
 

 

15 วนั พชิิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole) 
(คร้ังหน่ึงในชีวติไปเยอืนแกนตั้งฉากของโลก องศาที่ 90 “North Pole” …ทริปเดยีวเท่าน้ัน) 

เรือล าเดยีวในโลกเท่าน้ัน!!!..... ที่สามารถพาคุณไปขั้วโลกเหนือ ณ จุดแกนตั้งฉาก 90๐  

 

 
 

ทีสุ่ดแห่งทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ)…. กบัการเยอืน ดินแดนเหนือสุดของโลก North Pole....จัดเต็มครบสูตร 
มอสโคว์ – เมอร์มนัสค์– ทะเลบาเร้นท์ – ขั้วโลกเหนือ (North Pole) – ฟรานซ์โจเซฟ – หมู่เกาะขั้วโลกเหนือ  

  7 - 21 กรกฎคม 2561 888,800 บาท  
พเิศษ...จองและมัดจ าก่อน 31 สิงหาคม 2560..ลดทันที 10,000 บาท 

TOURCODE : CR151501XZ 



 

 

15 วนั พชิิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole) 
(คร้ังหน่ึงในชีวติไปเยอืนจุดที่สูงที่สุดของโลก “North Pole” ขั้วโลกเหนือ…ทริปเดยีวเท่าน้ัน) 

 

 

 
 

คร้ังหนึ่งในชีวติกบัการนั่งเรือตดัน า้แข็งทีม่ทีรงประสิทธิภาพทีสุ่ดของโลก ด้วยก าลงัขับเคลือ่นกว่า 75,000 แรงม้า เป็นเรือตดัน า้แข็งทีแ่ล่นด้วย
พลงังานนิวเคลยีร์เดนิทางสู่องศาที ่90 (North Pole) เรือชนิดนีส้ามารถแล่นตดัน า้แข็งทีม่คีวามหนากว่า 3 เมตรได้!!!!!  

สัมผสัประสบการณ์นั่งเฮลคิอปเตอร์ 2 รอบชมผนืน า้แข็งขั้วโลกเหนือ (North Pole) พร้อมเปิดแชมเปญฉลองพชิิตขั้วโลกเหนือ  
และถ่ายรูปหมู่ ณ องศาที ่90 พร้อมสัมผสัประสบการณ์ลงเรือโซดแิอกชมความมหัศจรรย์ของธารน า้แข็งฟรานซ์โจเซฟ 

 
 



 

 

เรือล าเดยีวในโลกเท่าน้ัน!!!..... ที่สามารถพาคุณไปขั้วโลกเหนือ ณ จุดแกนตั้งฉาก 90๐  
 

7 ก.ค. 2561 กรุงเทพมหานคร – มอสโคว์ – เมอร์มันสค์ 
 

07.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินการบินไทย (TG) ประตูทางเขา้ท่ี 1 หรือ 2 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย โดยเท่ียวบิน TG 974 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ สายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้และอาหารกลางวนั ระหวา่ง
เท่ียวบินสู่กรุงมอสโคว ์

15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดมิเตียโว (DME) กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย 
 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

เยน็ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

20.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) เพื่อเชคอิน 
23.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมอร์มนัสค ์(MMK) รัสเซีย โดยเท่ียวบิน SU1322 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.25 ชัว่โมง) 
01.55 น. เดินทางถึงเมืองเมอร์มนัสค ์จากนั้นนาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Azimut Hotel Murmanks **** หรือเทยีบเท่า 
 

8 ก.ค. 2561 เมอร์มันสค์ – เชคอนิขึน้เรือตัดน า้แข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  

