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 Amazing Aurora  
ทวัรร์สัเซยีลา่แสงเหนอืมรูม์นัสค ์6วนั4 คนื  

โดยสายการบนิ Aeroflot   

 
 

 

เสน้ทางพเิศษเปิดประสบการณ์ใหม ่ตามลา่หาแสงเหนอื  

หรอื แสงออโรรา่ทีม่รูม์นัสค ์รสัเซยี บนิตรงพรอ้มบนิภายใน2เทีย่ว  

ทอรเิบอรก์า้  The Arctic Village หมูบ่า้นประมงข ัว้โลกเหนอืทีอ่ยูส่ดุขอบรสัเซยี -

หมูบ่า้นพืน้เมอืงซาม-ิน ัง่รถเทยีมสนุขัฮสักี-้กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น-ฟารม์สุนขัฮสักี-้

สนุกแบบจุใจ ณ สกรีสีอรท์-เลน่สก-ีตกปลาแซลมอลน า้แข็ง- 

สนุกกบัหว่งยางสไลดห์มิะ-ขบัสโนวโ์มบลิบนธารน า้แข็ง 

**ลา่แสงเหนอื3 คนืเต็ม** 

อิม่อรอ่ย!!เมนขูาปูยกัษค์มัชชักา้อนัขึน้ชือ่  

ราคาเร ิม่ตน้ 69,999 บาท 
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เดนิทาง5-10 ธ.ค.62    

25-30 ม.ค63 // 6-11 ก.พ63 // 12-17 ม.ีค63    

วนัแรก  กรุงเทพ – มอสโคว ์-เมืองมรูม์นัสค ์(Murmansk) 

 

09.30 น.  นัดพบกัน ท่ี ท ่าอากาศยานสุวรรณ ภูมิ  แถว P ประตู 

7 ที ม ง าน อ า น วย ค วา ม ส ะ ด ว ก เช็ ค อิ น ส า ย ก า ร

บิ น  AEROFLOT เ ท่ี ย ว บิ น ท่ี  SU 273 อ อ ก เดิ น ท า ง

เวลา 12.435 น. บินสูก่รุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ใชเ้วลา

เดินทางสูก่รุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ประมาณ 10 ชัว่โมง  

18.50 น.        ถึงกรุงมอสโคว จากนั้นเตรียมตัวตอ่เคร่ืองสายการบิน

ภ า ย ใน ป ร ะ เท ศ สู่ เ มื อ ง  มู ร มั น ส ก์  ส า ย ก า ร

บิน AEROFLOT เท่ียวบินท่ี SU1322 เวลา 22.25 น. (เดินทางถึงมูรมันสกเ์วลา 01.05 นให้ท ่านพกัผ่อนให้

เต็มท่ี  เตรียมตวัใหพ้รอ้มกบัการไปลา่แสงเหนือ รัสเซีย 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสอง  เทอริเบอรก์ำ้- Arctic Circle (ขัว้โลกเหนือ)-น ้ำตก BATEREY-AURORA VILLAGE   

เชำ้  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของ

โรงแรม  น าท ่านเดินทางสู่เมืองเทอริเบอรก์ ้ำ 

(Teriberka) เมืองเล็กๆ อยูใ่นเขต Arctic Circle 

(ขัว้โลกเหนือ)ตัง้อยูบ่นอา่วโคลา (Kola)ซ่ึงอยูสุ่ด

ปลายแผน่ดินรัสเซียทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ

ประเทศรัสเซีย แถบน้ีมีอาณาเขตเขตป่าสงวนท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกอนัดับ 1 ของโลก และมีทางออกสู่

มหาสมุทร 3 แห่ง เดิมเคยเป็นทา่เรือขนส่งขนาด

ใหญ ่และเป็นแหลง่ท่ีมีสตัวน์ ้าอุดมสมบรูณ ์แตห่ลงัหลงัสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 ทางรัฐบาลไดย้า้ยท ่าเรือไปท่ีเมืองมูร์มนัสค์ น าทา่นชม

