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KAMCHATKA – NOVOSIBIRSK 7 DAY 4 NIGHT 

ก ำหนดกำรเดินทำง 12 – 18 ตลุำคม 2562 

วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ – วลำดิวอสตอ็ค  

 

 

 

 

 

 

0830  พรอ้มกนัท่ี สนำมบินนำนำชำตสุิวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู8 แถว U  

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไซบีเรียนแอรไ์ลน ์(S7)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

1145 ออกเดินทางสู ่เมืองวลำดิวอสตอ็ค เที่ยวบินที่ S7 6262 โดยสำยกำรบินไซบีเรียนแอรไ์ลน ์(S7) 

2135 ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเมืองวลำดิวอสต็อค (เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง)   

วนัสอง  วลำดิวอสตอ็ค - คมัซตักำ 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

                                                                                                                                        3/12                        GRAND   TURKEY   10D 7N  KU 

0320 ออกเดินทางสู ่เมืองคมัชตักำ เที่ยวบินที่ S7 6215 โดยสำยกำรบินไซบีเรียนแอรไ์ลน ์(S7) 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ บนเครื่องบิน  

0840 เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนเยลิโซโว เมืองเปโตรพำฟลอฟสก ์คมัชตัสกี (Petropavlovsk Kamchatsky)

หลงัผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านชม ยำ่นใจกลำงเมือง Lenin Square มีสญัญาลกัษณเ์ป็นรูปป้ันเลนินและบริเวณใกลเ้คียงเป็นรูป

ป้ันของ ฌองฟรองชวัส ์เดอ ลาเปเรซ ซ่ึงเป็นผูน้ าการเดินทางรอบโลกท่ีจมลงเมืองปี 1787 ระหวา่ง

เดินทางจากเมืองเปโตรพาฟลอฟสก ์คมัชตัสกี ไปญ่ีปุ่น จากน้ันน าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสำวรียปี์เตอร์

แอนดพ์อลและจุดชมวิว Nikolskaya จากน้ันน าท่านชม อนุสำวรีย ์Vitus Bering สรา้งขึ้ นในปี 1826 

เป็นอนุสาวรียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดใน เมืองเปโตรพาฟลอฟสก ์คมัชตัสกี ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศใหก้บัผูก้่อตั้ง เมืองเป

โตรพาฟลอฟสก ์คมัชตัสกี  

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั Geyzcr Hotel หรือเทียบเท่ำในเขต Paratunka    

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านเยี่ยมชม Kennel of sled dogs หรือคอกสุนัขสโนวด็์อก ท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้ักของกลุ่มคนรักสุนัขทัว่โลก ตั้งอยู่ในเขตชุมขน

พ้ืนเมืองของคัมซัตกา ท่ีน้ีท่านจะไดส้ัมผัสชีวิตลึกลับของคนพ้ืนเมือง

คมัซตักา ท าความคุน้เคยกบัประเพณีขนบธรรมเนียมเก่าแก่และวิถีชีวิต

ไลฟ์สไตลข์องชนพ้ืนเมือง นอกเหนือจากน้ันท่านยงัจะได้เยี่ยมชมคอก

สุนัขสายพนัธุฮ์สัก้ีปุกปุย สุดน่ารกั ท่ีอาจจะท าใหท่้านตอ้งใจละลายไปกบัความขี้ เล่นและความทะเลน้     

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรพ้ืนเมือง  

 และน ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั  Geyzcr Hotel หรือเทียบเท่ำในเขต Paratunka    

วนัสำม  คมัซตักำ 

 

 

 

 

 

 
 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านล่องเรือชมอ่ำว Russian Bay ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพโดยรอบอีกทั้งโขดหิน”สามพ่ีน้อง”

ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ปากอ่าว ภายใตท้้องทะเลจะมีซากปรักหักพังโบราณของอู่ต่อเรือรัสเซีย ตั้งอยู่ใน 

Kalavria ซากอู่ต่อเรือแห่งน้ีเป็นสญัลกัษณท์างประวติัศาสตรแ์ละความร่วมมือทางทหารของกรีก - รสัเซีย

