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14 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole)
(ครั้งหนึ่งในชีวิตไปเยือนแกนตั้งฉากของโลก องศาที่ 90 “North Pole” …ทริปเดียวเทานั้น)
เรือลําเดียวในโลกเทานั้น!!!..... ที่สามารถพาคุณไปขั้วโลกเหนือ ณ จุดแกนตั้งฉาก 90๐

ที่สุดแหงทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. กับการเยือน ดินแดนเหนือสุดของโลก North Pole....จัดเต็มครบสูตร
มอสโคว – เมอรมันสค– ทะเลบาเรนท – ขั้วโลกเหนือ (North Pole) – ฟรานซโจเซฟ – หมูเกาะขั้วโลกเหนือ

18 – 31 กรกฎาคม 2019
885,000 บาท
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พิเศษ...จองและมัดจํากอน 31 สิงหาคม 2018..ลดทันที 10,000 บาท

14 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole)
(ครั้งหนึ่งในชีวิตไปเยือนจุดที่สูงที่สุดของโลก “North Pole” ขั้วโลกเหนือ…ทริปเดียวเทานั้น)

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งเรือตัดน้ําแข็งที่มีทรงประสิทธิภาพที่สุดของโลก ดวยกําลังขับเคลื่อนกวา 75,000 แรงมา เปนเรือตัดน้ําแข็งที่แลนดวย
พลังงานนิวเคลียรเดินทางสูองศาที่ 90 (North Pole) เรือชนิดนี้สามารถแลนตัดน้ําแข็งที่มีความหนากวา 3 เมตรได!!!!!
สัมผัสประสบการณนั่งเฮลิคอปเตอร 2 รอบชมผืนน้ําแข็งขั้วโลกเหนือ (North Pole) พรอมเปดแชมเปญฉลองพิชิตขั้วโลกเหนือ
และถายรูปหมู ณ องศาที่ 90 พรอมสัมผัสประสบการณลงเรือโซดิแอกชมความมหัศจรรยของธารน้ําแข็งฟรานซโจเซฟ
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เรือลําเดียวในโลกเทานั้น!!!..... ที่สามารถพาคุณไปขั้วโลกเหนือ ณ จุดแกนตั้งฉาก 90๐
18 ก.ค. 2019
07.30 น.
10.00 น.

15.55 น.
18.05 น.
20.25 น.

กรุงเทพมหานคร – มอสโคว – เมอรมันสค
คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอินสายการบินแอรโรฟลอต (SU) ประตูทางเขาที่ 7
เคานเตอร P อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูก รุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยเทีย่ วบิน SU271 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเชาและอาหารกลางวัน ระหวาง
เที่ยวบินสูกรุงมอสโคว
เดินทางถึงสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย
ออกเดินทางสูเมืองเมอรมันสค (MMK) รัสเซีย โดยเที่ยวบิน SU1492 (ใชเวลาบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง)
เดินทางถึงเมืองเมอรมันสค จากนั้นนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Azimut Hotel Murmanks **** หรือเทียบเทา

19 ก.ค. 2019

เมอรมันสค – เชคอินขึ้นเรือตัดน้ําแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker)

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

10.00 น.

ทางเรือจัดสัมมนาและอธิบายขอมูลสําคัญ และเตรียมความพรอมสําหรับลูกคาทุกทานในการลงเรือตัดน้ําแข็ง
นิวเคลียรไอซเบรกเกอร พรอม แบงกลุมใหกับคณะที่เดินทาง เพื่อทํากิจกรรมตางๆบนเรือ ไมวาจะเปนการนั่ง
เฮลิคอปเตอรในระหวางการเดินทางสูขั้วโลกเหนือ, การนั่งเรือโซดิแอก และ กิจกรรมตางๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารทองถิ่น)

บาย

นําทานเชคอินขึ้นเรือตัดน้ําแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) ซึ่งเปนเรือที่จะนําทุกทานมุงสู
ขั้วโลกเหนือ (North Pole) เรือนําทานเดินทางออกจากทาเรือเมอรมันสค อิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถ
และพักผอนตามอัธยาศัย (แนะนําใหทานออกกําลังกายในหองยิม ที่มีบริการลูกคาทุกทาน เนื่องจากในวันรุงขึ้น
จะเริ่มทองเที่ยวขั้วโลกเหนือ จึงแนะนําใหทานเตรียมความพรอมของรางกายกอนจุดสูงสุดของโลก องศาที่ 90)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

