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Amazing Aurora  
ทวัรร์สัเซียลา่แสงเหนือมูรม์นัสค ์6วนั4 คืน  

โดยสายการบนิ Aeroflot   

 
 
 

เสน้ทางพเิศษเปิดประสบการณใ์หม ่ตามลา่หาแสงเหนอื  
หรอื แสงออโรรา่ทีม่รูม์นัสค ์รสัเซยี บนิตรงพรอ้มบนิภายใน2เทีย่ว  

ทอรเิบอรก์า้  The Arctic Village หมูบ่า้นประมงข ัว้โลกเหนอืทีอ่ยูส่ดุขอบรสัเซยี -
หมูบ่า้นพืน้เมอืงซาม-ิน ัง่รถเทยีมสนุขัฮสักี-้กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น-ฟารม์สนุขัฮสักี-้

สนกุแบบจใุจ ณ สกรีสีอรท์-เลน่สก-ีตกปลาแซลมอลนํา้แข็ง- 
สนกุกบัหว่งยางสไลดห์มิะ-ขบัสโนวโ์มบลิบนธารนํา้แข็ง 

**ลา่แสงเหนอื3 คนืเต็ม** 
อิม่อรอ่ย!!เมนขูาปยูกัษค์มัชชักา้อนัขึน้ชือ่  
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  กรงุเทพ – มอสโคว ์-เมอืงมรูม์นัสค ์(Murmansk) 
 
09.30 น.  นัดพบกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิแถว P ประต ู

7 ทีมงาน อํ านวยความสะดวก เช็คอินสายการ
บนิ AEROFLOT เทีย่วบนิที ่SU 273 ออกเดนิทาง
เวลา 12.435 น. บนิสูก่รงุมอสโคว ประเทศรัสเซยี ใช ้
เ วล า เดินทางสู่ ก รุ ง มอสโคว  ประ เทศ รัส เซีย 
ประมาณ 10 ชัว่โมง  

18.50 น.  ถงึกรุงมอสโคว จากนัน้เตรยีมตัวตอ่เครือ่งสายการบนิ
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ สู่ เ มื อ ง  มู ร มั น ส ก์  ส า ย ก า ร
บิน  AEROFLOT เที่ ย วบินที่  SU1322 เ วลา  22.25 
น. (เดนิทางถงึมรูมันสกเ์วลา 01.05 นใหท้า่นพักผอ่น
ใหเ้ต็มที ่ เตรยีมตัวใหพ้รอ้มกับการไปลา่แสงเหนือ 
รัสเซยี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง  เทอรเิบอรก์า้- Arctic Circle (ข ัว้โลกเหนอื)-นํา้ตก BATEREY-AURORA VILLAGE   

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรม   นําท่านเดินทางสู่ เมืองเทอริเบอร์ก ้า 
(Teriberka) เมอืงเล็กๆ อยูใ่นเขต Arctic Circle (ขัว้โลก
เหนือ)ตั ้งอยู่บนอ่าวโคลา (Kola)ซึ่งอยู่สุดปลายแผ่นดิน
รัสเซยีทางทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศรัสเซยี แถบนี้มี
อาณาเขตเขตป่าสงวนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอันดับ 1 ของโลก 
และมทีางออกสูม่หาสมุทร 3 แห่ง เดมิเคยเป็นท่าเรือขนส่ง
ขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ําอุดมสมบรูณ์ แต่หลัง
หลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ทางรัฐบาลไดย้า้ยท่าเรือไปที่
เมืองมูร์มันสค์ นําท่านชมหมู่บา้นประมงซึง่เป็นหมู่บา้นที่มี
ประชากรเพยีง 800 คน ระหว่างเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนยี

ภาพอนัสวยงามของทุง่เทนดราห ์ทีม่หีมิะปกคลมุขาวโพลนสดุสายตา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