ในศตวรรษท่ี 18-19 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กองทัพเรือรัสเซียท่ีเขา้มาในทะเลอีเจียนในปี 

1770 เพ่ือช่วยเหลือชาวกรีกในการท าสงครามกบัตุรกีไดจ้ดัตั้งค่ายขึ้ นท่ีท่าเรือ Poros ผูบ้ญัชาการรสัเซีย 

Aleksey Orlov ไดจ้ดัตั้งกองบญัชาการข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นฐานปฏิบติัการ ในปี 2377 อีกทั้งใตท้อ้งทะเลแห่งน้ี  
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ท่ีอาศัยของปลานานาชนิดและปูอาลาสกา้ บริเวณชายฝั่งท่านจะพบนกเป็ดน ้า นกนางนวลฯลฯ ใน

บางครั้งท่านอาจจะพบสิงโตทะเลนอนอาบแดด หรืออาจจะพบวาฬ หรือวาฬเพชรฆาต  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม Geyzcr Hotel หรือเทียบเท่ำในเขต Paratunka    

 

วนัสี่   คมัซตักำ - แม่น ้ำบิสตรำยำ 

 

 

 

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยงัแม่น ้ำบิสตรำยำ Bystraya River (ใชเ้วลำประมำณ 3hrs./120km.) ซ่ึงอยูถ่ายใน

ป่าลึก ไกลออกไปทางทิศตพวนัตาราว 150 กิโลเมตร แมน่ ้ามีความยาว 270 กิโลเมตร ใชเ้วลาล่องแพ

ยางแบบสบายๆระหวา่งทางพบกบัทิวทศัน์ภูเขาไฟสลบัผืนป่าบริสุทธ์ิ และยงัสามารถมองเห็นฝูง

ปลาแซลมอนแปซิฟิกหลากหลายพนัธุใ์นฤดูวางไข ่โดยท่านสามารถทดสอบฝีมือการตกปลาดว้ยตนเองได้

ท่ีแมน่ ้าแห่งน้ี 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านล่องแม่น ้าอยูใ่นธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ์ของแม่น ้าบิสตรายา รอบๆบริเวณท่านจะมีโอกาสไดเ้ห็น

หมสีีน ้าตาลหรือนกอินทรีขาวหายากจากบนทอ้งฟ้า สมัผสัและชมความงดงามของธรรมชาติหินสูงใกลก้บั

ริมฝ่ังแม่น ้าป่าทึบของตน้ซีดารแ์คระ ตน้เบิรช์หินและพุ่มหญา้ยกัษ์ อีกทั้งในแม่น ้าแห่งน้ียงัเป็นท่ีอาศยัของ

ปลาหลายชนิดในวงศ ์Salmonidae ฝั่งแปซิฟิก เช่น Pink Salmon Chum Salmon Chinook Salon รวมถึง 

Grayling และ Rainbow trout  จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั หมู่บำ้น Malki  เพ่ืออาบน ้าในน ้าพุรอ้น 

และชม Herbalist Valery Malakhov รา้นสมุนไพรทอ้งถ่ืน เรียนรูเ้ก่ียวกบัพืชใน Kamchatkaและคุณสมบติั

ท่ีเป็นประโยชน์ของพืช ดว้ยการชิมเหลา้โฮมเมดชาและน ้าผ้ึงชั้นเลิศจากทางรา้น   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม Geyzcr Hotel หรือเทียบเท่ำในเขต Paratunka    

 

วนัหำ้   คมัซตักำ 

 

 

 

 

 

 

เชำ้     บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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อิสระใหท้่ำนเลือกซ้ือทวัร ์ตำมอธัยำศยั หำกท่ำนสนใจข้ึนเฮลิคอปเตอร ์รำคำท่ำนละ 25,000 บำท