หมูบ่า้นประมงซ่ึงเป็นหมูบ่า้นท่ีมีประชากรเพียง 800 คน ระหวา่ง

เดินทางทา่นจะไดช้มทศันยีภาพอนัสวยงามของทุง่เทนดราห ์ท่ีมีหิมะ

ปกคลุมขาวโพลนสุดสายตาน าทา่นวิถีชีวิตของชาวหมูบ่า้นประมง 

อิสระใหท้ ่านเก็บภาพประทบัใจ น าทา่นสู่ STONE BEACH หรือ 
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หาดไขม่งักร ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษของหาดคือมีหินลูกกลมๆๆเป็นจ านวนมากเรียงรายขนานกบัแนวกบัชายหาด 

ชาวบา้นจีงเรียกกนัวา่หาดไขม่งักร ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นชมน ้าตก BATEREY ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีไหลลงมาจาก

หนา้ผาสูงตกลงสูม่หาสมุทร Arctic Ocean  อิสระใหท้า่นไดส้มัผสักบัความหนาวเย็นทา่มกลางภูเขาท่ีปกคลุมไป

ดว้ยหิมะและธรรมชาติอนัสวยงาม  ไดเ้วลาอนัสมควรน ากลบัโรงแรมท่ีพกั  

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า  อ่ิมอร่อยกบัเมนูพิเศษ ขำปูยกัษค์มัชชักำ้ (set menu)  

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั  AURORA VILLAGE   หรือเทียบเท่ำ 

**หมำยเหตุ เน่ืองจำก AURORA VILLAGE มีลกัษณะเป็นโดมคร่ึงกระจกส ำหรบัชมแสงเหนือ และมีจ ำนวนหอ้งจ ำกดั 

ทำงบริษทัจึงขอสงวนสิทธิในกำรจดัหอ้งพกัใหค้ณะผูเ้ดินทำงโดมละ 3-4 ท่ำน และ  หำกกรณี AURORA VILLAGE เต็ม 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงท่ีพกัเทียบเท่ำแทน** 

น ำท่ำนท ำกิจกรรมตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณท์ำง

ธรรมชำติ ท่ีจะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมท่ีทอ้งฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำนัน้ ซ่ึงแสงออโรร่ำ (Aurora borealis) จะ

ปรำกฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพำดผ่ำนทอ้งฟ้ำยำมค ำ่ *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่

สามารถก าหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั โดยชว่งเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เป็น

เดือนท่ีเหมาะส าหรับการชมออโรร่าทางซีกโลกเหนือ  มกัจะเกิดในชว่งเวลาส่ีทุม่จนถึงเท่ียงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียน

ไดต้ามความเหมาะสม*** 

หมายเหตุ ** ในกรณีท่ีสภาพอากาศไมดี่ ไมส่ามารถเดินทางไป Teribeka เราจะเปล่ียนเสน้ทางไปท่ี Kirovsk Snow village แทน * 

 

วนัท่ีสำม  หมู่บำ้นชำวพ้ืนเมืองซำมิ - ฟำรม์สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี – สมัผสัประสบกำรณน์ัง่รถเทียมสุนัขฮสัก้ี-กวำงเรน

เดียรล์ำกเล่ือน (Husky Sledding) - ล่ำแสงเหนือ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท ่านเดินทางสู่ หมู่บ ้ำนซำมิ  (Sami Village) ณ หมู่บ ้านชาว

พ้ืนเมืองซามิน้ี ทา่นจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี 

และการแตง่กายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยูต่ ัง้แตบ่รรพบุรุษ

ในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดย

สืบสานวิถีชีวิตดัง้เดิม  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  
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บ่ำย น าทุกทา่นชมสตัวเ์มืองหนาว เชน่ กวำงเรนเดียร ์(Reindeer) หมำป่ำ (Foxes) เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทัง้

เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ฟำรม์

สุนัขพนัธุฮ์ ัสก้ี (Husky Farm) ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรู ้เป็น

พนัธุ์ท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ได ้

เล้ียงสุนัขพนัธุ์น้ีเพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิมะ ใหท่้ำนไดส้ัมผัส

ประสบกำรณน์ัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลำกเล่ือน (Husky Sledding) และกวำง

เรนเดียรล์ำกเล่ือน สนุกกบั Snow mobile โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการตอ้นรับ

ทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพ้ืนเมือง กบับรรยากาศตอ้นรับท่ีแสนจะอบอุน่ จากนั้นน าทุกทา่นกลบัสู ่เมืองมูร์มนัสค ์(Murmansk)   

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

น ำท่ำนท ำกิจกรรมตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณท์ำง

ธรรมชำติ ท่ีจะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมท่ีทอ้งฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำนัน้ ซ่ึงแสงออโรร่ำ (Aurora borealis) จะ

ปรำกฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพำดผ่ำนทอ้งฟ้ำยำมค ำ่ *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่

สามารถก าหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั โดยชว่งเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เป็น

เดือนท่ีเหมาะส าหรับการชมออโรร่าทางซีกโลกเหนือ  มกัจะเกิดในชว่งเวลาส่ีทุม่จนถึงเท่ียงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียน

ไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัท่ีส่ี เมืองมรูม์นัสค ์– เรือท ำลำยน ้ำแข็ง – อนุสำวรียอ์ลัโยวำ – สกีรีสอรท์-ล่ำแสงเหนือ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำน ชมเรือท ำลำยน ้ ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก Ice 

Breaking Lenin ซ่ึงเป็นเรือท  าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เร่ิม

ใชเ้ม่ือปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจุบ ันเป็น

พิพิธภณัฑไ์ดใ้หน้ักทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ชม ในอดีตเรือล าน้ีใชต้ดัน ้าแข็ง

เพ่ือเปิดทางน ้าแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนสง่สินคา้ และ น ำท่ำน

ชมอ นุ เส ำว รีย์อ ัล โย ว ำ  (Alyosha Monument) ซ่ึ ง เป็ น

อนุสาวรียรู์ปปั้นทหารขนาดใหญต่ัง้ตระหงา่นมองเห็นในระยะไกล 

สรา้งขึ้นเพ่ือระลึกถึงทหารโซเวียตท่ีสูร้บในสมรภูมิอาร์คติกในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงรูปปั้นอนุสาวรียแ์หง่น้ีมี
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ความสูงถึง 7 เมตร เรียกไดว้า่เป็นรูปปั้นท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของรัสเซียสรา้งขึ้นเพ่ืออุทิศใหก้บัเหลา่ทหารกองทพั

ของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองก าลงัเพ่ือหยุดยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูง

เป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีน ้าหนักกวา่ 5,000 ตนั 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  

น าทา่นสูส่กีรีสอรท์  อิสระใหท้า่นสนุกกบักิจกรรมตา่งๆ เชน่  ตกปลาแซลมอนน ้าแข็ง,เลน่สกี,หว่งยางสไลด ์(Snow tubing ), ขบั

snow Mobil บนธารน ้าแข็ง (ทัง้หมดน้ีเป็นทวัรร์ำยกำรเสริมไม่รวมในรำคำทวัร ์ท่ำนท่ีสนใจสำมำรถแจง้หวัหนำ้ทวัร)์ 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

น ำท่ำนท ำกิจกรรมตำมล่ำหำแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่ำ (Aurora borealis) เป็นปรำกฏกำรณท์ำง

ธรรมชำติ ท่ีจะปรำกฏในตอนกลำงคืนยำมท่ีทอ้งฟ้ำโปร่ง ในช่วงหนำ้หนำวเท่ำนัน้ ซ่ึงแสงออโรร่ำ (Aurora borealis) จะ

ปรำกฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพำดผ่ำนทอ้งฟ้ำยำมค ำ่ *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่

สามารถก าหนดหรือทราบลว่งหนา้ได ้โอกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั โดยชว่งเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เป็น

เดือนท่ีเหมาะส าหรับการชมออโรร่าทางซีกโลกเหนือ  มกัจะเกิดในชว่งเวลาส่ีทุม่จนถึงเท่ียงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียน

ไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

วนัท่ีหำ้  เมืองมรูม์นัสค ์- มอสโคว ์-กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ไดเ้วลาสมควรเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบิน เช็คอินสายการบิน AEROFLOTเท่ียวบิน SU 1321 

13.10 น. ออกเดินทางสูม่อสโคว ์

15.30 น.  เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เปล่ียนเคร่ืองเดินทางตอ่กลบักรุงเทพ  

