำชวังแห่งนี้สร้ำงข้ึนและเปลี่ยนแปลงหลำยครั้ง

จนถึงปี ค.ศ. 1732 สถำปนิกชำวอติำเลี่ยน, บำร์โตโลมิโอ ฟรำนเชสโก 

รำสเตรลี ่ ออกแบบดแูลกำรก่อสรำ้งจนถึงปี ค.ศ. 1754 ในรชัสมัยของ

พระนำงแคทเธอร์รีนมหำรำชินี อดีตท่ีประทับของซำร์แห่งรสัเซีย

ประกอบด้วยห้องต่ำงๆ ถึง 1,057  ห้อง มีบันได 117 แห่งเป็นท่ีเก็บสมบัติ

ล้ ำค่ำของรำชวงศ์ รวมท้ังสมบตัิจำกท่ัวโลกกว่ำมำกมำย ชมบันไดท่ีเด่น

ท่ีสุดคือ JORDAN (AMBASSADORS) STAIRCASE ภำพเขียนของจิตรกร

เอกชั้นเยี่ยมของโลกมำกมำย อำทิเช่น ไมเคิล แองเจลโล, ลีโอนำโด 

ดำร์วินชี่, รำฟำเอล, แรมบร้ำน, เอลเกรโก้, แวนโก๊ะห์, ปิกัสโซ่ และ

ศิลปินอื่น ๆ รวมท้ังห้องส ำคัญต่ำง ๆ รวมถึงห้องมำลำไค้ท์ด้วย 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ชำนเมืองทำงทิศใต้ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชม

พระรำชวงัแคทเธอรนี (CATHERINE PALACE) 

หรือหมูบ่ำ้นพชุกิน้ และบ่อยครั้งท่ีถูกเรยีกว่ำ 

“หมู่บ้ำนพระเจ้ำซำร”์ เพรำะท่ีนี่เป็นเมืองท่ีพระ

เจ้ำปีเตอร์มหำรำช ทรงพระรำชทำนท่ีดินแก่พระ

นำงแคทเธอรีน ซึ่งเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็น

อนุสรณ์แก่กวีเอกพุชก้ิน ในปี ค.ศ.1937 เพรำะกวี

เอกผู้นี้เคยผ่ำนกำรศึกษำในโรงเรียนท่ีเมืองแห่งนี้ ตัวพระรำชวังสรำ้งข้ึนในปี ค.ศ.1756 โดย

สถำปนิกชำวอติำเลี่ยนผู้ท่ีมีชื่อเสยีง พระรำชวังแห่งนี้มีควำมสวยงำมไม่แพ้พระรำชวังใด ๆ ใน

โลก โดยเฉพำะห้องอ ำพันหนึ่งเดยีวในโลก  
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18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ พระรำชวงันโิคลำส มื้อพิเศษแบบพื้นเมืองของชำวรัสเซยี ฟัง

เสียงเพลงและดนตรีขับกลอ่ม และกำรแสดงในแบบรัสเซียพื้นเมือง นอกจำกนี้ท่ำนยังจะได้ลิม้

รสไขป่ลำคลำเวยีร ์เหลำ้วอ้ดกำ้ หรอืแชมเปญ อกีดว้ย 

 

 

 

 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  PARK INN  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    เซนตป์เีตอรเ์บริก์ – บนิภำยใน – มอสโคว ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ เป็นท่ีตั้งของ พระรำชวงัฤดรูอ้นเปโตรวำเรสต ์ ท่ีสร้ำงใน 

สมัยพระเจ้ำปีเตอร์ มหำรำช จำกนั้น ท่ำนจะได้พบกับควำมตื่นตำตื่นใจกับสถำปตัยกรรมยุค

ทอง และปฎิมำกรรมท่ีวิจิตรพิศดำรภำยในพระรำชวัง ห้องหับต่ำง ๆ ภำยในพระรำชวังประดบั

ประดำไปด้วยทองค ำอร่ำมเรือง พร้อมภำพเขียนท่ีสวยงำมเก่ำแก่ทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์

จนมิอำจประเมินค่ำได้ ส่วนภำยนอกก็ดำรดำษไปด้วยพฤกษำนำนำพันธ์ุ ให้ท่ำนได้เดินเล่น

ถ่ำยรูปชมควำมงำมของอุทยำน และสวนน้ ำพอุนัตระกำรตำ (*** ไมม่ีค ำบรรยำยใดจะดีเทำ่กบั

ทำ่นไดเ้หน็ดว้ยตำของทำ่นเอง ***) 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำน เขำ้ชมมหำวหิำรเซนตไ์อแซค โบสถ์ศักดิส์ิทธ์ิแห่งนี้ สร้ำงข้ึนได้อย่ำงยิ่งใหญ่ และ

สวยงำมยิ่ง ยอดโดมท ำด้วยทองค ำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม เป็นวิหำรโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

