
 

 

รหัสทัวร SST1902801 

ทัวรรัสเซยี Amazing Aurora ลาแสงเหนือมูรมันสค 
6 วัน 4 คืน (SU) 
แสงออโรราที่มูรมนัสค รัสเซีย บินตรงพรอมบินภายใน 2 เที่ยว  
ทอริเบอรกา   The Arctic Village หมูบานประมงขั้วโลกเหนือ 
หมูบานพื้นเมืองซามน่ัิงรถเทียมสุนัขฮสักี้   ตกปลาแซลมอลน้ําแข็ง 

กวางเรนเดียรลากเลื่อนฟารมสุนัขฮัสกี ้  สกีรีสอรทเลนสกี 
สนุกกับหวงยางสไลดหิมะ   ขับสโนวโมบิลบนธารนํ้าแข็ง 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

อิ่มอรอย!!เมนูขาปูยักษคัมชัชกาอันขึ้นช่ือ  
ราคาเริ่มตน 69,999 บาท 

เดินทาง5-10 ธ.ค.62    
25-30 ม.ค63 // 6-11 ก.พ63 // 12-17 มี.ค63    

 

วันแรก  กรุงเทพ – มอสโคว -เมืองมูรมันสค (Murmansk) 
 
09.30 น.  นัดพบกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว P 

ประตู 7 ทีมงานอํานวยความสะดวกเช็คอิน
สายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่  SU 
273 ออกเดินทางเวลา 12.435 น. บินสู
กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ใชเวลาเดินทาง
สูกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ประมาณ 10 
ชั่วโมง  

18.50 น. ถึงกรุงมอสโคว จากน้ันเตรียมตัวตอเครื่องสายการบินภายในประเทศสูเมือง มูร
มันสก สายการบิน AEROFLOT เท่ียวบินที่ SU1322 เวลา 22.25 น. (เดินทาง
ถึงมูรมันสกเวลา 01.05 นใหทานพักผอนใหเต็มที่  เตรียมตัวใหพรอมกับการไป
ลาแสงเหนือ รัสเซีย 

นําทานเขาสูที่พัก AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง  เทอริเบอรกา- Arctic Circle (ขั้วโลกเหนือ)-นํ้าตก BATEREY-AURORA 

VILLAGE   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  นําทานเดินทางสูเมืองเทอริ
เบอรกา (Teriberka) เมืองเล็กๆ อยูในเขต Arctic Circle (ขั้วโลกเหนือ)
ตั้งอยูบนอาวโคลา (Kola)ซึ่งอยูสุดปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศรัสเซีย แถบน้ีมีอาณาเขตเขตป�าสงวนที่ใหญที่สุดในโลกอันดับ 1 ของ
โลก และมีทางออกสูมหาสมุทร 3 แหง เดิมเคยเปนทาเรือขนสงขนาดใหญ และ
เปนแหลงที่มีสัตวน้ําอุดมสมบรูณ แตหลังหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางรัฐบาลได



 

 

ยายทาเรือไปที่ เมืองมูรมันสค นําทานชมหมูบานประมงซึ่งเปนหมูบานที่มี
ประชากรเพียง 800 คน ระหวาง
เดินทางทานจะไดชมทัศนยีภาพ
อันสวยงามของทุงเทนดราห ที่มี
หิมะปกคลุมขาวโพลนสุดสายตา 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

นําทานวิถีชีวิตของชาวหมูบานประมง อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ นําทานสู STONE 
BEACH หรือ หาดไขมังกร ซึ่งมีลักษณะพิเศษของหาดคือมีหินลูกกลมๆๆเปน
จํานวนมากเรียงรายขนานกับแนวกับชายหาด 
ชาวบานจีงเรียกกันวาหาดไขมังกร ไดเวลาอัน
สมควรนําทานชมน้ําตก BATEREY ซึ่งเปนน้ําตก
ที่ ไหลลงมาจากหน าผาสู งตกลงสูมหาสมุทร 
Arctic Ocean  อิสระใหทานไดสัมผัสกับความ
หนาวเย็นทามกลางภูเขาที่ปกคลุมไปดวยหิมะและ
ธรรมชาติอันสวยงาม  ไดเวลาอันสมควรนํากลับโรงแรมที่พัก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  อิ่มอรอยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษคัมชัชกา (set menu)  

