
 

 

 

รหสัทวัร ์ARS234-01 

8 วัน รัสเซีย มูรมันสค์ ล่าแสงเหนือ 
(ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และมีผลตรวจ PCR Test เป็นลบเท่านั้น) 

 

 
ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 

เร่ิมต้น 77,900 บาท (คนไทยเที่ยวได้...ไม่ต้องขอวีซ่า) 
มอสโคว์ – พระราชวังซาริซิน่า - มหาวิหารเซ็นต์บาซิล - บังเกอร์ 42 สมัยสงครามเย็น  มูร์
มันสค์ - ล่าแสงเหนือ – เรือตัดน ้าแข็งนิวเคลียร์ไอซ์เบรกเกอร์ – ขี่สโนว์โมบิล – นั่งรถสุนัข

ลากเล่ือน – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ  
ราคาทัวร์ 77,900 บาท :  3-10 ธ.ค. 64 / 10-17 ธ.ค. 64 / 21-28 ม.ค. 65 / 4-11 ก.พ. 65  

11-18 มี.ค. 65 / 18-25 มี.ค. 65 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท :  28 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65 / 29 ธ.ค. 64– 5 ม.ค. 65 



 

 

 

8 วัน รัสเซีย มูรมนัสค์ ล่าแสงเหนือ 
วนั โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

วนัแรก 19.30 น. พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชคอิน Row U ประต ู9 
กรุณาแสดงผลตรวจ PCR Test เป็นลบ (72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง) 
23.30 น. ออกเดินทางสู่อิสตนับูล โดย TK 69  
สายการบิน บริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 

- 

วนัที่สอง 06.10 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
09.35 น. ออกเดินทางสู่ มอสโคว ์โดยเที่ยวบิน TK 413 บริการอาหารเชา้บนเคร่ือง 
12.25 น. เดินทางถึงมอสโคว ์ 
รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 
บ่าย เขา้ชมพระราชวงัซาริซิน่า (Tsaritsyno palace) เป็นพระราชวงัเพียงแห่งเดียวในกรุง
มอสโกที่เรียกไดว่้าพระราชวงัถูกลืม เน่ืองจากเร่ิมสร้างในปี 1775 ในสมยัพระนางแคท
เธอรีนมหาราช แต่สร้างไม่เสร็จ ซ่ึงรัฐบาลไดส้ร้างเสร็จในปี 2007 เป็นพระราชวงัฤดูร้อน
ที่ใหญ่มากในมอสโคว ์

 
รับประทานอาหารเยน็ (จีน) 

Hotel Milan 
Moscow**** 
หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เขา้ชมพระราชวงัเคลมลิน / เที่ยวชมจตัุรัสแดง ที่มีการประดบัประดา เฉลิมฉลองเทศกาล
คริสตม์าส และ ปีใหม่ / ถ่ายรูปกบัมหาวิหาร เซ็นตบ์าซิล / ชอ้ปป้ิงห้างสรรพสินคา้กุม 
รับประทานอาหารกลางวนั (ไทย) 
บ่าย เขา้ชมบงัเกอร์ 42 หลุมหลบภยัสมยัสงครามเยน็ (Banker 42 Cold War Museum) 
เขา้ชมพิพิธภณัฑย์โุธปกรณ์ทางทหารที่ย่ิงใหญ่สมยัโซเวียต (Central Arm Forced 
Museum) / เดินเล่นตลาดคริสตม์าส (Christmas Market) 
รับประทานอาหารค ่า (ทอ้งถิน่)  

 

Hotel Milan 
Moscow**** 
หรือเทียบเท่า 



 

 

 

วนั โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 
วนัที่ส่ี เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.30 น.น าท่านสู่สนามบิน  
09.20 น. ออกเดินทางสู่เมือง มูร์มนัสค ์โดยเที่ยวบิน SU…… 
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินมูร์มนัสค ์
รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือตดัน ้าแข็งพลงังานนิวเคลียร์ Lenin New Clear Ice 
Breaker  เรือตดัน ้าแข็งพลงังานนิวเคลียร์ล าแรกของโลก / เขา้ชมพิพิธภณัฑศ์ิลปะ (Fine 
Arts Museum) พิพิธภณัฑท์ี่จดัเก็บภาพวาดอนัทรงคุณค่ามากมายกว่า 3,000 ช้ินที่จดัแสดง
ภายในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 

