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14 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole)
(ครั้งหนึ่งในชีวิตไปเยือนแกนตั้งฉากของโลก องศาที่ 90 “North Pole” …ทริปเดียวเท่ านั้น)
เรื อลาเดียวในโลกเท่ านั้น!!!..... ที่สามารถพาคุณไปขั้วโลกเหนือ ณ จุดแกนตั้งฉาก 90๐

ที่สุดแห่ งทริปพิเศษ (ราคาสุ ดๆ)…. กับการเยือน ดินแดนเหนื อสุ ดของโลก North Pole....จัดเต็มครบสู ตร
มอสโคว์ – เมอร์ มันสค์– ทะเลบาเร้ นท์ – ขั้วโลกเหนื อ (North Pole) – ฟรานซ์ โจเซฟ – หมู่เกาะขั้วโลกเหนื อ

18 – 31 กรกฎาคม 2019
885,000 บาท
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พิเศษ...จองและมัดจาก่ อน 31 สิ งหาคม 2018..ลดทันที 10,000 บาท

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

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งเรื อตัดน้าแข็งที่มีทรงประสิ ทธิภาพที่สุดของโลก ด้ วยกาลังขับเคลื่อนกว่ า 75,000 แรงม้ า เป็ นเรื อตัดน้าแข็งที่แล่ นด้ วย
พลังงานนิวเคลียร์ เดินทางสู่ องศาที่ 90 (North Pole) เรื อชนิดนี้สามารถแล่ นตัดน้าแข็งที่มีความหนากว่ า 3 เมตรได้ !!!!!
สั มผัสประสบการณ์ นั่งเฮลิคอปเตอร์ 2 รอบชมผืนน้าแข็งขั้วโลกเหนื อ (North Pole) พร้ อมเปิ ดแชมเปญฉลองพิชิตขั้วโลกเหนื อ
และถ่ ายรู ปหมู่ ณ องศาที่ 90 พร้ อมสั มผัสประสบการณ์ ลงเรื อโซดิแอกชมความมหัศจรรย์ของธารน้าแข็ง ฟรานซ์ โจเซฟ
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เรื อลาเดียวในโลกเท่ านั้น !!!..... ที่สามารถพาคุณไปขั้วโลกเหนือ ณ จุดแกนตั้งฉาก 90๐
18 ก.ค. 2019
07.30 น.
10.00 น.

15.55 น.
18.05 น.
20.25 น.

กรุงเทพมหานคร – มอสโคว์ – เมอร์ มนั สค์
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ทเี่ คาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์โรฟลอต (SU) ประตูทางเข้าที่ 7
เคาน์เตอร์ P อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบิน SU271 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ สายการบินฯ มีบริ การ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ กรุ งมอสโคว์
เดินทางถึงสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
ออกเดินทางสู่เมืองเมอร์มนั สค์ (MMK) รัสเซีย โดยเที่ยวบิน SU1492 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงเมืองเมอร์มนั สค์ จากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Azimut Hotel Murmanks **** หรื อเทียบเท่ า

19 ก.ค. 2019

เมอร์ มนั สค์ – เชคอินขึน้ เรื อตัดนา้ แข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

10.00 น.

ทางเรื อจัดสัมมนาและอธิบายข้อมูลสําคัญ และเตรี ยมความพร้อมสําหรับลูกค้าทุกท่านในการลงเรื อตัดนํ้าแข็ง
นิวเคลียร์ไอซ์เบรกเกอร์ พร้อม แบ่งกลุ่มให้กบั คณะที่เดินทาง เพื่อทํากิจกรรมต่างๆบนเรื อ ไม่ว่าจะเป็ นการนั่ ง
เฮลิคอปเตอร์ในระหว่างการเดินทางสู่ข้วั โลกเหนือ, การนัง่ เรื อโซดิแอก และ กิจกรรมต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

บ่าย

นําท่านเชคอินขึน้ เรื อตัดนา้ แข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) ซึ่งเป็ นเรื อที่จะนําทุกท่านมุ่งสู่
ขั้วโลกเหนือ (North Pole) เรื อนําท่านเดินทางออกจากท่าเรื อเมอร์มนั สค์ อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถ
และพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนําให้ท่านออกกําลังกายในห้องยิม ที่มีบริ การลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่ งขึ้น
จะเริ่ มท่องเที่ยวขั้วโลกเหนือ จึงแนะนําให้ท่านเตรี ยมความพร้อมของร่ างกายก่อนจุดสูงสุดของโลก องศาที่ 90)