หมายเหตุ
การทองเที่ยวโดย เรือตัดน้ําแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) ซึ่งเปนเรือแบบ Expedition
Cruise จะมีการนําทานลงเรือเล็กหรือ Zodiac รวมถึงนั่งเฮลิคอปเตอรชมผืนน้ําแข็งแหงขั้วโลกเหนือ 2 รอบ
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(ขึ้ น กับ สภาพอากาศเอื้ ออํ านวยเช น กัน ดังนั้ น โปรแกรมการท องเที่ ย ว ระหวางวัน ที่ 19-30 ก.ค. อาจมี การ
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ)

โปรแกรมการทองเที่ยว ระหวางวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2019
(ทางเรือมีบริการอาหารเชา, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา จัดอาหารแบบ Exclusive ไมมีซ้ํา)
20 ก.ค. 2019

Barents Sea (ทะเลบาเรนท) – ทัวรเรือ I/B 50 years of Victory

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
ในวันนี้เรือจะนําทุกทานลองสูขั้วโลกเหนือ ผานทางทะเลบาเรนท (Barents Sea) ในระหวางการลองเรือ หาก
สภาพอากาศดี ทานอาจจะไดเห็นปลาวาฬ วายวนเวียน ในทะเลแหงนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรมและขอมูล
สําหรับลูกคาที่ตองการรูรายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกเหนือ ทานสามารถรวมกิจกรรมตางๆที่ทางเรือจัด
ขึ้น หรือจะเลือกผอนคลายอิริยาบถในคลับเลาจนของทางเรือ เรือลองผานทะเลบาเรนท ซึ่งเปนทะเลที่เริ่มปก
คลุมดวยธารน้ําแข็งและทุงน้ําแข็งแหงขั้วโลกเหนือ ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแหงหนึ่งของ
ดินแดนขั้วโลกเหนือ (Arctic Zone) และในวันนี้ทางเจาหนาที่เรือจะนําทุกทานสํารวจ เรือตัดน้ําแข็ง I/B 50
years of Victory (Nuclear Ice Breaker) โดยทางเรือจะนําชมหองเครื่องจักรของเรือที่ขับเคลื่อนดวยพลังงาน
นิวเคลียร เปนเรือตัดน้ําแข็งศักยภาพสูงที่สุดลําหนึ่งของโลก ดวยพลังงานขับเคลื่อนกวา 75,000 แรงมา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

อิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถและพักผอนตามอัธยาศัย (แนะนําใหทานออกกําลังกายในหองยิม ที่มีบริการ
ลูกคาทุกทาน เนื่องจากในวันรุงขึ้นเรือจะเริ่มเขาสูขั้วโลกเหนือ จึงแนะนําใหทานเตรียมความพรอมของรางกาย
กอนสัมผัสขั้วโลกเหนือ) นอกจากนี้ลูกคาทุกทานจะไดรับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เปนของที่ระลึก เสื้อกัน
หนาวชนิดนี้ออกแบบพิเศษเพื่อใหความอบอุนแกรางกายสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
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21-23 ก.ค. 2019 Voyage to the North Pole (เดินทางสูขั้วโลกเหนือ) พรอมประสบการณขึ้นเฮลิคอปเตอร!!!
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
ชวงระหวางการเดินทางสูขั้วโลกเหนือ (North Pole) ณ องศาที่ 90 ทางเรือจะจัดกิจกรรมใหกับลูกคาทุกทาน โดย
กิจกรรมหนึ่งที่เรือจัดใหคือการนั่งเฮลิคอปเตอร ชมผืนน้ําแข็งแหงขั้วโลกเหนือ โดยทางเรือจะจัดตารางใหกับ
ผูโดยสารทุกทาน นอกจากนี้หากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ทางเรือจะจัดใหทุกทานเดินเลนบนผืนน้ําแข็งแหงขั้ว
โลกเหนืออีกดวย นับเปนอีกหนึ่งประสบการณที่ไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง ซึ่งระหวางการเดินทางชวงเขาสูเขต
องศาที่ 90 นี้ ทางเรือจะจัดกิจกรรมผอนคลายอิริยาบถในทุกๆวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

อิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถและพักผอนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกรวมกิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

24 ก.ค. 2019
เชา

The North Pole (ขั้วโลกเหนือ ณ องศาที่ 90)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือตัดน้ําแข็งมุงหนาถึงองศาที่ 90 ที่เรียกไดวาเปนจุดสูงสุดของโลก (Once in a lifetime thrill of standing on the
top of the world) นําทานลงจากเรือตัดน้ําแข็งเพื่อใหทานไดบันทึกภาพความทรงจําและความประทับใจในการ
เดินทางสูขั้วโลกเหนือ ณ องศาที่ 90 จุดสูงสุดของโลก ณ จุดนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการพิชิตขั้วโลก
เหนือใหกับผูพิชิตทุกทาน เก็บภาพความประทับใจและความสําเร็จในการเดินทางที่เรียกไดวา “ที่สุดของนัก
เดินทาง ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตนอรทโพล (North Pole)”
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BBQ ณ องศาที่ 90 แหงขั้วโลกเหนือ (อีกหนึ่งประสบการณการเดินทาง)