19.25 น. ออกเดินทางสู ่สนำมบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน AEROFLOT เท่ียวบินSU 270  

วนัท่ีหก  สนำมบินสุวรรณภมิู 

 

08.20 น. เดินทางถึงสนำมบินสุวรรณภมิู... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

***หมำยเหตุ รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นหลกั*** 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง / อตัรำค่ำบริกำร  : ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่รำคำต่อท่ำน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ/ บำท 

 

5-10 ธ.ค.62    

 

25-30 ม.ค63 // 6-11 ก.พ63 // 12-17 มี.ค63   

 

              69,999 

 

              69,999 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม                   8,900 

 

* รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถสะสมไมลไ์ด ้* 
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หมำยเหตุ 

1.  รำคำน้ีส ำหรบัผูโ้ดยสำร 25 ท่ำนข้ึนไป หำกผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอเก็บค่ำทวัรเ์พ่ิมท่ำนละ 

4,900 บำท 

2.  ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษแลว้ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม   

1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เท่ียวบินชัน้ประหยดั (กรุงเทพ-มอสโคว-์มรูม์นัสค-์กรุงเทพ)  

2.คา่ภาษีสนามบิน, คา่ภาษีน า้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศรัสเซีย,คา่น ้าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 20กิโลกรัมตอ่ใบ **

หำกท่ำนใดน ้ำหนกักระเป๋ำเกินกว่ำก ำหนดท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเอง** 

3.คา่พาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเท่ียวพรอ้มคนขบัรถท่ีช  านาญเสน้ทาง     

4.คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

5.คา่อาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ , น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

6.คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ    

7.คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท   

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม  

1.   คา่จดัท  าหนังสือเดินทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ  

3.   คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  

4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทา่น  

5.   ค่ำธรรมเนียมทิปพนกังำนขบัรถ-ทิปไกดท์อ้งถ่ิน- หวัหนำ้ทวัร ์( 2500 บำท /ท่ำน/ทริป) 

6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ   

 

เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. ในกำรจองครัง้แรกมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 3 วนัหลงัจองส่วนท่ีเหลือทัง้หมดช ำระก่อนเดินทำง 30 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เทา่นั้น จึงไมส่ามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท ัง้ส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท ัง้หมด

ใหก้บัทา่น 
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3. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส้ินกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ

ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส้ิน  

 

หมำยเหตุ  

1.   กำรยกเลิกจะตอ้งแจง้ทำงบริษทัก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 45 วนัท ำกำร มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน

เงินทัง้หมด 

2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถึ่งจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ 

เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ   

4. บริษัทจะไมร่ับผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร์ ในกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธในการใหวี้ซา่ หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีท่ีทา่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเลม่สีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบใด ๆในการ

ท่ีทา่นอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการทอ่งเท่ียวจะใชเ้ลม่สีเลือดหมู 

6. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ ควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ -หาย ความลา่ชา้ หรือ 

อุบติัเหตุตา่ง ๆ  

7. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา คา่น ้ามนั หรือ คา่เงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 

8. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

9. ส าหรับท่ีนั่ง Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีมาก และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบิน

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไมใ่ชผู่ท่ี้มี

ปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long Leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทา่นั้น และ

มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

  

ขอ้แนะน ำและแจง้เพ่ือทรำบ   

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้ง (ทา่นท่ีพกัเด่ียวกรุณาช าระคา่พกัเด่ียวเพ่ิม)   
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 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้ 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 กก. และกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กิน 7 

กก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนัซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั้น  ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ( 

TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให ้เกิดความ

เหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน  

กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบินเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้าหอมยาสี

ฟนัเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์

ละไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการ

บินพลเรือนระหวา่งประเทศ( ICAO ) หากทา่นซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึง

สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  

 

 

สมัภำระและค่ำพนกังำนยกสมัภำระ  

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่น

ไมอ่าจปฏิเสธไดห้ากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้น

เคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้ง

บินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานไดท้ ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแตล่ะ

สายการบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรั่บภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นท่ีเกินกระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมี

ขนาดใหญเ่กินไปไมเ่หมาะ 
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