ภำยในประกอบด้วยรูปภำพท่ีสร้ำงด้วยโมเสคสวยงำม และหำดไูด้ยำกยิ่งมำกมำย และมโหฬำร

ยิ่งด้วยโครงสร้ำงของเสำแกรนิต 

เป็นท่ีนับถือของชำวเมืองเป็น อย่ำง

มำก เนื่องจำกครั้งหนึ่งตัวเมืองถูก

ถล่มด้วยระเบิดของทหำรนำซี จน

รำบคำบไปท้ังเมือง แต่วิหำรเซนต์

ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย  

17.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

............. น. ออกเดินทำงสู่เมืองมอสโคว์  ประเทศรัสเซีย  โดยเท่ียวบินท่ี  ............... 
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หมำยเหต ุ ประเทศรสัเซยีเขม้งวดกบัน้ ำหนกักระเปำ๋มำก ก ำหนดใหไ้ม่เกนิทำ่นละ 20 กโิลกรมั และ

บำงครัง้อำจจะน ำกระเปำ๋ Hand Carry ของทำ่นมำชัง่รวมดว้ย ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นตอ้งจำ่ยคำ่

น้ ำหนกักระเปำ๋เพิม่ จึงขอใหทุ้กทำ่นค ำนวณน้ ำหนกักระเปำ๋ใหด้ี 
 

............. น. เดินทำงถึงกรุงมอสโคว์ 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  KORSTON  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    มอสโคว ์– กรงุเทพฯ   
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปชมยำ่นธุรกิจกำรค้ำบริเวณ จัตรุสัแดง เวทีของเหตุกำรณ์ส ำคัญใน

ประวัติศำสตร์รัสเซีย สรำ้งในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นจตัุรสัท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในมอสโคว์ ต้นแบบของจตุรัสเทียนอันเหมินของปักก่ิง ชม

สถำปตัยกรรมต่ำง ๆ ท่ีอยู่รำยรอบจตัุรสัแดง ได้แก่ วิหำรเซนตบ์ำซลิ

สร้ำงในสมัยพระเจ้ำอวีำนท่ี 4 ด้วยศลิปะรัสเซียโบรำณ ลักษณะเป็นยอด

โดม 9 ยอด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัสเซีย หลำกสีสันสวยงำมจน

นักท่องเท่ียวเรียกกันว่ำ โบสถ์ลูกกวำด ชมหอนำฬิกำซำวิเออร์ เป็น

ศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดำวแดง 5 แฉก ท ำจำกทับทิมหนัก 20 ตัน 

และในบริเวณเดยีวกันนี้ก็เป็นย่ำนช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนม ท่ำนจะได้พบ

ห้ำงกุม GUM เปน็ห้ำงสรรพสินค้ำท่ีใหญ่และหรูหรำท่ีสุด มีเวลำสบำย ๆ 

ให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรช้อปปิ้งอย่ำงจุใจกับสินค้ำแบรนด์เนมยี่ห้อดัง

ต่ำง ๆ ของยุโรปมำกมำย 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนสู่ สแปรโ์รวฮ์ลิหรอืเลนนิฮลิ (เนินเขำนกกระจอก) ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีสำมำรถมองเห็น

ทัศนียภำพของมอสโคว์ได้ท้ังเมือง โดยเฉพำะตึกสูง 7 ตึกท่ีสร้ำงในสมัย

ของสตำลิน รวมท้ังเป็นท่ีตั้งของมหำวิทยำลัยมอสโคว์ มหำวิทยำลัยท่ี

เก่ำแก่ของรัสเซีย มีชื่อเสียงด้ำนวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ซึ่งเป็น

หนึ่งในเจ็ดอำคำรสไตล์สตำลินกอธิค ให้ท่ำนชื่นชมทัศนียภำพอันสวยงำม  
กว้ำงไกลของมอสโคว์ จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม วหิำรเซนต ์ซำเวยีร ์เมื่อป ี

ค.ศ. 1994 ประธำนำธิบด ีบอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีกำรก่อสร้ำงวิหำร

ข้ึนมำใหม่ ด้วยเงินบริจำคของคนท้ังประเทศ ซึ่งจ ำลองของเดิมได้เกือบ

ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นวิหำรโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ท่ีเพิ่งบูรณะข้ึนมำ

ใหม่ วิหำรนี้จึงกลับมำยืนหยัดท่ีเดิมอีกครั้ง โดยสร้ำงเสร็จสมบูรณ์และท ำ

พิธีเมื่อวันท่ี 19 สิงหำคม ค.ศ. 2000  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินมอสโคว์ 

22.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 975 

(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ  9 ชั่วโมง 5 นำที) 



 

 

รสัเซยี (TG)   -8- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

11.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ......... 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของสำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณนอ้ยหนำ่ / คุณคม / คุณมิน้ / คุณเมย ์

 
 

 

สกลุเงนิ  รสัเซยี ใชเ้งนิสกลุ รเูบลิรสัเซยีน (Russian Rouble)  

ไฟฟำ้   220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ 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 

 ลเูซิร์น 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 

 เวียนนา 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 

 สต็อกโฮลม์ -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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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหมก่อ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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อตัรำคำ่บริกำร .... แกรนด์รสัเซยี  7  วนั  (TG) 

  

  ธ.ค./สงกรำนต/์ม.ิย. ม.ีค./เม.ย./พ.ค. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 69,900.- 59,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   14,000.- 14,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกันทัง้หมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกนั 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได ้ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

3. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

4. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ท่ำนละ 12 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 7 วนั)  =  ท่ำนละ 700 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

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

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

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. แกรนด์รัสเซีย 7 วัน (TG) .............วนัเดินทาง................................................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 
 


