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Amazing Aurora  
ทวัรร์สัเซยีลา่แสงเหนอืมรูม์นัสค ์6วนั4 คนื  

โดยสายการบนิ Aeroflot   

 
 

เสน้ทางพเิศษเปิดประสบการณ์ใหม ่ตามลา่หาแสงเหนอื  

หรอื แสงออโรรา่ทีมู่รม์นัสค ์รสัเซยี บนิตรงพรอ้มบนิภายใน2เทีย่ว  

ทอรเิบอรก์า้  The Arctic Village หมูบ่า้นประมงข ัว้โลกเหนอืทีอ่ยูสุ่ดขอบรสัเซยี -

หมูบ่า้นพืน้เมอืงซาม-ิน ัง่รถเทยีมสุนขัฮสักี-้กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น-ฟารม์สุนขัฮสักี-้

สนุกแบบจุใจ ณ สกรีสีอรท์-เล่นสก-ีตกปลาแซลมอลน า้แข็ง- 

สนุกกบัหว่งยางสไลดห์มิะ-ขบัสโนวโ์มบลิบนธารน า้แข็ง 

**ลา่แสงเหนอื3 คนืเต็ม** 

อิม่อรอ่ย!!เมนูขาปูยกัษค์มัชชักา้อนัขึน้ชือ่  

ราคาเร ิม่ตน้ 69,999 บาท 

เดนิทาง5-10 ธ.ค.62    

25-30 ม.ค63 // 6-11 ก.พ63 // 12-17 ม.ีค63    
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วนัแรก  กรุงเทพ – มอสโคว ์-เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

 

09.30 น.  นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว P ประตู 

7 ทมีงานอ านวยความสะดวกเช็คอนิสายการบนิ AEROFLOT เทีย่วบนิ
ที่ SU 273 ออกเดินทางเวลา 12.435 น. บินสู่กรุงมอสโคว ประเทศ
รัสเซีย ใชเ้วลาเดินทางสู่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ประมาณ 10 

ชั่วโมง  
18.50 น. ถึงกรุงมอสโคว จากนั้นเตรียมตัวต่อเครื่องสายการบิน
ภายในประเทศสู่เมือง มูรมันสก์ สายการบิน AEROFLOT เที่ยวบิน

ที ่SU1322 เวลา 22.25 น. (เดนิทางถงึมูรมันสกเ์วลา 01.05 นใหท้่าน
พักผ่อนใหเ้ต็มที ่ เตรยีมตัวใหพ้รอ้มกับการไปล่าแสงเหนือ รัสเซยี 
น า ท่ า น เข้ า สู่ ที่ พ ั ก  AZIMUT MURMANSK HOTEL ห รื อ

เทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง  เทอรเิบอรก์า้- Arctic Circle (ข ัว้โลกเหนอื)-น า้ตก BATEREY-AURORA VILLAGE   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเทอรเิบอรก์า้ (Teriberka) เมอืง
เล็กๆ อยู่ในเขต Arctic Circle (ขัว้โลกเหนือ)ตั ้งอยู่บนอ่าวโคลา 
(Kola)ซึง่อยู่สดุปลายแผ่นดนิรัสเซยีทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศรัสเซีย แถบน้ีมีอาณาเขตเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อันดับ 1 ของโลก และมีทางออกสู่มหาสมุทร 3 แห่ง เดมิเคยเป็น
ท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งที่มีสัตว์น ้าอุดมสมบรูณ์ แต่
หลังหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ทางรัฐบาลไดย้า้ยท่าเรอืไปทีเ่มอืงมูร์

มันสค ์น าท่านชมหมู่บา้นประมงซึง่เป็นหมู่บา้นที่มีประชากรเพียง 
800 คน ระหว่างเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนยภีาพอันสวยงามของทุ่ง
เทนดราห์ ที่มีหิมะปกคลุม

ขาวโพลนสดุสายตา 

กลางวัน รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

น าท่านวถิีชวีติของชาวหมู่บา้นประมง อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ น าท่านสู ่
STONE BEACH หรือ หาดไข่มังกร ซึ่งมีลักษณะพิเศษของหาดคือมีหินลูก
กลมๆๆเป็นจ านวนมากเรยีงรายขนานกับแนวกับชายหาด ชาวบา้นจีงเรียกกันว่า

