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กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)
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พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อตัว๋
เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่างๆ
เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อัน
เป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ มีการตกลงชาระ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG974
ถึงสนามบิน Domodedovo Airport มอสโคว์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชรอรับคณะออกเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของ
ประเทศรัสเซียและเป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ของประเทศ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุครบ 850 ปี ใน
ปี ค.ศ.1997 ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่น ้ามอสควา (Moscow River) ชมอาคารบ้ านเรื อนต่างๆ
ที่เป็ นสัญลักษณ์เฉพาะของประเทศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA HOTEL 5*
หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
กรุงมอสโคว์ - ซาร์ กอร์ ส - ชมสถานีรถไฟใต้ ดนิ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองซาร์ กอร์ ส (Zagorsk) เป็ นเมืองที่พบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์
เกอเยฟ โปสาด (Sergiyev Posad) หรื อเซอร์ เจี ย ส (Sergius) แห่ ง
ราโดเนซ (Radonezh) ในปี ค.ศ.1354 ตังอยู
้ ่ห่างจากกรุงมอสโคว์ 70 กิโลเมตร เมือง
นี ้เปรี ยบเสมือนเมือ งโบราณเป็ นที่ตงของศาสนสถานที
ั้
่ใหญ่ที่สุ ดและเก่าแก่ที่สดุ ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่ แสวงบุญที่ ศักดิ์สิทธ์ ของประเทศ เป็ นวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการร้ องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน ชมสถานที่สาคัญของ
เมือง อาทิ โบสถ์โฮลีทริ นิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถ์แห่งแรกของเมือง
ซาร์ กอร์ ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง, โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption
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Cathedral) สร้ างในสมัยพระเจ้ าอีวาน เมื่อปี ค.ศ.1559–1585 เลียนแบบมหาวิหาร
อัสสัมชัญที่จตั รุ ัสวิหารแห่งพระราชวังเคลมลิน ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรสโก และ
ภาพไอคอน 5 ชัน,้ วังพระเจ้ าซาร์ , หอระฆัง ต้ องการสร้ างให้ เหมือนหอระฆังที่จตุรัส
วิหารแห่งพระราชวังเคลมลิน แต่ที่นี่สงู กว่าคือสูงถึง 98 เมตร, เสาหินโอบิลลิสก์และ
บ่อน ้าศักดิส์ ทิ ธิ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะชมสถานีรถไฟใต้ ดินที่เปิ ดให้ สาธารณชนใช้ บริ การ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็ น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้ รับการยอมรับว่า
เป็ นสถานีรถไฟใต้ ดนิ ที่สวยงามที่สดุ ในโลก งดงามด้ วยงานทางด้ านสถาปั ตยกรรมที่
ปราณี ต อ่อ นช้ อ ยสวยงาม ตามฝาผนัง เพดานของสถานี ประดับ ด้ วยภาพวาดสี
น ้ามัน โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย เช่น กระจก,
โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งได้ รับเหรี ยญทองชนะเลิศการประกวดใน
งานนิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอร์ คเมื่อปี ค.ศ. 1938 สถานี Kropotkinskayab
และ Komsomolskaya ที่ได้ รับรางวัลกรังค์ปรี ซ์
**หมายเหตุ การเข้าชมสถานีรถไฟอาจเปลีย่ นเป็ น 3 ใน 10 สถานีทีส่ วยติดอันดับ
โลก ทัง้ นีข้ ึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร หรื อการปิ ดถนนในวันและเวลาดังกล่าวเป็ น
สาคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA HOTEL 5*
หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เที่ยวชมเมือง - จัตุรัสแดง - เซ็นต์ บาซิล - สนามบินเชเรเมเตียโว - บินสู่เมือง
มูรมันสก์ - ล่ าแสงเหนือที่ออโลล่ าวิลเลจ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมกรุงมอสโคว์ นาท่านสูบ่ ริเวณจัตรุ ัสแดง (Red Square) ซึ่งถือเป็ นหัวใจของ
กรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ที่นี่มีเหตุการณ์สาคัญต่างๆเกิดขึ ้นมากมาย ที่นี่เคย
ใช้ เป็ นที่ชมุ นุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต อาคา ห้ างสรรพสินค้ า GUM ที่มี
สถาปัตยกรรมเก่าแก่, โบสถ์เซ็นต์บาซิล (St.Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมที่แสน
วิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สร้ างในสมัยพระเจ้ าอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16
เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแคว้ นคาซาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว (มอสโคว์)
เดินทางสูเ่ มืองมูรมัสก์ โดยสายการบินภายในประเทศ SU1320
คณะเดินทางถึงเมืองมูรมันสก์ (Murmansk) อันเป็ นเมือ งท่าที่ ตงอยู
ั ้ ่ในเขต Arctic
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Circle ภายในคาบสมุทรโคล่าทางตอนเหนือ ของประเทศรัสเซีย จากนัน้ นาคณะ
เดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน
ปฏิบตั กิ ารล่าแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริ มฝั่ งมหาสมุทรอาร์ กติก พาคณะ
เดินทางสูห่ มู่บ้านแสงเหนือ หรื อ Aurora Village ที่นี่อยู่ห่างจากตัวเมืองมูรมันสก์อ
อกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ทาให้ ปราศจากแสงไฟเมือง หลีกหนีความวุน่ วาย จึง
ทาให้ ท่านที่มาเยือนส่วนใหญ่สามารถเห็นแสงเหนือด้ วยตาเปล่า
เก็บภาพความ
ประทับแล้ วเดินทางกลับสูท่ ี่พกั