นําทานเขาสูที่พัก  AURORA VILLAGE   หรือเทียบเทา  

**หมายเหตุ เนื่องจาก AURORA VILLAGE มีลักษณะเปนโดมครึ่งกระจกสําหรับชมแสง
เหนือ และมีจํานวนหองจํากัด ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการจัดหองพักให
คณะผูเดินทางโดมละ 3-4 ทาน และ  หากกรณี AURORA VILLAGE เต็ม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่พักเทียบเทาแทน** 

นําทานทํากิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ท อ งฟ� า โป ร ง  ใน ช ว งห น าห น าวเท านั้ น  ซึ่ งแส งออ โรร า  (A u ro ra 
borealis) จะปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่า *** การพบเห็น



 

 

ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ โดยชวงเดือน
พฤศจิกายน-มีนาคม เปนเดือนที่เหมาะสําหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ  
มักจะเกิดในชวงเวลาสี่ทุมจนถึงเที่ยงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม*** 

หมายเหตุ ** ในกรณีที่สภาพอากาศไมดี ไมสามารถเดินทางไป Teribeka เราจะเปลี่ยน
เสนทางไปที่ Kirovsk Snow village แทน * 

 
วันที่สาม  หมูบานชาวพ้ืนเมืองซามิ - ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ – สัมผัสประสบการณนั่งรถ

เทียมสุนัขฮัสกี-้กวางเรนเดียรลากเลื่อน (Husky Sledding) - ลาแสงเหนือ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานซามิ (Sami Village) ณ หมูบานชาว
พื้ น เมื อ ง ซ า มิ น้ี  ท า น จ ะ ได สั ม ผั ส ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต 
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายของชาว
พื้นเมืองซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแตบรรพบุรุษในแถบ
ตอน เห นือของคาบสมุ ท ร โคลาและคาบสมุ ท ร
สแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

บาย นําทุกทานชมสัตว เมืองหนาว เชน กวางเรนเดียร  (Reindeer) หมาป�า 
(Foxes) เพื่อใชประโยชนในการเดินทาง รวมทั้งเปน
เปนสัตวเศรษฐกิจ แบบชาวพื้นเมืองซามิ จากน้ันนําทาน
เดินทางสู ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ (Husky Farm) ให
ทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุที่ฉลาด
เฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่งชาว

แลปป�ไดเลี้ยงสุนัขพันธุน้ีเพื่อใชในการลากเลื่อนบนน้ําแข็งหรือหิมะ ใหทานได
สัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) และ



 

 

กวางเรนเดียรลากเลื่อน สนุกกับ Snow mobile โดยที่ฟารมน้ีจะบริการ
ตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศตอนรับที่แสนจะอบอุน 
จากน้ันนําทุกทานกลับสู เมืองมูรมันสค (Murmansk)   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

นําทานเขาสูที่พัก  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเทา 

นําทานทํากิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ท อ งฟ� า โป ร ง  ใน ช ว งห น าห น าวเท านั้ น  ซึ่ งแส งออ โรร า  (A u ro ra 
borealis) จะปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่า *** การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ โดยชวงเดือน
พฤศจิกายน-มีนาคม เปนเดือนที่เหมาะสําหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ  
มักจะเกิดในชวงเวลาสี่ทุมจนถึงเที่ยงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม*** 

วันที่สี่ เมืองมูรมันสค – เรือทําลายน้ําแข็ง – อนุสาวรียอัลโยวา – สกีรีสอรท-ลาแสง
เหนือ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทาน ชมเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก Ice Breaking Lenin ซึ่งเปนเรือ
ทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก เริ่มใชเมื่อป 
ค.ศ. 1957 และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเขาชม ในอดีตเรือ
ลําน้ีใชตัดน้ําแข็งเพื่อเปดทางน้ําแข็งใหเรือเดิน
สมุ ท รในการขนส งสิ นค า  และ  นํ าท านชม
อนุ เสาวรียอัลโยวา (Alyosha Monument) 
ซึ่ ง เป นอ นุสาวรีย รูปปم� นทหารขนาดใหญ ตั้ ง



 

 

ตระหงานมองเห็นในระยะไกล สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงทหารโซเวียตที่สูรบในสมรภูมิ
อารคติกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรูปปم�นอนุสาวรียแหงน้ีมีความสูงถึง 7 
เมตร เรียกไดวาเปนรูปปم�นที่ใหญเปนอันดับสองของรัสเซียสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับ
เหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจาก
กองทัพเยอรมัน เปนรูปปم�นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเปนอันดับสองของรัสเซีย
และมีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

