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Code: IE04-EUR-SVALBARD-EHC-TG-11D-117TG-JUN-199-PE0219 

 

11 วนั สวาลบารด์ ข ัว้โลกเหนอื 80 องศา 

(เยอืนผนืแผน่ดนิใกลข้ ัว้โลกเหนอื...ประตสูู ่North Pole …สวาลบารด์ หมูเ่กาะหมขีาว) 

 

 

 

ทีส่ดุแหง่ทรปิพเิศษ (ราคาสดุๆ)…. สวาลบารด์ ดนิแดนสดุปลายทวปียโุรป....จดัเต็มครบสตูร 

ออสโล – ลองเยยีรเ์บยีน – ฟเูกลิฮเูกน้ – ไน ลอนดอน – ลเิลยีนฮกุ – สเมยีรเ์รนเบริก์ – ฟูเจยีรซ์องเจน – Ice 

pack@80 degree  อนัโดเยน –โมนาโค กลาเซยีร ์– ไน ออลซุินด ์– กองซฟ์อรเ์ดน้ – บลอมสแตนทฮ์อลโบ

วา – เบลลซุ์นด ์– วาซอลลบ์คุตา้  

คาลปิโซเบยีนน ์– ลองเยยีรเ์บยีน 

 19 - 29 มถินุายน 2563 

199,900 บาท 

(ทีน่ ัง่จ ากดัมาก มเีพยีง 10 หอ้ง........ เปิดกรุป๊เดยีวเทา่น ัน้...หอ้งพกัหนา้ตา่ง) 

11 วนั สวาลบารด์ ข ัว้โลกเหนอื 80 องศา 

 (เยอืนผนืแผน่ดนิใกลข้ ัว้โลกเหนอื...ประตสูู ่North Pole …สวาลบารด์ หมูเ่กาะหมขีาว) 
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ออสโล – ลองเยยีรเ์บยีน – ฟูเกลิฮเูกน้ – ไน ลอนดอน – ลเิลยีนฮกุ – สเมยีรเ์รนเบริก์ – ฟูเจยีรซ์องเจน – Ice 

pack@80 degree  อนัโดเยน –โมนาโค กลาเซยีร ์– ไน ออลซุินด ์– กองซฟ์อรเ์ดน้ – บลอมสแตนทฮ์อลโบ

วา – เบลลซุ์นด ์– วาซอลลบ์คุตา้  

คาลปิโซเบยีนน ์– ลองเยยีรเ์บยีน 

 

19 มถินุายน 2563 กรงุเทพ – ออสโล 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว D ประตทูางเขา้ที ่3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

20 มถินุายน 2563 ออสโล – ลองเยยีรเ์บยีน  

00.55 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภูม ิ(BKK) สู่สนามบนิออสโล (OSL) ประเทศนอรเ์วยโ์ดยการบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่TG954 สายการบนิบรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครื่องบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.30 

ชม.) 

07.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าท่านชมเมอืงออสโล (Oslo) หรอืกรุงครสิเตยีนเนีย นครหลวงทีถู่กสถาปนาขึน้ไดไ้ม่นาน แต่เบือ้งหลัง

แหง่ความศวิไิลนีเ้ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรย์อ้นหลังกว่า 900 ปี ในอดตีออสโลจัดเป็นเมอืงอาณานคิมใหญ่

ของจักรพรรดไิวกิง้โบราณ ซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองของพระจา้ฮาโรวแ์ฟรแ์อรโ์ดยใชร้ะบบการปกครอง

แบบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์ น าทา่นผา่นชมและแวะถา่ยรปูกบัอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ปี ที่
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เรยีงรายอยูร่อบเมอืงออสโล อาท ิ ท าเนียบรัฐบาล เนชัน่แนลเธยีเตอร ์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาล

เมอืงเก่าซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงออสโล น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์รือโบราณไวกิง้ (Viking Ships 

Museum) จัดแสดงเรอืไวกิง้โบราณในแต่ละยคุสมัย ซึง่ไดข้ดุคน้พบตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่9 ในพพิธิภัณฑ์

แหง่นีย้งัจัดแสดงความเป็นมา และ วถิชีวีติของชาวไวกิง้โบราณซึง่เรอืโบราณทีน่ ามาจัดแสดงมอีายกุว่าพัน

ปี ตัง้ตระหงา่นกลางหอ้งโถงขนาดใหญ่  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูป้่อมปราการอาเคอรซ์สั (Akershus Fortress) แนวป้อมปราการโบราณทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

1290 ตามค าสัง่การของพระเจา้ Haakon ที ่5 เพือ่ใชเ้ป็นฐานประจ าการป้องกันเมอืงออสโลจากการโจมตี

ของสวเีดน โดยในชว่งศตวรรษที ่18-19 เคยถกูใชเ้ป็นทีคุ่มขังนักโทษคดรีา้ยแรงและบรรดากบฏทัง้หลาย 

น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามและความเกา่แกข่องป้อมปราการแห่งนี้ทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์จวบจนปัจจุบัน 

น าท่านเดนิทางสูถ่นนคารส์ โจฮัน (Karl Johans) ซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมอืงออสโล มรีา้นคา้ต่างๆ ที่

สรา้งมาไมต่ ่ากว่า 100 ปี บนถนนเสน้นี้ยังเป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING 

CENTER อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการซือ้ของฝากตามอธัยาศัย หรอืจะเดนิเลน่ภายในเมอืง พรอ้มเก็บ