เรือตัดนา้ แข็งนิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์ กา - เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะสัมผัสกับเรื อตัดน ้าแข็ง “เลนิน” The Lenin Icebreaker เรื อลานี ้ได้ ชื่อว่าเป็ น
เรื อตัดน ้าแข็งนิวเคลียร์ ลาแรกของโลก สร้ างโดยสหภาพโซเวียต ในกรุงเลนินกราด
(Leningrad) ซึ่งเป็ นชื่อเดิมของกรุงเซนต์ปีเตอร์ เบิร์กในปัจจุบนั ใช้ งานมาตังแต่
้ ปี
ค.ศ. 1959 และปลดประจาการไปเมื่อปี ค.ศ.1989 เรื อลานี ้ถูกนามาตังประจ
้
าการใน
อ่าวมูรมันสก์อีกครัง้ ในปี 2009 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แล้ วพาคณะเที่ยวชม
เมืองมูรมันสก์ ชมอนุสาวรี ย์ทหารนิรนาม (Alyosha of Murmansk) ซึ่งถือว่าเป็ น
แลนด์มาร์ คของเมือง ตังตระหง่
้
านอยู่บนเนินสร้ างขึ ้นเพื่อสดุดีวีกรรมของทหารกล้ าที่
ร่วมรบ บนเนินนี ้ท่านสามารถเห็นวิวอันสวยงามของเมืองโดยรอบ รวมถึงแหลมกรี น
ในคาบสมุทรโคล่าอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชมหมูบ่ ้ านชาวประมง ที่อ่าวเทริเบร์ กา ที่นี่ถือว่าเป็ นดินแดนสุดขอบ
ทวีป ริมฝั่งมหาสมุทรอาร์ กติก ทะเลบาเรนซ์ ระหว่างทางท่านจะสามารถทราบ
เรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ และวิถีชีวิตประจาวันของผู้คนที่นี่ตลอดสองข้ าทาง
พาท่านสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ทะเลบาเรนซ์ และความอลังการของ
น ้าตกที่ไหลลงสูม่ หาสมุทรอาร์ คติก
หมายเหตุ
ถนนมุ่งหน้าสู่เทริ เบร์ กา บางครัง้ อาจถูกปิ ดอันเนือ่ งมาจากสภาพ
ภูมิอากาศซึ่งจาเป็ นทีจ่ ะต้องเช็คอย่างละเอี ยดวันต่อวัน ในช่วงต้นฤดูหนาวและต้น
ฤดูใบไม้ผลิ ทีเ่ ทริ เบร์ กามักจะมีหิมะตกหนัก ดังนัน้ หากท่านทีต่ อ้ งการจะเดินทางไปที ่
แหลมมหาสมุทรอาร์ กติก จาเป็ นจะต้องใช้สโนว์โมบิล (ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ
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ต้องสารองล่วงหน้า)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน
เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์ มสุนัขฮัสกี ้
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Saami Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ ของขาวชนเผ่าซามิ
พาชมอาคารต่ า ง ๆ ภายในหมู่บ้ า น ทัง้ ที่ เ ป็ น ที่ อ ยู่อ าศัย และอาคารกระโจม
เอนกประสงค์ โดยจะมีที่นั่งล้ อมรอบ ให้ ชาวบ้ านได้ มาสาธิตเล่าเรื่ องราววัฒนธรรม
ประเพณี ต่าง ๆ ของหมู่บ้านนี ้ นอกจากนีภ้ ายในหมู่บ้านยังมีกิจกรรมมากมายให้
ท่านได้ เพลิดเพลิน อาทิการป้อนหญ้ าแห้ งให้ กวางเรนเดียร์ , นัง่ เลื่อนลากโดยสุนัขไซบี
เรี ยนฮัสกี ้แสนเชื่อง และขี่สโนว์โมบิลสาหรับคนที่ชอบความเร็วและความตื่นเต้ น
(ซึ่งในบางกิ จกรรมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถาม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเยี่ยมชมฟาร์ มสุนัขฮัสกี ้
ซึ่งเป็ นสถานที่เพาะพันธุ์สนุ ขั และฝึ กสุนขั ฮัสกี ้
สาหรับกิจกรรมสุนขั ลากเลื่อนหรื อ Husky Tours / ฮัสกี ้เป็ นสุนขั ที่มีสายพันธุ์มา
ยาวนานกว่า 3,000 ปี เพื่อใช้ ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรื อเป็ นพาหนะในพื ้นที่
ที่ปกคลุมไปด้ วยน ้าแข็งและหิมะ ฮัสกี ้จึงได้ กลายมาเป็ นสุนขั ลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มี
ประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทังหมด
้
นอกจากนี ้สุนขั
ลากเลื่อนยังเป็ นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็ นผู้บงั คับเลื่อนในการ
แข่งขันแต่ละครัง้ จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศในแถบขัวโลก
้
หากในวันที่เราเยี่ยม
ชมฟาร์ มมีหิมะมากพอ ท่านยังสามารถทดลองนัง่ ลากเลื่อนสุนขั ได้ อีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AZIMUT HOTEL MURMANSK 4* หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน
มูรมัสก์ - กรุงมอสโคว์ – เซ็นต์ ซาเวียร์ - ถนนอราบัต
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูส่ นามบินเมืองมูรมัสก์ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับมอสโคว์
คณะเดินทางสูก่ รุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ SU1321
คณะถึงสนามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว (มอสโคว์) รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วเดินทางสู่
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Local
www.azimuthotels.com
15 ต.ค. 61 / 22 ต.ค. 61
Buffet