นําทา่นวถิชีวีติของชาวหมูบ่า้นประมง อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ นําทา่นสู ่STONE BEACH หรอื หาดไขม่ังกร ซึง่มี
ลักษณะพเิศษของหาดคอืมหีนิลกูกลมๆๆเป็นจํานวนมากเรยีงรายขนานกบัแนวกบัชายหาด ชาวบา้นจงีเรยีกกนัวา่หาดไข่
มังกร ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นชมน้ําตก BATEREY ซึง่เป็นน้ําตกทีไ่หลลงมาจากหนา้ผาสงูตกลงสูม่หาสมทุร Arctic 
Ocean  อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสกบัความหนาวเย็นทา่มกลางภเูขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะและธรรมชาตอิันสวยงาม  ไดเ้วลา
อนัสมควรนํากลับโรงแรมทีพั่ก  
คํา่ รับประทานอาหารคํา่  อิม่อรอ่ยกบัเมนูพเิศษ ขาปยูกัษค์มัชชักา้ (set 
menu)  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  AURORA VILLAGE   หรอืเทยีบเทา่  

**หมายเหตุ เนือ่งจาก AURORA VILLAGE มลีกัษณะเป็นโดมครึง่
กระจกสําหรบัชมแสงเหนอื และมจีํานวนหอ้งจํากดั ทางบรษิทัจงึขอ
สงวนสทิธใินการจดัหอ้งพกัใหค้ณะผูเ้ดนิทางโดมละ 3-4 ท่าน และ  
หากกรณี AURORA VILLAGE เต็ม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงทีพ่กัเทยีบเทา่แทน** 

นําท่านทํากจิกรรมตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัน้ ซึง่แสง
ออโรรา่ (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผา่นทอ้งฟ้ายามคํา่ *** การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กับสภาพ
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อากาศเป็นสําคัญ โดยชว่งเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะสําหรับการชมออโรร่าทางซกีโลกเหนือ  มักจะ
เกดิในชว่งเวลาสีทุ่ม่จนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 
หมายเหต ุ** ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมด่ ีไมส่ามารถเดนิทางไป Teribeka เราจะเปลีย่นเสน้ทางไปที ่Kirovsk Snow 
village แทน * 
 
วนัทีส่าม  หมูบ่า้นชาวพืน้เมอืงซาม ิ- ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก ี ้– สมัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมสุนขัฮสักี-้

กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น (Husky Sledding) - ลา่แสงเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซาม ิ(Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาว
พื้นเมืองซามินี้ ท่านจะไดส้ัมผัสถึงวิถีชีว ิต ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศัยอยู่
ตั ้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมทุรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดัง้เดมิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย นําทกุทา่นชมสัตวเ์มอืงหนาว เชน่ กวางเรนเดยีร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพือ่ใชป้ระโยชน์
ในการเดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกจิ แบบชาวพื้นเมอืงซาม ิจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ฟารม์

สนุขัพนัธุฮ์สัก ี ้(Husky Farm) ใหท้า่นไดช้มความน่ารักของสนัุขแสน
รู ้เป็นพันธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขตหนาว ซึง่
ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนัุขพันธุน์ี้เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน้ําแข็งหรอืหมิะ 
ให้ท่านไดส้มัผสัประสบการณ์น ัง่รถเทยีมสุนขัฮสักีล้ากเลื่อน 
(Husky Sledding) และกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น สนุกกบั Snow 
mobile โดยที่ฟาร์มนี้จะบรกิารตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนมพื้นเมือง 
กับบรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะอบอุน่ จากนัน้นําทกุทา่นกลับสู ่เมอืงมรู์
มันสค ์(Murmansk)   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

