
 

 
 

Amazing Aurora  
ทวัรร์สัเซยีล่าแสงเหนือมูรม์นัสค ์6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ Aeroflot   

 

 
 

ตามล่าหาแสงเหนือ หรอื แสงออโรรา่ทีมู่รม์นัสค ์รสัเซยี บนิตรงพรอ้มบนิภายใน 2 เทีย่ว  

ทอรเิบอรก์า้ The Arctic Village หมู่บา้นประมงข ัว้โลกเหนือทีอ่ยู่สุดขอบรสัเซยี-หมู่บา้นพืน้เมอืงซาม-ิ 

นั่งรถเทยีมสุนขัฮสักี-้กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น-ฟารม์สุนขัฮสักี-้สนุกแบบจใุจ ณ สกรีสีอรท์-เล่นสก-ี 

ตกปลาแซลมอลน ้าแข็ง-สนุกกบัหว่งยางสไลดห์มิะ-ขบัสโนวโ์มบลิบนธารน ้าแข็ง 

**ล่าแสงเหนือ 3 คนืเตม็** 

อิม่อรอ่ย!! เมนูขาปูยกัษค์มัชชักา้อนัขึน้ชือ่  
 

ราคาเร ิม่ตน้ 69,999 บาท 
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วนัแรก  กรุงเทพ-มอสโคว-เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) 

09.30 น.  นัดพบกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 7 แถว P ทีมงาน
อ านวยความสะดวก เชค็อนิสายการบนิ AEROFLOT  

12.435 น.  ออก เดินทางสู่  กรุงมอสโคว ประเทศรสั เซีย  โดยสายการ
บิน AEROFLOT เทีย่วบินที ่SU 273 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 
ช ัว่โมง)  

18.50 น.  เดินทางถึง กรุงมอสโคว จากน้ันเตรยีมตัวต่อเคร ือ่งสายการบิน
ภายในประเทศสู่ เมอืงมูรมนัสก ์ 

22.25 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงมูรมนัสก ์โดยสายการบนิ AEROFLOT เทีย่วบนิที ่SU1322  
01.05 น.  เดนิทางถงึ เมอืงมูรมนัสก ์  

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  เทอรเิบอรก์า้-Arctic Circle (ขัว้โลกเหนือ)-น ้าตก BATEREY-AURORA VILLAGE   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเทอรเิบอรก์า้ (Teriberka) เมืองเล็กๆ อยู่ใน
เขต Arctic Circle (ขัว้โลกเหนือ) ตัง้อยู่บนอ่าวโคลา (Kola) ซึง่อยู่สุด
ปลายแผ่นดนิรสัเซยีทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ แถบนีม้อีาณาเขตเขตป่า
สงวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอนัดบั 1 ของโลก และมีทางออกสู่มหาสมุทร 3 
แห่ง เดิมเคยเป็นท่าเรอืขนส่งขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งที่มีสตัวน์ ้าอุดม
สมบูรณ ์แต่หลงัหลงัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ทางรฐับาลไดย้า้ยท่าเรอืไปที่

เมืองมูรม์นัสค ์น าท่านชม หมู่บา้นประมง ซึง่เป็นหมู่บา้นทีม่ีประชากร
เพียง 800 คน ระหว่างเดินทางท่านจะไดช้มทศันยีภาพอนัสวยงามของทุ่งเทนดราหท์ีม่ีหิมะปกคลุมขาวโพลนสุด
สายตา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
น าท่านวถิชีวีติของชาวหมู่บา้นประมง อสิระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจ น าท่านสู่ STONE BEACH หรอื หาดไข่
มงักร ซึง่มลีกัษณะพเิศษของหาดคอื มหีนิลูกกลมๆ เป็นจ านวนมากเรยีงรายขนานกบัแนวกบัชายหาด ชาวบา้นจงึ
เรยีกกนัว่าหาดไขม่งักร ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านชม น ้าตก BATEREY ซึง่เป็นน ้าตกทีไ่หลลงมาจากหนา้ผาสูง
ตกลงสู่มหาสมุทร Arctic Ocean  อิสระใหท่้านไดส้มัผสักบัความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาทีป่กคลุมไปดว้ยหิมะ 
และธรรมชาตอินัสวยงาม จนไดเ้วลาอนัสมควร น ากลบัโรงแรมทีพ่กั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  อิม่อรอ่ยกบัเมนูพเิศษ ขาปูยกัษค์มัชชักา้ (set menu)  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั AURORA VILLAGE หรอืเทยีบเท่า  
หมายเหตุ  เน่ืองจาก AURORA VILLAGE มีล ักษณะเป็นโดมครึง่
กระจกส าหรบัชมแสงเหนือ และมีจ านวนหอ้งจ ากดั ทางบรษิทัจงึขอสงวน
สทิธใินการจดัหอ้งพกัใหค้ณะผูเ้ดนิทางโดมละ 3-4 ท่าน และหากกรณี 
AURORA VILLAGE เต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงที่