 
รับประทานอาหารค ่า (ทอ้งถิน่) หลงัอาหารค ่าพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
21.00 น. น าท่านนัง่รถโคช้เพ่ือท ากิจกรรมล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) 
 

Park Inn by 
Radisson 
Poliarnie Zori 
Murmansk 4* 
หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
10.00 น. สนุกสนานกบักิจกรรมขี่ Snowmobile ตะลุยหิมะ (1 คนันัง่ 2 ท่าน) 
 

รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 
 

บ่าย สนุกสนานกบักิจกรรมนัง่รถสุนขัลากเลื่อน และ เย่ียมชมหมู่บา้นชาวซามิ 
 

 
รับประทานอาหารค ่า (จีน) 
 
 

Park Inn by 
Radisson 
Poliarnie Zori 
Murmansk 4* 
หรือเทียบเท่า 



 

 

 

วนั โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 
วนัที่หก เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมอนุเสาวรียอ์ลัโยวา (Alyosha Monument) อนุสาวรียรู์ปป้ันทหารขนาดใหญ่ 
สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงทหารโซเวียตที่สู่รบในสมรภูมิอาร์คติกสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 ชม
โบสถเ์ซ็นตนิ์โคลสั (St. Nicholas Church) เป็นโบสถส์ไตลรั์สเซีย ออโธดอกซ์   
11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมูร์มนัสค ์
รับประทานอาหารกลางวนั (Lunch Box) 
14.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินมูร์มนัสค ์สู่สนามบินเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 
(น าท่านสู่คลินิค เพื่อท า RT-PCR Test กรณีสายการบินตอ้งการ - ไม่รวมในค่าใชจ่้ายทวัร์) 
รับประทานอาหารค ่า (จีน) 

 

Park Inn 
Radisson 
Pulkovskaya St. 
Petersburg**** 
หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองพุชกิ้น และเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีน (Ekaterina Palace) ภายในพุชกิ้น
วิลเลจที่สวยงามแห่งหน่ึงในรัสเซีย ชมห้องอ าพนั (Amber room) (ยอ้นร าลึกกนัหน่อย) 
รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวงัฤดูหนาวที่
ประกอบดว้ยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งน้ี เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จ
เยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพนัธไมตรีไทย รัสเซีย    
16.00 น. น าท่านสู่สนามบินเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 
19.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก สู่  อิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK402 
22.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 

- 

วนัที่แปด 01.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับลู โดยเที่ยวบิน TK68  
สายการบินบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ กรณีที่พระราชวงัหรือสถานที่ท่องเที่ยวใดปิด จะแจง้และหาสถานที่เที่ยว
ทดแทนให้ท่านไดรั้บทราบ *** 

- 

 



 

 

 

8 วัน รัสเซีย มูรมันสค์ ล่าแสงเหนือ 
ราคาทัวร์ 77,900 บาท :  3-10 ธ.ค. 64 / 10-17 ธ.ค. 64 / 21-28 ม.ค. 65 / 4-11 ก.พ. 65  

11-18 มี.ค. 65 / 18-25 มี.ค. 65 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท :  28 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65 / 29 ธ.ค. 64– 5 ม.ค. 65 

อตัราค่าบริการ   ธ.ค.64 / ม.ค.- มี.ค. 65 ปีใหม่ 2564 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เดก็อายมุากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 

77,900 79,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 4,500 5,500 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ตอ้งเสริมเตียง 72,900 74,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์  เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000 – 100,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน (BKK-VKO//LED-BKK) 20,000 23,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 

และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 15 กนัยายน 2564) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน TK/SU  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) พร้อมคา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีขอ้ก าหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
▪ ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และไกดไ์ทย รวม 1,600 บาท (จะท าการเรียกเก็บจากอินวอยซ์) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 



 

 

 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้า
เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

 

 

▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด
การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 