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
หมายเหตุ
การท่ องเที่ยวโดย เรื อตัดนา้ แข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) ซึ่งเป็ นเรื อแบบ Expedition
Cruise จะมีการนาท่ านลงเรื อเล็กหรื อ Zodiac รวมถึงนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมผืนนา้ แข็งแห่ งขั้วโลกเหนือ 2 รอบ
(ขึน้ กับสภาพอากาศเอื้ออานวยเช่ นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่ องเที่ยว ระหว่างวันที่ 19-30 ก.ค. อาจมีการ
ปรับเปลีย่ นเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพอากาศ)
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โปรแกรมการท่ องเที่ยว ระหว่ างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2019
(ทางเรื อมีบริการอาหารเช้ า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา จัดอาหารแบบ Exclusive ไม่ มีซ้า)
20 ก.ค. 2019

Barents Sea (ทะเลบาเร้ นท์ ) – ทัวร์ เรื อ I/B 50 years of Victory

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
ในวันนี้เรื อจะนําทุกท่านล่องสู่ข้วั โลกเ หนือ ผ่านทาง ทะเลบาเร้นท์ (Barents Sea) ในระหว่างการล่องเรื อ หาก
สภาพอากาศดี ท่านอาจจะได้เห็นปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรื อยังมีกิจกรรมและข้อมูล
สําหรับลูกค้าที่ตอ้ งการรู ้รายละเอียด และ เรื่ องราวของขั้วโลกเหนือ ท่านสามารถร่ วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรื อจัด
ขึ้น หรื อจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรื อ เรื อล่องผ่านทะเลบาเร้นท์ ซึ่งเป็ นทะเลที่เริ่ มปก
คลุมด้วยธารนํ้าแข็งและทุ่งนํ้าแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ ท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของ
ดินแดนขั้วโลกเหนือ (Arctic Zone) และในวันนี้ท างเจ้าหน้าที่เรื อจะนําทุกท่านสํารวจ เรื อตัดนา้ แข็ง I/B 50
years of Victory (Nuclear Ice Breaker) โดยทางเรื อจะนาชมห้ องเครื่ องจักรของเรื อที่ขับเคลื่อนด้ วยพลังงาน
นิวเคลียร์ เป็ นเรื อตัดนา้ แข็งศักยภาพสู งที่สุดลาหนึ่งของโลก ด้ วยพลังงานขับเคลื่อนกว่า 75,000 แรงม้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนําให้ท่านออกกําลังกายในห้องยิม ที่มีบริ การ
ลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่ งขึ้นเรื อจะเริ่ มเข้าสู่ข้วั โลกเหนือ จึงแนะนําให้ท่านเตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย
ก่อนสัมผัสขั้วโลกเหนือ) นอกจากนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็ นของที่ระลึก เสื้อกัน
หนาวชนิดนี้ออกแบบพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสําหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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21-23 ก.ค. 2019 Voyage to the North Pole (เดินทางสู่ ข้วั โลกเหนือ) พร้ อมประสบการณ์ขึน้ เฮลิคอปเตอร์ !!!
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
ช่วงระหว่างการเดินทางสู่ ข้วั โลกเหนือ (North Pole) ณ องศาที่ 90 ทางเรื อจะจัดกิจกรรมให้กบั ลูกค้าทุกท่าน โดย
กิจกรรมหนึ่งที่เรื อจัดให้คือการนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมผืนนา้ แข็งแห่ งขั้วโลกเหนือ โดยทางเรื อจะจัดตารางให้กบั
ผูโ้ ดยสารทุกท่าน นอกจากนี้หากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ทางเรื อจะจัดให้ทุกท่านเดินเล่นบนผืนนํ้าแข็งแห่งขั้ว
โลกเหนืออีกด้วย นับเป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเป็ นอย่างยิง่ ซึ่งระหว่างการเดินทางช่วงเข้าสู่เขต
องศาที่ 90 นี้ ทางเรื อจะจัดกิจกรรมผ่อนคลายอิริยาบถในทุกๆวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อ จะเลือกร่ วมกิจกรรมที่ทางเรื อจัดขึ้น