10.00 น. ทางเรือจดัสัมมนาและอธิบายขอ้มูลสาํคญั และเตรียมความพร้อมสาํหรับลูกคา้ทุกท่านในการลงเรือตดันํ้าแขง็
นิวเคลียร์ไอซ์เบรกเกอร์  พร้อม แบ่งกลุ่มใหก้บัคณะท่ีเดินทาง เพื่อทาํกิจกรรมต่างๆบนเรือ ไม่วา่จะเป็นการนัง่
เฮลิคอปเตอร์ในระหวา่งการเดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ, การนัง่เรือโซดิแอก และ กิจกรรมต่างๆ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารทอ้งถ่ิน) 
 

บ่าย  นาํท่านเชคอนิขึน้เรือตัดน า้แข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) ซ่ึงเป็นเรือท่ีจะนาํทุกท่านมุ่งสู่
ขั้วโลกเหนือ (North Pole) เรือนาํท่านเดินทางออกจากท่าเรือ เมอร์มนัสค์  อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ
และพกัผอ่นตามอธัยาศยั (แนะนาํใหท้่านออกกาํลงักายในหอ้งยมิ ท่ีมีบริการลูกคา้ทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งข้ึน
จะเร่ิมท่องเท่ียวขั้วโลกเหนือ จึงแนะนาํใหท้่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนจุดสูงสุดของโลก องศาท่ี 90)  

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 



 

 

หมายเหตุ 
  การท่องเทีย่วโดย เรือตัดน า้แข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) ซ่ึงเป็นเรือแบบ Expedition 

Cruise จะมีการน าท่านลงเรือเลก็หรือ Zodiac รวมถึงน่ังเฮลคิอปเตอร์ชมผนืน า้แข็งแห่งขั้วโลกเหนือ 2 รอบ 
(ขึน้กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวยเช่นกนั ดังน้ัน โปรแกรมการท่องเทีย่ว  ระหว่างวนัที ่ 8-20 ก.ค. อาจมีการ
ปรับเปลีย่นเพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศ) 

 

โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวนัที่ 8 – 20 กรกฎาคม 2560  
 (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวนั, เยน็, Tea Break ตลอดเวลา จัดอาหารแบบ Exclusive ไม่มีซ ้า) 

9 ก.ค. 2561  Barents Sea (ทะเลบาเร้นท์) – ทวัร์เรือ I/B 50 years of Victory 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
  ในวนัน้ีเรือจะนาํทุกท่านล่องสู่ขั้วโลกเหนือ ผา่นทาง ทะเลบาเร้นท์ (Barents Sea) ในระหวา่งการล่องเรือ หาก

สภาพอากาศดี ท่านอาจจะไดเ้ห็นปลาวาฬ วา่ยวนเวยีน ในทะเลแห่งน้ี นอกจากน้ีทางเรือยงัมีกิจกรรมและขอ้มูล
สาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการรู้รายละเอียด และ เร่ืองราวของขั้วโลกเหนือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดั
ข้ึน หรือจะเลือกผอ่นคลายอิริยาบถในคลบัเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผา่นทะเลบาเร้นท ์ซ่ึงเป็นทะเลท่ีเร่ิมปก
คลุมดว้ยธารนํ้าแขง็และทุ่งนํ้าแขง็แห่งขั้วโลกเหนือ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตาอีกแห่งหน่ึงของ
ดินแดนขั้วโลกเหนือ (Arctic Zone) และในวนัน้ีทางเจา้หนา้ท่ีเรือจะนาํทุกท่านสาํรวจ เรือตัดน า้แข็ง I/B 50 
years of Victory (Nuclear Ice Breaker) โดยทางเรือจะน าชมห้องเคร่ืองจั กรของเรือทีข่ับเคลือ่นด้วยพลงังาน
นิวเคลยีร์ เป็นเรือตัดน า้แข็งศักยภาพสูงทีสุ่ดล าหน่ึงของโลก ด้วยพลงังานขับเคลือ่นกว่า 75,000 แรงม้า  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
บ่าย  อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถและพกัผอ่นตามอธัยาศยั (แนะนาํใหท้่านออกกาํลงักายในหอ้งยมิ ท่ีมีบริการ