หาดไขม่ังกร ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านชมน ้าตก BATEREY ซึง่เป็นน ้าตกทีไ่หล
ลงมาจากหนา้ผาสูงตกลงสูม่หาสมุทร Arctic Ocean  อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสกับ
ความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะและธรรมชาตอัินสวยงาม  ไดเ้วลาอันสมควรน ากลับโรงแรมทีพ่ัก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  อิม่อรอ่ยกบัเมนูพเิศษ ขาปูยกัษค์มัชชักา้ (set menu)  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  AURORA VILLAGE   หรอืเทยีบเทา่  

**หมายเหตุ เนือ่งจาก AURORA VILLAGE มลีกัษณะเป็นโดมครึง่กระจกส าหรบัชมแสงเหนอื และมจี านวน

หอ้งจ ากดั ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งพกัใหค้ณะผูเ้ดนิทางโดมละ 3-4 ท่าน และ  หากกรณี 
AURORA VILLAGE เต็ม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงทีพ่กัเทยีบเทา่แทน** 

น าท่านท ากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน ัน้ ซึง่แสง
ออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่า *** การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กับสภาพ

อากาศเป็นส าคัญ โดยช่วงเดือนพฤศจกิายน-มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะส าหรับการชมออโรร่าทางซกีโลกเหนือ  มักจะ
เกดิในชว่งเวลาสีทุ่่มจนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 
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หมายเหตุ ** ในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดี ไม่สามารถเดนิทางไป Teribeka เราจะเปลี่ยนเสน้ทางไปที่ Kirovsk Snow 
village แทน * 

 

วนัทีส่าม  หมู่บา้นชาวพืน้เมอืงซาม ิ- ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้– สมัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมสุนขัฮสักี-้

กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น (Husky Sledding) - ลา่แสงเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นซาม ิ(Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซา
มน้ีิ ท่านจะไดส้ัมผัสถงึวิถีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกาย

ของชาวพืน้เมืองซามทิีใ่ชช้วีติอาศัยอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดัง้เดมิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทุกท่านชมสัตว์เมืองหนาว เช่น กวางเรนเดยีร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการ
เดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสัตว์เศรษฐกจิ แบบชาวพื้นเมอืงซาม ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้(Husky 
Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสนัุขแสนรู ้เป็นพันธุ์ทีฉ่ลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึง่
ชาวแลปป์ไดเ้ลี้ยงสุนัขพันธุ์น้ีเพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบนน ้าแข็งหรือหมิะ ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีม

สุนขัฮสักีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) และกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น สนุกกบั Snow mobile โดยที่ฟาร์มน้ีจะ
บรกิารตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศตอ้นรับที่แสนจะอบอุ่น จากนั้นน าทุกท่านกลับสู่ เมืองมูร์

มันสค ์(Murmansk)   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

น าท่านท ากจิกรรมตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื 

แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
ทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคืนยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาว
เท่าน ัน้ ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสี

เขยีวที่พาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่า *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสง
เหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กับสภาพอากาศ
เป็นส าคัญ โดยช่วงเดือนพฤศจกิายน-มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะส าหรับการชมออโรร่าทางซกีโลกเหนือ  มักจะเกดิใน

ชว่งเวลาสีทุ่่มจนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมูรม์นัสค ์– เรอืท าลายน า้แข็ง – อนุสาวรยีอ์ลัโยวา – สกรีสีอรท์-ลา่แสงเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมเรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก Ice Breaking 

Lenin ซึ่งเป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เริ่มใชเ้มื่อปี ค.ศ. 
1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบันเป็นพิพธิภัณฑไ์ดใ้หนั้กท่องเที่ยว
ไดเ้ขา้ชม ในอดตีเรอืล าน้ีใชตั้ดน ้าแข็งเพือ่เปิดทางน ้าแข็งใหเ้รือเดนิสมุทรใน

การขนส่งสินค า้  และ น าท่ านชมอ นุเสาวรีย ์อ ัล โยวา (Alyosha 
Monument) ซึง่เป็นอนุสาวรีย์รูปป้ันทหารขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านมองเห็น
ในระยะไกล สรา้งขึน้เพื่อระลึกถงึทหารโซเวียตที่สูร้บในสมรภูมิอารค์ติกใน

สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่รูปป้ันอนุสาวรยีแ์ห่งน้ีมคีวามสงูถงึ 7 เมตร เรยีก
ไดว่้าเป็นรูปป้ันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัสเซยีสรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหกั้บเหล่า
ทหารกองทัพของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลังเพือ่หยุดยัง้การรุกคบืจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปป้ันขนาดสงูถงึ 35.5 

เมตร สงูเป็นอันดับสองของรัสเซยีและมนี ้าหนักกว่า 5,000 ตัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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น าท่านสู่สกรีสีอรท์  อสิระใหท้่านสนุกกับกจิกรรมต่างๆ เช่น  ตกปลาแซลมอนน ้าแข็ง,เล่นสก,ีห่วงยางสไลด ์(Snow 

tubing ), ขับsnow Mobil บนธารน ้าแข็ง (ท ัง้หมดนีเ้ป็นทวัรร์ายการเสรมิไม่รวมในราคาทวัร ์ทา่นทีส่นใจสามารถ

แจง้หวัหนา้ทวัร)์ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

น าท่านท ากิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน ัน้ ซึง่แสง
ออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่า *** การพบเห็นปรากฏการณ์

แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศเป็นส าคัญ โดยช่วงเดือนพฤศจกิายน-มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะส าหรับการชมออโรร่าทางซกีโลกเหนือ  มักจะ
เกดิในชว่งเวลาสีทุ่่มจนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัทีห่า้  เมอืงมูรม์นัสค ์- มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาสมควรเตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนิ เช็คอนิสายการบนิ AEROFLOTเทีย่วบนิ SU 1321  

13.10 น. ออกเดนิทางสูม่อสโคว ์

15.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิมอสโคว เปลีย่นเครือ่งเดนิทางต่อกลับกรุงเทพ  

19.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ AEROFLOT เทีย่วบนิSU 270  

วนัทีห่ก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม.ิ.. โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

***หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั*** 
 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

 

5-10 ธ.ค.62    
 
25-30 ม.ค63 // 6-11 ก.พ63 // 12-17 ม.ีค63   

 

              69,999 
 
              69,999 
 



 

 

 

AMRMMK5 

 

พกัเดีย่วเพิม่                   8,900 

 
* ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้* 

หมายเหตุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอเก็บค่าทวัร์

เพิม่ทา่นละ 4,900 บาท 

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรุงเทพ-มอสโคว-์มูรม์นัสค-์กรุงเทพ)  

2.ค่าภาษีสนามบนิ, ค่าภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศรัสเซยี,ค่าน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20

กโิลกรัมต่อใบ **หากทา่นใดน า้หนกักระเป๋าเกนิกวา่ก าหนดทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เอง** 

3.ค่าพาหนะทุกชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน  

5.ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ    

7.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   ค่าจัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีต่าง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  

3.   ค่าอาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ นอกเหนือรายการ  
4.   ค่ายกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  
5.   คา่ธรรมเนยีมทปิพนกังานขบัรถ-ทปิไกดท์อ้งถิน่- หวัหนา้ทวัร ์( 2500 บาท /ทา่น/ทรปิ) 
6.   ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าซักรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ   

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจองสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิทัง้หมดใหกั้บท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหตุ  

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนัท าการ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิท ัง้หมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย   
15 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่าง ๆ   

4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิค่าทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ 
รับผดิชอบใด ๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ล่มสเีลอืดหมู 
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6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่ที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-

หาย ความล่าชา้ หรอื อุบัตเิหตุต่าง ๆ  
7. ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรือ 
ค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดีมาก และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใช่ผูท้ี่มปัีญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเท่านัน้ และมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
  
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพ่ักเดีย่วกรุณาช าระค่าพักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนัก

ไม่เกนิ 7 กก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธใินการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครือ่งบนิเชน่มีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้

เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO ) หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจาก
สนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถน าขึน้เครื่องไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดย

เด็ดขาด  
 
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธไดห้ากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋า
สัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 
21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะ 
 
 