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

24 ก.ค. 2019
เช้า

The North Pole (ขั้วโลกเหนือ ณ องศาที่ 90)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อตัดนํ้าแข็งมุ่งหน้าถึงองศาที่ 90 ที่เรี ยกได้ว่าเป็ นจุดสู งสุ ดของโลก (Once in a lifetime thrill of standing on the
top of the world) นําท่านลงจากเรื อตัดนํ้าแข็งเพื่อให้ท่านได้บนั ทึกภาพความทรงจําและความประทับใจในการ
เดินทางสู่ข้วั โลกเหนือ ณ องศาที่ 90 จุดสูงสุดของโลก ณ จุดนี้ทางเรื อจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการพิชิตขั้วโลก
เหนือให้กบั ผูพ้ ิชิตทุกท่าน เก็บภาพความประทับใจและความสําเร็ จในการเดินทางที่เรี ยกได้ว่า “ที่สุดของนัก
เดินทาง ครั้งหนึ่งในชีวติ พิชิตนอร์ ทโพล (North Pole)”
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BBQ ณ องศาที่ 90 แห่งขั้วโลกเหนือ (อีกหนึ่งประสบการณ์การเดินทาง)

บ่าย

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ พร้อมร่ วมกิจกรรมที่ทางเรื อได้จดั ขึ้นในการทํากิจกรรมการเดินทางสู่ข้วั โลกเหนือ
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรี ยกได้ว่าเป็ นธรรมเนียมของทางเรื อในการเดินทางครั้งนี้คือ การเขียนข้อความหรื อ
จดหมายเหตุในการมาเยือนขั้วโลกเหนือ บรรจุในแคปซูลที่ทาํ จากไทเทเนียมชั้นดี ปิ ดผนึกและฝังลง บนจุดขั้ว
โลกเหนือแห่งนี้ ให้เป็ นเหมือนการจารึ กหน้าประวัติศาสตร์ของนักเดินทางทุกท่าน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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25-27 ก.ค. 2019 The Island of Russia Arctic (หมู่เกาะแถบขั้วโลกเหนือของรัสเซีย) และ ฟรานซ์ โจเซฟแลนด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
ในช่วงการเดินทางกลับจากขั้วโลกเหนือ (North Pole) เรื อจะล่องเข้าสู่หมู่เกาะแถบขั้วโลกเหนือที่อยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของรัสเซีย หนึ่งในหมู่เกาะอันเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลกคือ ฟรานซ์ โจเซฟแลนด์ (Franz Josef) เป็ น
กลุ่มเกาะในมหาสมุทรอาร์กติก เป็ นส่วนหนึ่งของ อาร์คนั เกลสค์โอบลาสต์ ในประเทศรัสเซีย ในส่วนที่อยูใ่ น
ทวีปยุโรป ทางตอนเหนือของเกาะโนวายาเซมเลีย ทางตะวันออกของหมู่เกาะสฟาลบาร์ ประกอบด้วยเกาะที่ปก
คลุมด้วยนํ้าแข็ง 191 เกาะ หมู่เกาะแห่งนี้ถูกค้นพบโดย จูเลียส ฟอนปาเยอร์ และคาร์ล เวเปรชต์ นักสํารวจจาก
จักรวรรดิออสเตรี ย-ฮังการี ใน ค.ศ. 1873 และสหภาพโซเวียต ได้อา้ งกรรมสิทธิ์เหนือกลุ่มเกาะนี้ใน ค .ศ. 1926
ในช่วงเวลาการเดินทางสู่ ฟรานซ์โจเซฟแลนด์ทางเรื อ จะนาท่ านนั่งเรื อโซดิแอก (Zodiac) ขึ้นเที่ยวชมหมู่เกาะ
และธารนํ้าแข็งอย่างใกล้ชิด ซึ่งฟรานซ์โจเซฟเป็ นหมู่เกาะอันเป็ นถิ่นที่อยูข่ องหมีข้วั โลกอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

เรื อนําท่านเที่ยวชมหมู่เกาะน้อยใหญ่แห่งฟรานซ์โจเซฟ โดยเรื อจะจัดให้ท่านขึ้นฝั่งโดยการใช้เรื อโซดิแอก
(Zodiac) ทั้งนี้การนําท่านขึ้นเรื อโซดิแอก ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน โดยทางเรื อจะจัดกิจกรรมให้ท่าน
ได้สมั ผัสประสบการณ์แปลกใหม่ระหว่างการเดินทางภายในหมู่เกาะแห่งมหาสมุทรอาร์กติก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
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28-29 ก.ค. 2019 Barents Sea (ทะเลบาเร้ นท์ )
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อตัดนํ้าแข็งนําท่านสู่ท่าเทียบเรื อเมอร์มนั สค์ ผ่านทางทะเลบาเร้นท์ (Barents Sea) ในระหว่างการล่องเรื อ หาก
อากาศดี ท่านอาจจะได้เห็นปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรื อยังมีกิจกรรมและข้อมูล
สําหรับลูกค้าที่ตอ้ งการรู ้รายละเอียด และ เรื่ องราวของขั้วโลกเหนือ ท่านสามารถร่ วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรื อจัด
ขึ้น หรื อจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรื อ เรื อล่องผ่านทะเลบาเร้นท์ ซึ่งเป็ นทะเลที่เริ่ มปก
คลุมด้วยธารนํ้าแข็งและทุ่งนํ้าแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ ท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของ
ดินแดนขั้วโลกเหนือ (Arctic Zone)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