ลูกคา้ทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งข้ึนเรือจะเร่ิมเขา้สู่ขั้วโลกเหนือ จึงแนะนาํใหท้่านเตรียมความพร้อมของร่างกาย
ก่อนสัมผสัขั้วโลกเหนือ ) นอกจากน้ีลูกคา้ทุกท่านจะไดรั้บเส้ือกนัหนาว (Polar Parkas) เป็นของท่ีระลึก  เส้ือกนั
หนาวชนิดน้ีออกแบบพิเศษเพื่อใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกายสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือ  



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
10-13 ก.ค. 2561  Voyage to the North Pole (เดินทางสู่ข้ัวโลกเหนือ) พร้อมประสบการณ์ขึน้เฮลคิอปเตอร์!!! 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 ช่วงระหวา่งการเดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ (North Pole) ณ องศาท่ี 90 ทางเรือจะจดักิจกรรมใหก้บัลูกคา้ทุกท่าน โดย

กิจกรรมหน่ึงท่ีเรือจดัใหคื้อการ น่ังเฮลคิอปเตอร์ ชมผนืน า้แข็งแห่งขั้วโลกเหนือ  โดยทางเรือจะจดัตารางใหก้บั
ผูโ้ดยสารทุกท่าน นอกจากน้ีหากสภาพอากาศเอ้ืออาํนวย ทางเรือจะจดัใหทุ้กท่านเดินเล่นบนผนืนํ้าแขง็แห่งขั้ว
โลกเหนืออีกดว้ย นบัเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาดเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงระหวา่งการเดินทางช่วงเขา้สู่เขต
องศาท่ี 90 น้ี ทางเรือจะจดักิจกรรมผอ่นคลายอิริยาบถในทุกๆวนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
บ่าย  อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถและพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกร่วมกิจกรรมท่ีทางเรือจดัข้ึน 

 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

14 ก.ค. 2561  The North Pole (ขั้วโลกเหนือ ณ องศาที ่90) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 เรือตดันํ้าแขง็มุ่งหนา้ถึงองศาท่ี 90 ท่ีเรียกไดว้า่ เป็นจุดสูงสุดของโลก  (Once in a lifetime thrill of standing on the 

top of the world) นาํท่านลงจากเรือตดันํ้าแขง็เพื่อใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความทรงจาํและความประทบัใจในการ
เดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ ณ องศาท่ี 90 จุดสูงสุดของโลก ณ จุดน้ีทางเรือจะจดักิจกรรมเฉลิมฉลองการพิชิตขั้วโลก
เหนือใหก้บัผูพ้ิชิตทุกท่าน เก็บภาพความประทบัใจและความสาํเร็จในการเดินทางท่ีเ รียกไดว้า่ “ทีสุ่ดของนัก
เดินทาง คร้ังหน่ึงในชีวติพชิิตนอร์ทโพล (North Pole)”  



 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบ BBQ ณ องศาท่ี 90 แห่งขั้วโลกเหนือ (อีกหน่ึงประสบการณ์การเดินทาง) 
 

บ่าย  อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมท่ีทางเรือไดจ้ดัข้ึนในการทาํกิจกรรมการเดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ 
และอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเรียกไดว้า่เป็นธรรมเนียมของทางเรือในการเดินทางคร้ังน้ีคือ การเขียนขอ้ความหรือ
จดหมายเหตุในการมาเยอืนขั้วโลกเหนือ บรรจุในแคปซูลท่ีทาํจากไทเ ทเนียมชั้นดี ปิดผนึกและฝังลง บนจุดขั้ว
โลกเหนือแห่งน้ี ใหเ้ป็นเหมือนการจารึกหนา้ประวติัศาสตร์ของนกัเดินทางทุกท่าน  

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 
 



 

 