บาย

อิสระใหทานไดเก็บภาพ พรอมรวมกิจกรรมที่ทางเรือไดจัดขึ้นในการทํากิจกรรมการเดินทางสูขั้วโลกเหนือ
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกไดวาเปนธรรมเนียมของทางเรือในการเดินทางครั้งนี้คือ การเขียนขอความหรือ
จดหมายเหตุในการมาเยือนขั้วโลกเหนือ บรรจุในแคปซูลที่ทําจากไทเทเนียมชั้นดี ปดผนึกและฝงลง บนจุดขั้ว
โลกเหนือแหงนี้ ใหเปนเหมือนการจารึกหนาประวัติศาสตรของนักเดินทางทุกทาน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
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25-27 ก.ค. 2019 The Island of Russia Arctic (หมูเกาะแถบขั้วโลกเหนือของรัสเซีย) และ ฟรานซโจเซฟแลนด
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
ในชวงการเดินทางกลับจากขั้วโลกเหนือ (North Pole) เรือจะลองเขาสูหมูเกาะแถบขั้วโลกเหนือที่อยูภายใตการ
ปกครองของรัสเซีย หนึ่งในหมูเกาะอันเปนที่รูจักของคนทั่วโลกคือ ฟรานซโจเซฟแลนด (Franz Josef) เปน
กลุมเกาะในมหาสมุทรอารกติก เปนสวนหนึ่งของอารคันเกลสคโอบลาสต ในประเทศรัสเซียในสวนที่อยูใน
ทวีปยุโรป ทางตอนเหนือของเกาะโนวายาเซมเลีย ทางตะวันออกของหมูเกาะสฟาลบาร ประกอบดวยเกาะที่ปก
คลุมดวยน้ําแข็ง 191 เกาะ หมูเกาะแหงนี้ถูกคนพบโดย จูเลียส ฟอนปาเยอร และคารล เวเปรชต นักสํารวจจาก
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีใน ค.ศ. 1873 และสหภาพโซเวียตไดอางกรรมสิทธิ์เหนือกลุมเกาะนี้ใน ค.ศ. 1926
ในชวงเวลาการเดินทางสู ฟรานซโจเซฟแลนดทางเรือ จะนําทานนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac) ขึ้นเที่ยวชมหมูเกาะ
และธารน้ําแข็งอยางใกลชิด ซึ่งฟรานซโจเซฟเปนหมูเกาะอันเปนถิ่นที่อยูของหมีขั้วโลกอีกดวย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

เรือนําทานเที่ยวชมหมูเกาะนอยใหญแหงฟรานซโจเซฟ โดยเรือจะจัดใหทานขึ้นฝงโดยการใชเรือโซดิแอก
(Zodiac) ทั้งนีก้ ารนําทานขึ้นเรือโซดิแอก ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน โดยทางเรือจะจัดกิจกรรมใหทาน
ไดสัมผัสประสบการณแปลกใหมระหวางการเดินทางภายในหมูเกาะแหงมหาสมุทรอารกติก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
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28-29 ก.ค. 2019 Barents Sea (ทะเลบาเรนท)
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เรือตัดน้ําแข็งนําทานสูทาเทียบเรือเมอรมันสค ผานทางทะเลบาเรนท (Barents Sea) ในระหวางการลองเรือ หาก
อากาศดี ท านอาจจะไดเห็นปลาวาฬ วายวนเวียน ในทะเลแหงนี้ นอกจากนี้ ทางเรือยังมีกิจกรรมและขอมูล
สําหรับลูกคาที่ตองการรูรายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกเหนือ ทานสามารถรวมกิจกรรมตางๆที่ทางเรือจัด
ขึ้น หรือจะเลือกผอนคลายอิริยาบถในคลับเลาจนของทางเรือ เรือลองผานทะเลบาเรนท ซึ่งเปนทะเลที่เริ่มปก
คลุมดวยธารน้ําแข็งและทุงน้ําแข็งแหงขั้วโลกเหนือ ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแหงหนึ่งของ
ดินแดนขั้วโลกเหนือ (Arctic Zone)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

อิสระใหทานไดผอนคลายอิริยาบถและพักผอนตามอัธยาศัย และทํากิจกรรมที่ทางเรือไดนําเสนอ ซึ่งทางเรือ
จะแจงใหทานทราบในแตละวัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

30 ก.ค. 2019
เชา
08.30 น.
10.35 น.
12.55 น.
19.20 น.