หรือหำกท่ำนสนใจซ้ือทวัรอ่ื์นๆกรุณำติดตอ่หนำทวัร ์ 

***ขอ้มูลส ำหรบัท่ำนเลือกซ้ือทวัรเ์ฮลิคอปเตอร*์**  

 น าท่านออกเดินทางไปยงัจุดนัดหมายเพ่ือเตรียมตัวขึ้ น เฮลิคอปเตอร(์Helicopter) เพ่ือน าท่านชมความ

งดงามของวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของภูมิประเทศท่ีสุดแปลกตาและน่าคน้หาตามจุดต่างๆ บนคาบสมุทร

คมัซตักา โดยก่อนท่ีจะถึงสถานท่ีแรก น ำท่ำนผ่ำนชม ภูเขำไฟ The Mutnovsky volcano ท่ีถือเป็นภูเขา

ไฟท่ีสวยงามและน่าสนใจท่ีสุดแห่งหน่ึงใน Kamchatka มนัมีโครงสรา้งท่ีซับซอ้นและผิดปกติจากธาร

น ้าแข็งท่ีไหลลงมาและไอน ้าท่ีพุ่งออกมาจากรอยแยกบนพ้ืนผิว ท่ีน่ีท่านจะไดเ้ห็นฟู่ มารูลฟ่อท่ีลอ้มรอบ

ดว้ยปลอกคอสีเหลืองสดใสของผลึกก ามะถนัเดือดโคลนคาลตรอนและท่ีเชิงภูเขาไฟท่านจะไดพ้บกบัแคน

ยอนธรรมชาติท่ีสวยงาม "Opasny" ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีความยาว 80 เมตรตกลงมา นอกเหนือจากน้ันผ่าน

ชมในระแวกเดียวกันท่านยงัจะได้ชมภูเขำไฟ Gorely ท่ีตั้งอยู่ในสมรภูมิท่ีกวา้งขวางและงดงามเป็น

เอกลกัษณ์ดว้ยรูปแบบท่ีแปลกตาไม่เหมือนใครและเต็มไปดว้ยทะเลสาบกรด สถำนที่แรกที่ลงจอด คือ 

Ksudach Caldera ภูเขารูปกรวยสูง1,079 เมตร เคยเกิดการระเบิดครั้งใหญ่สุดทา้ยเมื่อปี ค.ศ 1907 โดย

ฝุ่นควันท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟน้ันได้ลอยไปไกลถึง 200 กิโลเมตร   สถำนที่ที่สอง คือ 

ทะเลสำบคูริล(Kurlle Lake) ทะเลสาบกกัเก็บน ้าจืดขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของคมัซตักา โดยมีพ้ืนท่ีท่ียาวถึง 

76 กิโลเมตรและมีจึดลึกท่ีสุดอยู่ท่ี 316 เมตร ซ่ึงทะเลสาบแห่งน้ีเกิดขึ้ นจากการระเบิดหลายครั้งของ

ภูเขาไฟรอบๆบริเวณ เมื่อราว 8,000 ปีก่อน ก่อนท่ีปัจจุบนัทะเลสาบแห่งน้ีจะกลายมาเป็นแหล่งกกัเก็บ

น ้ าจืดขนาดยักษ์และกลายเป็นท่ีวางไข่ฝูงของปลาแซลมอนหลากหลายชนิดต่างๆกว่า 2 ล้านตัว 

นอกเหนือจากน้ันท่านยงัจะไดช้มปรากฎการณ์ท่ีหาดูไดย้ากในแบบใกลชิ้ดกับการรวมตัวกันของหมีสี

น ้าตาล ท่ีจะรวมตวักนัออกมาล่าจบัปลาแซลมอนกินในทะเลสาบแห่งน้ี  และสถำนที่ที่สำมคือ Khodutka 

Hot River หรือน ้าพุรอ้น Khodutkinskiye ตั้งอยู่ใน Pravaya Khodutka River Valley ทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือของภูเขาไฟ Khodutka และ Priyomich อยู่ในอุทยานแห่งชาติ Kamchatka Nature Park สถานท่ีแห่ง

น้ีไดถู้กซ่ึงรวมมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติของ UNESCOคมัซตักา โดยท่ีแห่งน้ีประกอบไปดว้ย