15-17 ก.ค. 2561  The Island of Russia Arctic (หมู่เกาะแถบข้ัวโลกเหนือของรัสเซีย) และ ฟรานซ์โจเซฟแลนด์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 ในช่วงการเดินทางกลบัจากขั้วโลกเหนือ (North Pole) เรือจะล่องเขา้สู่หมู่เกาะแถบขั้วโลกเหนือท่ีอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของรัสเซีย หน่ึงในหมู่เกาะอนัเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลกคือ ฟรานซ์โจเซฟแลนด์ (Franz Josef)  เป็น
กลุ่มเกาะใน มหาสมุทรอาร์กติก  เป็นส่วนหน่ึงของ อาร์คนัเกลสคโ์อบลาสต์  ในประเทศรัสเซีย ในส่วนท่ีอยูใ่น
ทวปียโุรป ทางตอนเหนือของเกาะโนวายาเซมเลีย  ทางตะวนัออกของหมู่เกาะสฟาลบาร์ ประกอบดว้ยเกาะท่ีปก
คลุมดว้ยนํ้าแขง็ 191 เกาะ หมู่เกาะแห่งน้ีถูกคน้พบโดย จูเลียส ฟอนปาเยอร์  และคาร์ล เวเปรชต์  นกัสาํรวจจาก
จกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงัการีใน ค.ศ. 1873 และสหภาพโซเวยีต ไดอ้า้งกรรมสิทธ์ิเหนือกลุ่มเกาะน้ีใน ค .ศ. 1926 
ในช่วงเวลาการเดินทางสู่ ฟรานซ์โจเซฟแลนด์ ทางเรือ จะน าท่านน่ังเรือโซดิแอก (Zodiac) ข้ึนเท่ียวชมหมู่เกาะ
และธารนํ้าแขง็อยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงฟรานซ์โจเซฟเป็นหมู่เกาะอนัเป็นถ่ินท่ีอยูข่องหมีขั้วโลกอีกดว้ย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

บ่าย  เรือนาํท่านเท่ียวชมหมู่เกาะนอ้ยใหญ่แห่งฟรานซ์โจเซฟ โดยเรือจะจดัใหท้่านข้ึนฝ่ังโดยการใชเ้รือโซดิแอก 
(Zodiac) ทั้งน้ีการนาํท่านข้ึนเรือโซดิแอก ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั โดยทางเรือจะจดักิจกรรมใหท้่าน
ไดส้ัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ระหวา่งการเดินทางภายในหมู่เกาะแห่งมหาสมุทรอาร์กติก 

 

 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

 

18-19 ก.ค. 2561   Barents Sea (ทะเลบาเร้นท์) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA_%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95


 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
  เรือตดันํ้าแขง็นาํท่านสู่ท่าเทียบเรือเมอร์มนัสค ์ผา่นทางทะเลบาเร้นท์ (Barents Sea) ในระหวา่งการล่องเรือ หาก

อากาศดี ท่านอาจจะไดเ้ห็นปลาวาฬ วา่ยวนเวยีน ในทะเลแห่งน้ี นอกจากน้ีทางเรือยงัมีกิจกรรมและขอ้มูล
สาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการรู้รายละเอียด และ เร่ืองราวของขั้วโลกเหนือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดั
ข้ึน หรือจะเลือกผอ่นคลายอิริยาบถในคลบัเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผา่ นทะเลบาเร้นท ์ซ่ึงเป็นทะเลท่ีเร่ิมปก
คลุมดว้ยธารนํ้าแขง็และทุ่งนํ้าแขง็แห่งขั้วโลกเหนือ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตาอีกแห่งหน่ึงของ
ดินแดนขั้วโลกเหนือ (Arctic Zone)  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

บ่าย  อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลา ยอิริยาบถและพกัผอ่นตามอธัยาศยั และทาํกิจกรรมท่ีทางเรือไดน้าํเสนอ ซ่ึงทางเรือ
จะแจง้ใหท้่านทราบในแต่ละวนั 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