นําท่านทํากจิกรรมตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัน้ ซึง่แสง
ออโรรา่ (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผา่นทอ้งฟ้ายามคํา่ *** การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศเป็นสําคัญ โดยชว่งเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะสําหรับการชมออโรร่าทางซกีโลกเหนือ  มักจะ
เกดิในชว่งเวลาสีทุ่ม่จนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมรูม์นัสค ์– เรอืทาํลายนํา้แข็ง – อนสุาวรยีอ์ลัโยวา – สกรีสีอรท์-ลา่แสงเหนอื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น ชมเรอืทําลายนํา้แข็งพลงันวิเคลยีรร์ุน่แรก Ice 
Breaking Lenin ซึง่เป็นเรอืทําลายน้ําแข็งพลังนวิเคลยีร์
รุน่แรก เริม่ใชเ้มือ่ปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจําการแลว้ 
ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑไ์ดใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชม ในอดตี
เรอืลํานี้ใชต้ัดน้ําแข็งเพือ่เปิดทางน้ําแข็งใหเ้รอืเดนิสมุทรใน
การขนส่งสนิคา้ และ นําทา่นชมอนุเสาวรยีอ์ลัโยวา 
(Alyosha Monument) ซึง่เป็นอนุสาวรยีร์ูปปั้นทหาร
ขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านมองเห็นในระยะไกล สรา้งขึน้เพื่อ
ระลกึถงึทหารโซเวยีตทีสู่ร้บในสมรภูมอิารค์ตกิในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่รูปปั้นอนุสาวรยีแ์ห่งนี้มี
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ความสงูถงึ 7 เมตร เรยีกไดว้่าเป็นรูปปั้นทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของรัสเซยีสรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับเหล่า
ทหารกองทัพของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกองกําลังเพือ่หยดุยัง้การรุกคบืจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้น
ขนาดสงูถงึ 35.5 เมตร สงูเป็นอนัดับสองของรัสเซยีและมน้ํีาหนักกวา่ 5,000 ตัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

นําทา่นสูส่กรีสีอรท์  อสิระใหท้า่นสนุกกบักจิกรรมตา่งๆ เชน่  ตกปลาแซลมอนน้ําแข็ง,เลน่สก,ีหว่งยาง
สไลด ์(Snow tubing ), ขับsnow Mobil บนธารน้ําแข็ง (ท ัง้หมดนีเ้ป็นทวัรร์ายการเสรมิไมร่วมใน
ราคาทวัร ์ทา่นทีส่นใจสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร)์ 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

นําท่านทํากจิกรรมตามล่าหาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัน้ ซึง่แสง
ออโรรา่ (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขยีวทีพ่าดผา่นทอ้งฟ้ายามคํา่ *** การพบเห็นปรากฏการณ์
แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศเป็นสําคัญ โดยชว่งเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะสําหรับการชมออโรร่าทางซกีโลกเหนือ  มักจะ
เกดิในชว่งเวลาสีทุ่ม่จนถงึเทีย่งคนื และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัทีห่า้  เมอืงมรูม์นัสค ์- มอสโคว ์-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาสมควรเตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนิ เชค็อนิสายการบนิ AEROFLOTเทีย่วบนิ SU 1321  

13.10 น. ออกเดนิทางสูม่อสโคว ์

15.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิมอสโคว เปลีย่นเครือ่งเดนิทางตอ่กลับกรงุเทพ  

19.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AEROFLOT เทีย่วบนิSU 270  

วนัทีห่ก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู.ิ.. โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

**************************************** 
***หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั*** 

 
กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
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กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 
 
5-10 ธ.ค.62    
 
25-30 ม.ค63 // 6-11 ก.พ63 // 12-17 ม.ีค63   

 
              69,999 
 
              69,999 
 

พกัเดีย่วเพิม่                   8,900 

 
* ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้* 

หมายเหต ุ
1.  ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์
เพิม่ทา่นละ 4,900 บาท 
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-มอสโคว-์มรูม์นัสค-์กรงุเทพ)  
2.คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศรัสเซยี,คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20
กโิลกรัมตอ่ใบ **หากทา่นใดนํา้หนกักระเป๋าเกนิกวา่กาํหนดทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เอง** 
3.คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง     
4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  
5.คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
5.   คา่ธรรมเนยีมทปิพนกังานขบัรถ-ทปิไกดท์อ้งถิน่- หวัหนา้ทวัร ์( 2500 บาท /ทา่น/ทรปิ) 
6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัจองสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดชําระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่
กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

 
หมายเหต ุ 
1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัทําการ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิท ัง้หมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
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3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่ง ๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบใด ๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู-
หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา คา่น้ํามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
  
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 20 กก. และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนัก

ไมเ่กนิ 7 กก.  
 
โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 
(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่
อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่
ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่า เครื่องปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้น
เทา่นัน้ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวน
สทิธใินการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO ) หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจาก
สนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดย
เด็ดขาด  
 
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็น
สทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธไดห้ากน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋า
สมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 
21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้่ากว่ามาตราฐานไดทั้ง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะ 


