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WONDERFUL EUROPE 

ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ Aurora Hunting 
5 วนั 3 คนื 

❖ ตามล่าแสงเหนือ ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาต ิท่ามกลางทุ่งหิมะในคนืที่มดืมดิ (ขึน้อยู่สภาพอากาศ) 

❖ ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ พร้อมสัมผสัประสบการณ์ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเลือ่น  

❖ ชมพพิธิภณัฑ์เรือท าลายน า้แขง็พลงันิวเคลยีร์ 

❖ สนุกตืน่เต้นกบัการขบัรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ 

❖ บินโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50% 

ก าหนดการเดนิทาง : วนัที่ 4-8 ธันวาคม 2560 

ราคา 

บาท/ท่าน 
64,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – มูมนัสค์  

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974  
17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว  กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนยก์ลางเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม ศาสนา การเงิน การศึกษา การขนส่ง และการคมนาคมขนาดใหญ่ โดย
ตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ ามสักวา หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว้รอเปล่ียนเท่ียวบิน
ภายในประเทศ  

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน (คูปองท่านละ 15 USD) 
22.25 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงมูมนัสค์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU 1322 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
00.55 น. เดินทางถึง สนามบินมูมนัสค์ หลงัจากรับสมัภาระแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง  มูมนัสค์ – พพิธิภัณฑ์เรือท าลายน า้แข็งพลงันิวเคลยีร์ – หมู่บ้านซาม ิ– น่ังรถเทียมกวางเรนเดยีร์ลากเลือ่น – 
ตามล่าหาแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์  (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึงเป็น
เรือท าลายน ้ าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจ าการแลว้ ปัจจุบันเป็น
พิพิธภณัฑ์ไดใ้ห้นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ท่ี เมืองมูมันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือล าน้ีใช้ตดั
น ้ าแข็งเพ่ือเปิดทางน ้าแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ โดยในปัจจุบนัยงัมีเรือทีปฏิบติัการตดัน ้ าแข็ง
อยู่ จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของ
โซเวียตท่ีสามารถตรึงกองก าลงัเพ่ือหยุดย ั้งการรุกคืบจากกองทพัเยอรมนัเป็นรูปป้ันขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูง
เป็นอนัดบัสองของรัสเซียและมีน ้าหนกักวา่ 5,000 ตนั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพ้ืนเมืองซามิน้ี ท่านจะได้สัมผสัถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีใชชี้วิตอาศยัอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบ
ตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิม ชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น 
กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ และ
สัมผสัประสบการณ์น่ังรถเทียมกวางเรนเดยีร์ลากเลือ่น (Reindeer Sledding) แบบชาวพ้ืนเมืองซามิ จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมอืงคิรอฟสค์ (Kirovsk) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม SEVERNAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
21.00 น น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอน กลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
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ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 

วนัที่สาม เมอืงหิมะ – ขี่รถ Snow Mobile – ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี ้– น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเลือ่น – ตามล่าหาแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ท่ีสร้างข้ึนจากหิมะทั้งหมด ท่ีมีการสร้างประติมากรรมน ้าแข็ง

เป็นรูปร่างต่าง ๆ ท่ีสวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปป้ัน, โบสถน์ ้าแข็ง,อุโมงค์ถ  ้า,เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ให้ท่านได้สนุก
ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล  (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ท่ีท่านสามารถขบัรถไปบนหิมะ ลานน ้ าแข็ง
กวา้งใหญ่ ซ่ึงเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี ้(Husky Farm) ให้ท่านไดช้มความน่ารักของสุนขัแสนรู้ เป็นพนัธุ์ท่ี

ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนขัพนัธ์ุน้ีเพ่ือใชใ้นการลาก
เล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเลื่อน (Husky Sledding) 
โดยที่ฟาร์มน้ีจะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กบับรรยากาศตอ้นรับที่แสนจะอบอุ่น 
จากนั้นน าท่านสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม AZIMUTH  MURMANSK HOTELหรือเทียบเท่า 
21.00 น น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ  (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอน กลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่านั้น ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ
เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 

วนัที่ส่ี  มูร์มนัสค์ – มอสโคว์ – สนามบิน – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
10.50 น. ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1321 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)  
13.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ รอเวลาเพ่ือเปล่ียนเท่ียวบินเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน (โดยมอบคูปองท่านละ 15 USD) และมีเวลาให้ท่าน

ได้ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษใีน Duty Fee ได้อกีด้วย 
18.40 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975  

วนัที่ห้า  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ   

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ข้อควรทราบ :  
❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

4-8 ธันวาคม 2560 64,900.- 64,900.- 62,900.- 60,900.- 7,000.- 
 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน มอสโคว ์– มมูนัสค ์// มมูนัสค ์- มอสโคว ์
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตไม่จ ากดัช้ิน น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 4 วนั = 8 ยโูร x 2 คน = 16 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร     
เงือ่นไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 
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❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
➢ ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
➢ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
➢ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั ➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั

ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งน้ีต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดกต็ามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   
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 ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
❖ หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
❖ น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตไม่จ ากัดจ านวนช้ิน น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
❖ กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   
❖ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

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