พกัระดบัเทยีบเท่าแทน 
น าท่านท ากจิกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรอื แสงออโรรา่ (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตทิีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเท่าน้ัน ซึง่แสงออโรรา่ 
(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่า *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ 
เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
เป็นส าคญั โดยชว่งเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะส าหรบัการชมออโรรา่ทางซกีโลกเหนือ  มกัจะเกดิ
ในชว่งเวลาสีทุ่่มจนถงึเทีย่งคนื และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 
หมายเหตุ **ในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดี ไม่สามารถเดินทางไป Teribeka เราจะเปลี่ยนเสน้ทางไปที่ Kirovsk 
Snow village แทน** 

วนัทีส่าม  หมู่บา้นชาวพืน้เมอืงซาม-ิฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี-้สมัผสัประสบการณน์ั่งรถเทยีมสุนัขฮสักี-้กวางเรน
เดยีรล์ากเลือ่น (Husky Sledding)-ล่าแสงเหนือ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาว
พืน้เมอืงซามนีิ ้ท่านจะไดส้มัผสัถงึวถิชีวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และ
การแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิทีใ่ชช้วีิตอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบุรุษใน
แถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวยี โดยสืบ



 

สานวฒันธรรม และวถิชีวีติดัง้เดมิไว ้ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บ่าย น าทุกท่านชมสตัวเ์มืองหนาว เชน่ กวางเรนเดยีร ์(Reindeer) หมา

ป่า (Foxes) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว ์
เศรษฐกจิแบบชาวพืน้เมืองซามิ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สุนัข
พนัธุฮ์สักี ้(Husky Farm) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรู ้
เป็นพนัธุท์ี่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึง่
ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสุนัขพนัธุนี์เ้พือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหมิะ 
ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณน์ั่งรถเทยีมสุนขัฮสักีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) และกวางเรนเดยีร ์
ลากเลื่อน  สนุกกบั Snow mobile โดยที่ฟารม์นี้จะบรกิารตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมือง กับ
บรรยากาศตอ้นรบัทีแ่สนจะอบอุ่น จากน้ันน าทุกท่านกลบัสู่ เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk)   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
น าท่านท ากจิกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรอื แสงออโรรา่ (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตทิีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเท่าน้ัน ซึง่แสงออโรรา่ 
(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่า *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ 
เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
เป็นส าคญั โดยชว่งเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะส าหรบัการชมออโรรา่ทางซกีโลกเหนือ  มกัจะเกดิ
ในชว่งเวลาสีทุ่่มจนถงึเทีย่งคนื และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

วนัทีส่ี ่ เมอืงมูรม์นัสค-์เรอืท าลายน ้าแข็ง-อนุสาวรยีอ์ลัโยวา-สกรีสีอรท์-ล่าแสงเหนือ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม  เร ือท าลายน ้ าแข็ งพลังนิ วเคลียร รุ์่นแรก  Ice 
Breaking Lenin ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียรร์ุน่แรก เร ิม่
ใชเ้มือ่ปีค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจ าการแลว้ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑไ์ด ้
ใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชม ในอดีตเรอืล านี้ใชต้ ัดน ้าแข็งเพื่อเปิดทาง
น ้ าแ ข็ งให ้เร ือ เดิ น ส มุ ท รในก ารขนส่ งสิน ค ้า  แล ะ น า ท่ านชม
อนุเสาวรยีอ์ลัโยวา (Alyosha Monument) ซึง่เป็นอนุสาวรยีร์ูป
ป้ันทหารขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านมองเห็นในระยะไกล สรา้งขึน้เพือ่ระลึก
ถงึทหารโซเวยีตทีสู่ร้บในสมรภมูอิารค์ตกิในสมยัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ซึง่รปูป้ันอนุสาวรยีแ์ห่งนีม้คีวามสูงถงึ 7 เมตร 
เรยีกไดว้่าเป็นรูปป้ันที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของรสัเซยี สรา้งขึน้เพื่ออุทิศใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตที่

สามารถตรงึกองก าลงัเพือ่หยุดยัง้การรกุคบืจากกองทพัเยอรมนั เป็นรปูป้ันขนาดสูงถงึ 35.5 เมตร  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าท่านสู่ สกีรสีอรท์ อิสระใหท่้านสนุกกบักิจกรรมต่างๆ เชน่ ตกปลาแซลมอนน ้าแข็ง เล่นสกี ห่วงยางสไลด ์
(Snow tubing) ขบัsnow Mobil บนธารน ้าแข็ง (ทัง้หมดนี้เป็นทวัรร์ายการเสรมิไม่รวมในราคาทวัร ์
ท่านทีส่นใจสามารถแจง้หวัหน้าทวัร)์ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
น าท่านท ากจิกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรอื แสงออโรรา่ (Aurora borealis) เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตทิีจ่ะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเท่าน้ัน ซึง่แสงออโรรา่ 
(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขยีวทีพ่าดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่า *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ 
เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรอืทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
เป็นส าคญั โดยชว่งเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม เป็นเดอืนทีเ่หมาะส าหรบัการชมออโรรา่ทางซกีโลกเหนือ  มกัจะเกดิ
ในชว่งเวลาสีทุ่่มจนถงึเทีย่งคนื และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม*** 