นําทานสูสกีรีสอรท  อิสระใหทานสนุกกับกิจกรรมตางๆ เชน  ตกปลาแซลมอนน้ําแข็ง,เลนสกี
,หวงยางสไลด (Snow tubing ), ขับsnow Mobil บนธารน้ําแข็ง (ทั้งหมดนี้
เปนทัวรรายการเสริมไมรวมในราคาทัวร ทานที่สนใจสามารถแจงหัวหนา
ทัวร) 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูที่พัก  AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเทา 

นําทานทํากิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora 
borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่
ท อ งฟ� า โป ร ง  ใน ช ว งห น าห น าวเท านั้ น  ซึ่ งแส งออ โรร า  (A u ro ra 
borealis) จะปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามคํ่า *** การพบเห็น
ปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถกําหนดหรือ
ทราบลวงหนาได โอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ โดยชวงเดือน
พฤศจิกายน-มีนาคม เปนเดือนที่เหมาะสําหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ  



 

 

มักจะเกิดในชวงเวลาสี่ทุมจนถึงเที่ยงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม*** 

วันที่หา  เมืองมูรมันสค - มอสโคว -กรงุเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ไดเวลาสมควรเตรียมตัวเดินทางสูสนามบิน เช็คอินสายการบิน AEROFLOTเที่ยวบิน SU 
1321  

13.10 น. ออกเดินทางสูมอสโคว 

15.30 น.  เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เปลี่ยนเครื่องเดินทางตอกลับกรุงเทพ  

19.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินSU 
270  

วันที่หก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
08.20 น. เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

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



 

 

***หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถงึผลประโยชนของลูกคา
เปนหลัก*** 

 
กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบริการ  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 

 
กําหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 

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

 
              69,999 
 
              69,999 
 

พักเด่ียวเพ่ิม                   8,900 
 

* ราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได * 
หมายเหตุ 

1.  ราคานี้สําหรับผูโดยสาร 25 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัท
ฯ ขอเก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 4,900 บาท 
2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 

 
อัตราคาบริการนี้รวม   
1.คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เท่ียวบินชั้นประหยดั (กรุงเทพ-มอสโคว-มูรมันสค-กรุงเทพ)  
2.คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกนัภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศรัสเซีย,คาน้ําหนัก

กระเป�าไมเกิน 20กิโลกรัมตอใบ **หากทานใดนํ้าหนักกระเป�าเกินกวากําหนดทานจะตอง
ชําระคาใชจายเพ่ิมเอง** 

3.คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเท่ียวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ    



 

 

7.คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.   คาจัดทําหนังสอืเดินทาง  
2.   ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.   คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
4.   คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
5.   คาธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ-ทิปไกดทองถิ่น- หัวหนาทวัร ( 2500 บาท /ทาน/

ทริป) 
6.   คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องด่ืมมินบิาร และคาใชจายอ่ืน ๆที่

ไมไดระบใุนรายการ   
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรกมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจองสวนที่เหลือ

ทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว

เทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิก หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดใหกับทาน 
3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม

เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบใุนรายการเดินทาง บริษทัฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบรกิารไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 
หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ มิฉะนั้นบริษัทฯ 

จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 



 

 

2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดไมถึงจํานวนอยางนอย   

15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ   

4. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ 
ปฏิเสธเขาเมือง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใด ๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติ
ในการทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 

6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  

7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตรา คาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตาม
สถานการณดังกลาว 

8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใด ๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงนิในทุกกรณี 

9. สําหรับที่ น่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางการแข็งแรง สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดในระดับดีมาก และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน หรือมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักของประตูประมาณ 
20 กิโลกรัม) และไมใชผูที่มีปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหที่น่ัง Long Leg ขึ้นอยู
กับทางเจาหนาที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทาน้ัน และมีคาใชจายเพิ่มเติม
ตามที่สายการบินเรียกเกบ็ 



 

 

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 

3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่พักเดี่ยวกรุณาชําระคาพักเดี่ยว
เพ่ิม)   

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางได  

 กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กก. และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 
(Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.  

 
โรงแรมและหอง  

หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพัก
แบบ 3 ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของ
หองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่
ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทาน้ัน ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 
3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 
กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน  

กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกร
ตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบน
เครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและ
เหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 
ชิ้นในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบนิพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO ) 
หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึง
สามารถนําขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 



 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสาย
การบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธไดหาก
น้ําหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบิน
อนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 
21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนัก
ของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการ
บินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกินกระเป�าและ
สัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะ 
 