31 ก.ค. 2019
08.25 น.

เมอรมันสค – มอสโคว
รับประทานอาหารเชาในเรือ
ในวันที่ 30 ก.ค. 2019 เรือตัดน้ําแข็งเขาเทียบทา ณ ทาเรือเมอรมันสค นําทานเชคเอาทออกจากเรือ
นําทานเดินทางสูสนามบินเมอรมันสค เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินเมอรมันสค (MMK) สูสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) โดยเที่ยวบิน SU1321 (ใชเวลา
บินประมาณ 2.25 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO)
อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) ประเทศรัสเซีย สูสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที่ยวบิน
SU270 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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หองพักเรือตัดน้ําแข็ง I/B 50 Year of Victory

รองรับผูโดยสารได 128 คน
หองพักเปนแบบ Standard Twin และมีหนาตาง (Ocean View) หรือหองสวีท (Suite)
หองหนาตาง Standard TWN
หองหนาตางมาตรฐาน : Standard Twin ประกอบดวย
เตียงนอนเดีย่ ว 1 เตียง และ เตียงโซฟาเบด 1 เตียง สามารถ
พักได 2 ทาน มีอุปกรณสวนตัว เชน หองอาบน้ํา, ทีวี,
เครื่องเลน หองขนาด 14 ตารางเมตร

หองมินิ สวีท Mini Suite
หองมินิสวีท : Mini Suite ประกอบดวยเตียงนอนเดีย่ ว 1
เตียง และ เตียงโซฟาเบด 1 เตียง หองนั่งเลน สามารถพัก
ได 2 ทาน มีอุปกรณสวนตัว เชน หองอาบน้ํา, ทีวี, เครื่อง
เลน, ตูเย็น หองขนาด 22 ตารางเมตร
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14 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole)
(ครั้งหนึ่งในชีวิตไปเยือนจุดที่สูงที่สุดของโลก “North Pole” ขั้วโลกเหนือ…ทริปเดียวเทานั้น)

18-31 กรกฎคม 2019
อัตราคาบริการ

18-31 ก.ค. 2019

ราคาผูใหญ หรือ เด็กอายุต่ํากวา 18 ป (พักกับผูใหญ 1 ทาน)
(พักหองคูแบบมีหนาตาง Standard TWN มีเพียง 5 หอง) ทานละ
พักเดีย่ วเพิ่มทานละ

885,000

อัพเกรดพักหอง Mini Suite (พักคู) เพิ่มทานละ

150,000

กรณีมีตวั๋ เอง หักคาตั๋วเครื่องบิน BKK-MOW-MMK-MOW-BKK (SU)

30,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น) BKK-MOW-MMK-MOW-BKK

550,000

85,000-100,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2018) **
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.
โปรแกรมทองเที่ยว North Pole (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน SU (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป)
 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 คาที่พักตลอดการเดินทาง
 คาอาหารทุกมือ้ ตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเทีย่ ว, คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอืน่ ๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
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การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 300,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังไดรับการยืนยันกรุปออกเดินทางแนนอน
งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 120 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 121 วันกอนเดินทาง อาจมีคาใชจาย ขึ้นอยูกับทางเรือ โดยตองมีหนังสือจากทางเรือยืนยันเทานั้น
* ภายใน 90 – 120 วันกอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ไดรับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนดโอเปอรเรเตอร)
* ภายใน 60 – 89 วัน กอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ไดรับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนดโอเปอรเรเตอร)
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดิน ทางในกรณี ที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 10 ท าน โดยจะแจงให ผูเดินทางทราบ
ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด
 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน
ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงกอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ
มาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หาก
ท านถูก ปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินั กท องเที่ ยวใชห นั งสื อเดิ น ทางบุ คคล
ธรรมดา เลมสีเลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกีย่ วของกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯแจงแลวขางตน
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โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน อาจจะทํา
ใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ่ งจากอยูใ นแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่
เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่ เปนสิทธิ์ของสายการ
บิน หากน้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิว้ )
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํ หนักสวน
ที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป อาจไมเหมาะกับการถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)
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14 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole)
(ครั้งหนึ่งในชีวิตไปเยือนจุดที่สูงที่สุดของโลก “North Pole” ขั้วโลกเหนือ…ทริปเดียวเทานั้น)

18-31 กรกฎาคม 2019

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

หองพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล

อาหาร

ชื่อผูสํารองที่นั่ง............................................................... เอเยนต................................................................
โทรศัพท............................................ แฟกซ................................. อีเมล........................................................
โทรศัพทมือถือ..........................................................