20 ก.ค. 2561  เมอร์มันสค์ – มอสโคว์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560  เรือตดันํ้าแขง็เขา้เทียบท่า ณ ท่าเรือเมอร์มนัสค ์นาํท่านเชคเอาทอ์อกจากเรือ  
08.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมอร์มนัสค ์เพื่อเชคอิน 
10.40 น. ออกเดินทางจากสนามบิน เมอร์มนัสค ์ (MMK) สู่สนามบินเชเรเมเตียโว  (SVO) โดยเท่ียวบิน SU1312 (ใชเ้วลา

บินประมาณ 2.25 ชัว่โมง) 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO)  
  นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเดมิเตียโว (DME) เพื่อเชคอินข้ึนเคร่ืองการบินไทย กลบักรุงเทพมหานคร 
  อิสระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบิน โดยทางทวัร์จดัค่าอาหารท่านละ 30 USD 
18.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเดมิเตียโว (DME) ประเทศรัสเซีย สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเท่ียวบิน TG 975           

(ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
21 ก.ค. 2561  กรุงเทพมหานคร 
 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 

 



 

 

ห้องพกัเรือตัดน า้แขง็ I/B 50 Year of Victory 

 
รองรับผู้โดยสารได้ 128 คน  

ห้องพกัเป็นแบบ Standard Twin และมีหน้าต่าง (Ocean View) หรือห้องสวที (Suite) 
ห้องหน้าต่าง Standard TWN  

 
 

ห้องมินิ สวที Mini Suite  

 
 
 

หอ้งหนา้ต่างมาตรฐาน : Standard Twin ประกอบดว้ย

เตียงนอนเด่ียว 1 เตียง และ เตียงโซฟาเบด 1 เตียง สามารถ

พกัได ้2 ท่าน มีอุปกรณ์ส่วนตวั เช่น หอ้งอาบนํ้า, ทีว,ี 

เคร่ืองเล่น หอ้งขนาด 14 ตารางเมตร 

หอ้งมินิสวที : Mini Suite ประกอบดว้ยเตียงนอนเด่ียว 1 

เตียง และ เตียงโซฟาเบด 1 เตียง หอ้งนัง่เล่น สามารถพกั

ได ้2 ท่าน มีอุปกรณ์ส่วนตวั เช่น หอ้งอาบนํ้า, ทีว,ี เคร่ือง

เล่น, ตูเ้ยน็ หอ้งขนาด 22 ตารางเมตร 



 

 

15 วนั พชิิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole) 
(คร้ังหน่ึงในชีวติไปเยอืนจุดที่สูงที่สุดของโลก “North Pole” ขั้วโลกเหนือ…ทริปเดยีวเท่าน้ัน) 

7 - 21 กรกฎคม 2561 
อตัราค่าบริการ 7-21 ก.ค. 2561 

ราคาผูใ้หญ่ หรือ เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)   
(พกัหอ้งคู่แบบมีหนา้ต่าง Standard TWN มีเพียง 5 หอ้ง) ท่านละ 

888,800 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 550,000 

อพัเกรดพกัหอ้ง Mini Suite (พกัคู)่ เพิ่มท่านละ 150,000 

กรณีมีตัว๋เอง หกัคา่ตัว๋เคร่ืองบิน BKK-MOW-BKK (TG) 27,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) BKK-MOW-BKK 85,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 มิถุนายน 2560) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได้  
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว North Pole (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ   
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

 
การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 300,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 121 วนัก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใชจ่้าย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 120 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์ ) 
* ภายใน 60 – 89 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์) 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง  ต ่ากว่า 11 ท่าน  โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน ) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 



 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้ 
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บิน หากนํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐานได้ 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกบัการถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 
 

 



 

 

15 วนั พชิิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole) 
 (คร้ังหน่ึงในชีวติไปเยอืนจุดที่สูงที่สุดของโลก “North Pole” ขั้วโลกเหนือ…ทริปเดยีวเท่าน้ัน) 

7 – 21 กรกฎาคม 2561 

 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 
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