 



 

วนัทีห่า้  เมอืงมูรม์นัสค-์มอสโคว-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ไดเ้วลาสมควรเตรยีมตวัเดนิทางสู่สนามบนิ เชค็อนิสายการบนิ AEROFLOTเทีย่วบนิ SU 1321  

13.10 น. ออกเดนิทางสู่ มอสโคว 
15.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมอสโคว เปลีย่นเคร ือ่งเดนิทางต่อกลบักรงุเทพ  
19.25 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ AEROFLOT เทีย่วบนิที ่SU 270  

วนัทีห่ก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม.ิ.. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

***หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั*** 
 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ท่าน 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

5-10 ธ.ค. 62    
25-30 ม.ค. 63 // 6-11 ก.พ. 63 // 12-17 ม.ีค. 63   

69,999 
69,999 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900 

 
* ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้* 

หมายเหต ุ 
1. ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ท่าน หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัขอเก็บค่าทวัรเ์พิม่ท่านละ 4,900 บาท  
2. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแลว้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิช ัน้ประหยดั (กรุงเทพ-มอสโคว-์มูรม์นัสค-์กรุงเทพ)  
2. ค่าภาษีสนามบนิ ค่าภาษีน ้ามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ ค่าภาษีประเทศรสัเซยี ค่าน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อใบ  

**หากท่านใดน ้าหนกักระเป๋าเกนิกว่าก าหนด ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เอง** 
3. ค่าพาหนะทุกชนิด หรอื รถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง     
4. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  
5. ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด  
6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ    
7. ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  
1.   ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีต่าง ๆ เชน่ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%   
3.   ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
4.   ค่ายกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  
5.   คา่ธรรมเนียมทปิพนกังานขบัรถ-ทปิไกดท์อ้งถิน่-หวัหน้าทวัร ์(2500 บาท/ท่าน/ทรปิ) 
6.   ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าซกัรดี โทรศพัท-์แฟกซ ์เคร ือ่งดืม่มนิิบาร ์และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจอง และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 30 วนั  
2. เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตั๋วเคร ือ่งบินตอ้งเดินทางตามวนัทีท่ี่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่าน้ัน จงึไม่สามารถยกเลิก หรอื

เปลีย่นแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน
ทัง้หมดใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สิทธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษิทัของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

 
 



 

หมายเหต ุ 
1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะน้ันบรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย 15 ท่าน 

ซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่าง ๆ   

4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ หรอื คนืเงนิค่าทวัร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ล่มสเีลอืดหมู 
6. บรษิทัไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ ควบคุม

ของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-หาย ความล่าชา้ 
หรอื อุบตัเิหตุต่าง ๆ  

7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ตามอตัราค่าน ้ามนั หรอืค่าเงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 

8. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

9. ส าหรบัที่น่ัง Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิเกดิเหตุการณฉุ์กเฉิน หรอืมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตูประมาณ 20 
กโิลกรมั) และไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อินของสาย
การบนิตอนเวลาเชค็อนิเท่าน้ัน และมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   
• ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพ่กัเดีย่วกรณุาช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่)   
• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 
• กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. และกระเป๋าถือขึน้เคร ือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก.  
โรงแรมและหอ้งพกั  
หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) 
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกั และรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าใหท่้านไม่ได ้
หอ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอือาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศ
เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน ในกรณีทีม่ีการจดัประชมุนานาชาต ิ
(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทขอสงวนสิทธใินการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความ
เหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึน้เคร ือ่งบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัขึน้บนเคร ือ่งบินโดยเด็ดขาด วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครมี โลช ัน่ 
น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 
ช ิน้ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดียวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตาม
มาตรการความปลอดภยัขององคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้ง
ปิดผนึกถุง โดยระบุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบินคือ 20 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้ประหยดั/ 
Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแต่ละสายการบิน) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่
อาจปฏเิสธไดห้ากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้
เคร ือ่งไดต้อ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมีความกวา้ง 9.75 นิว้ + ยาว 21.5 นิว้ + สูง 18 นิว้ ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งบิน
ดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละ
สายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋า และสมัภาระทีม่ีลอ้เลือ่น และมี
ขนาดใหญ่เกนิไป 