Local

Local
www.azimuthotels.com
16 ต.ค. 61 / 23 ต.ค. 61
Buffet
(1035-1255)

Chinese

บ่าย

นาท่านถ่ายรูปกับวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้
ประกอบพิธีกรรมใหญ่ ๆ ระดับชาติ สร้ างเพื่อราลึกถึงพระเจ้ าซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 1
ผู้ซึ่งสามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ ภายในตกแต่งสวยงามจากสถาปนิกเลื่อง
ชื่อมากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกันบริจาค เพื่อบูรณะขึ ้นมาใหม่
เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์ จากนันเดิ
้ นทาง
สูถ่ นนอราบัต เพื่อเลือกซื ้อของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตาแม่ลกู ดก เป็ นต้ น
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA HOTEL 5*
www.hilton.com
หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7
เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์ ) 17 ต.ค. 61 / 24 ต.ค. 61
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
นาคณะเข้ าชมพระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์ แห่ง
อดีตอันยิ่งใหญ่ ศูนย์กลางแห่งประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่
ของรัสเซีย ตังอยู
้ ่บนเนื ้อที่กว่า 170 ไร่ รอบล้ อมด้ วยกาแพงสีแดงและหอคอย (และ
ดาวแดงอันลือชื่อ ) ภายในมีวิหารดอร์ มิชั่น , พระราชวังกราโนวิตายา ซึ่งเคยเป็ นที่
ประกอบพระราชพิธีของพระเจ้ าซาร์ เกือบทุกพระองค์ , วิหารอนันซิเอชั่น วิหารส่วน
พระองค์ของราชวงศ์รัสเซีย , วิหารอาร์ คแองเจิล้ พร้ อมโดมสีเงิน 5 โดม, ที่ทาการ
รัฐสภา, ปื นใหญ่ของพระเจ้ าซาร์ , ระฆังใหญ่หนัก 210 ตัน ชมสวนร่ มรื่ นภายใน
พระราชวัง
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บ่าย
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน
18.25 น.
นาคณะออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975
วันที่ 8
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
18 ต.ค. 61 / 25 ต.ค. 61
07.30 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
กาหนดวันเดินทาง
11-18 ตุลาคม 2561
18-25 ตุลาคม 2561
ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :
92,000. ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
82,900. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
73,900. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ

 พักห้ องเดี่ยวเพิม่ ท่านละ (Single Bed Room)
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ

10,500.-29,000.-23,000.-

ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินไทย และตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศรัสเซีย รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามัน
เชื ้อเพลิง ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งส่วนใหญ่จะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล
ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
-หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน

ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่านรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน

หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน

หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง

หัก 50% ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง

หัก 90% ของค่าทัวร์

หัก 100% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา
อนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบ

กรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิม่ เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู
พี เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์
ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ
ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
ประเทศไทยและรัสเซีย มีข้อตกลงร่วมกันในการยกเว้ นการตรวจลงตราวีซ่า
ที่เป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วัน ผลของสัญญาทาให้ ทงคนไทยและรั
ั้
สเซีย
สามารถเข้ าเดินทางไปเที่ยวในประเทศคูส่ ญ
ั ญาได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง
โดยพาสปอร์ ตของผู้เดินทางต้ องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