น ้าพุรอ้นมากมายไหลมารวมตัวจนกลายเป็นทะเล สาบท่ีกวา้งใหญ่และกลายเป็นแม่น ้าโกรยายา(แม่น ้า

รอ้น) ทอดยาวไปตลอด 1 กิโลเมตร นอกเหนือจากความสวยงามและความรอ้นของน ้าพุรอ้นแลว้ ท่ีน้ียงัมี

ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบันักท่องเท่ียวท่ีอยากจะลองเปิดประสบการณใ์หม่ในการอาบน ้าและว่ายน ้า

ในน ้าพุรอ้นแห่งน้ี ในแบบกลางแจง้อีกดว้ย 

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม Geyzcr Hotel หรือเทียบเท่ำในเขต Paratunka    

วนัหก   คมัซตักำ – สนำมบินโนโวซีบีสค ์ 

 

 

 

 

 
 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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0900 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเยลิโซโว ประเทศคมัซัตกำ 

1150 ออกเดินทางกลบัสู่ สนำมบินโนโวซีบีสค ์เที่ยวบินที่ S75250 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนับนเครื่องบิน  

1345 เดินทางถึง สนำมบินโนโวซีบีสค ์ประเทศรสัเซีย (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง)  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนับนเครื่องบิน  

 น าท่านชมตวั เมืองโนโวซีบิสค(์Novosibirsk)ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ไซบีเรีย มี ประชากรมาก

เป็นอนัดบั 3 ของประเทศรสัเซีย (ประมาณ 1.5 ลา้นคน)และเป็นเมืองแห่งศูนยกลางของ แควน้ไซบีเรีย

ตะวนัตก ผ่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง สถำนีรถไฟ โนโวซีบิสค ์(Novosibirsk Station) เป็นสถานี

รถไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดของเสน้ทางรถไฟทรานสไ์ซบีเรีย ชมจตัุรสัเลนิน (Lenin Square) สะพำนรถไฟขำ้มแม่

นำ้ออป(Ob river)ชมโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั(St Nicholas' Chapel) ตรงจุดท่ีตั้งของโบสถ์เคยเป็นจุน

ศูนยก์ลางของสหภาพโซเวียต  ชมโรงละครบอลชอย(Bolshoi Theatre)โรงละครบลัเล่ตแ์ละโอเปร่าท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลก 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร  

0000 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ สนำมบินโนโวซีบีสค ์เพ่ือเดินทำงกลบักรุงเทพ 

0225 ออกเดินทางจาก สนำมบินโนโวซีบีสค ์ประเทศรสัเซีย เที่ยวบินที่ S75701 

 

 

 

 

 

 

วนัเจ็ด   สนำมบินโนโวซีบีสค(์ประเทศรสัเซีย) – กรุงเทพฯ 

1005 เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ… 

 

กรุณำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถ

ควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ในกรณีท่ี

ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
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กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

กรณีเสียชีวติและอวยัวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้ นอยูก่บัช่วงอายุ 

ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท  
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อตัรำน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน ้าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 2 USD/คนขบัรถ 2 USD /ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์2 USD ต่อท่านต่อวนั  

 

เง่ือนไขกำรจอง 

1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป กรณีไมถึ่ง 10 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง 

2.ช าระเงินเต็มจ านวนท่านละ 60,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงิน

มดัจ  ำแลว้เท่ำนั้น  

3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน  

4.หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน  

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน ครอบครวั

ของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมติัวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำง

โดยเหตจุ  ำเป็น ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึน

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่

กบัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 
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กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

1.แจง้ยกเลิกภายใน   45 วนัก่อนเดินทาง       เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

2.แจง้ยกเลิกภายใน   30 วนัก่อนเดินทาง       เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 

3.แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 20 วนัก่อนเดินทาง       เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 80 % จากราคาทวัร ์

4.แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง       ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะ

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีบริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6.กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋  

7.กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และ

ไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแต 
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