บ่าย

อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย และทํากิจกรรมที่ทางเรื อได้นาํ เสนอ ซึ่งทางเรื อ
จะแจ้งให้ท่านทราบในแต่ละวัน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

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

31 ก.ค. 2019
08.25 น.

เมอร์ มนั สค์ – มอสโคว์
รับประทานอาหารเช้าในเรื อ
ในวันที่ 30 ก.ค. 2019 เรื อตัดนํ้าแข็งเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมอร์มนั สค์ นําท่านเชคเอาท์ออกจากเรื อ
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมอร์มนั สค์ เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินเมอร์มนั สค์ (MMK) สู่สนามบิน เชเรเมเตียโว (SVO) โดยเที่ยวบิน SU1321 (ใช้เวลา
บินประมาณ 2.25 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO)
อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) ประเทศรัสเซีย สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที่ยวบิน
SU270 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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ห้ องพักเรื อตัดนา้ แข็ง I/B 50 Year of Victory

รองรับผู้โดยสารได้ 128 คน
ห้ องพักเป็ นแบบ Standard Twin และมีหน้ าต่ าง (Ocean View) หรื อห้ องสวีท (Suite)
ห้ องหน้ าต่าง Standard TWN
ห้องหน้าต่างมาตรฐาน : Standard Twin ประกอบด้วย
เตียงนอนเดี่ยว 1 เตียง และ เตียงโซฟาเบด 1 เตียง สามารถ
พักได้ 2 ท่าน มีอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น ห้องอาบนํ้า, ทีวี,
เครื่ องเล่น ห้องขนาด 14 ตารางเมตร

ห้ องมินิ สวีท Mini Suite
ห้องมินิสวีท : Mini Suite ประกอบด้วยเตียงนอนเดี่ยว 1
เตียง และ เตียงโซฟาเบด 1 เตียง ห้องนัง่ เล่น สามารถพัก
ได้ 2 ท่าน มีอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น ห้องอาบนํ้า, ทีวี, เครื่ อง
เล่น, ตูเ้ ย็น ห้องขนาด 22 ตารางเมตร
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14 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole)
(ครั้งหนึ่งในชีวิตไปเยือนจุดที่สูงที่สุดของโลก “North Pole” ขั้วโลกเหนือ…ทริปเดียวเท่ านั้น)

18-31 กรกฎคม 2019
อัตราค่าบริการ

18-31 ก.ค. 2019

ราคาผูใ้ หญ่ หรื อ เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
(พักห้องคู่แบบมีหน้าต่าง Standard TWN มีเพียง 5 ห้อง) ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

885,000

อัพเกรดพักห้อง Mini Suite (พักคู่) เพิ่มท่านละ

150,000

กรณี มีตวั๋ เอง หักค่าตัว๋ เครื่ องบิน BKK-MOW-MMK-MOW-BKK (SU)

30,000

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น) BKK-MOW-MMK-MOW-BKK

550,000

85,000-100,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2018) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว North Pole (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน SU (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

EHC-SU-14D-NORTHPOLE
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 301,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 120 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณี ยกเลิก
* ยกเลิก 121 วันก่อนเดินทาง อาจมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยูก่ บั ทางเรื อ โดยต้องมีหนังสือจากทางเรื อยืนยันเท่านั้น
* ภายใน 90 – 120 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริ ง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรื อ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์ )
* ภายใน 60 – 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริ ง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรื อ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์ )
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผี ้เู ดินทาง ตา่ กว่า 10 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บิน หากนํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกับการถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry)

EHC-SU-14D-NORTHPOLE

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

18-31 กรกฎาคม 2019

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล์

อาหาร

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง............................................................... เอเย่ นต์................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์ ........................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................