ภาพตกึเกา่ และ สวนสาธารณะทีม่กีารจัดวางผังเมอืงไดส้วยงาม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

18.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิออสโล (OSL) เพือ่เชค็อนิ 

21.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิลองเยยีรเ์บยีน โดยสายการบนิ….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง) 

(หมายเหตุ.... เทีย่วบนิภายใน ตารางการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นปี 2020 โดยจะท าการแจง้และยนืยันเทีย่วบนิ

อกีครัง้) 

 

21 มถินุายน 2563 ลองเยยีรเ์บยีน  – เช็คอนิลงเรอื Ocean Atlantic 

00.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิลองเยยีรเ์บยีน 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงลองเยยีรเ์บยีน (Longyearbyen) ซึง่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็นศนูยก์ลางของสวาล

บาร์ดซึง่เป็นเกาะที่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยที่สุดในขัว้โลกเหนือ เป็นหมู่เกาะใน
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มหาสมุทรอาร์กตกิ ตัง้อยู่ทางเหนือของยุโรปภาคพืน้ทวปี ระหว่างนอรเ์วยแ์ละขัว้โลกเหนือ น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับป้ายสวาลบารด์ ซึง่เป็นจุดเช็คอนิทีนั่กท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วสวาลบารด์ตอ้งมาถ่ายรูป จากนัน้น า

ทา่นแวะถา่ยรปูกบัเหมอืงถา่นหนิ (Coal Mine) ซึง่เป็นอตุสาหกรรมหลักของสวาลบารด์และไดถ้่านหนิ ทีน่ี่

ยังไดช้ือ่ว่าเป็นถ่านหนิที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลก ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์สวาลบาร์ด 

(Svalbard Museum) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นพพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมประวัตแิละสิง่มชีวีติทีพ่บเห็นในบรเิวณขัว้โลก ไม่

วา่จะเป็น หมขีาวขัว้โลก, ปลาวาฬ, วอรัส ตลอดจนประวัตแิละวถิกีารด ารงชวีติของชาวพืน้เมอืง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าท่านเช็คอนิลงเรอื Ocean Atlantic Expedition อสิระใหท้่านไดผ้่อนคลายอริยิาบถและพักผ่อนตาม

อัธยาศัย (แนะน าใหท้่านออกก าลังกายในหอ้งยมิ ที่มบีรกิารลูกคา้ทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึน้จะเริม่

ทอ่งเทีย่วจงึแนะน าใหท้า่นเตรยีมความพรอ้มของร่างกายกอ่นสมัผัสสวาลบารด์ ประตสููข่ัว้โลกเหนอื)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

 

หมายเหต ุ

  การทอ่งเทีย่วโดยเรอื Ocean Atlantic ซึง่เป็นเรอืแบบ Expedition Cruise จะมกีารน าทา่นลงเรอื

เล็กหรอื Zodiac ในเกอืบทุกๆวนั (ข ึน้กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวยเช่นกนั ดงัน ัน้ โปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่ว อาจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ) 

 

โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว ระหวา่งวนัที ่21 – 28 มถินุายน 2563 
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 (ทางเรอืมบีรกิารอาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไมม่ซี า้) 

 

ฟูเกลิฮเูกน้ (Fuglehuken) เกาะเล็กๆทางตอนเหนอืของสวาลบารด์ เป็นจดุสิน้สดุของแหลมปรนิศ ์คารล์ส ซึง่เกาะนีม้ี

จดุเดน่คอืมภีเูขา Fuglehukfjellet  ซึง่มคีวามสงูประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นทีต่ัง้ของศูนยว์ทิยุ ในปี 1946 

หากอากาศดทีา่นอาจไดพ้บเห็น กวางเรนเดยีร,์ แมวน ้า หรอืหมขีาวในบรเิวณนีเ้ชน่กนั 

 

ไน ลอนดอน (Ny London), ลเิลยีนฮกุ (Lilienhook) เป็นบรเิวณพืน้ทีเ่หมอืงเกา่ทางตอนเหนอืของสวาลบารด์ ใน

เขตคองสฟยอรด์ (Kongsfjord) ซึง่บรเิวณแถบนีย้งัคงมสี ิง่กอ่สรา้งในการท าเหมอืงในสมยักอ่นใหไ้ดเ้ห็น และยงัเป็นอกี

หนึง่บรเิวณทีส่ามารถพบเห็นสตัวข์ัว้โลกอยา่งหมขีาว สนัุขจิง้จอก หรอืกวางเรนเดยีร ์

สเมยีรเ์รนเบริก์ (Smeerenburg) และ เกาะฟูเจยีรซ์องเจน (Fuglensongen island) เกาะเล็กๆทางตอนเหนอื

ของเกาะสวาลบารด์ ในอดตีเป็นสถานลีา่ปลาวาฬในสมยักอ่นและนักลา่ปลาวาฬชาวดชัช ์เป็นชาตแิรกทีค่น้พบเกาะแหง่

นีใ้นปี 1619 และเกาะแหง่นีย้งัเป็นศนูยก์ลางในการลา่ปลาวาฬในอดตีอกีดว้ย ซึง่บนเกาะจะเห็นสิง่กอ่สรา้งและอปุกรณ์

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuglehukfjellet&action=edit&redlink=1
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ในการลา่ปลาวาฬทีย่งัคงหลงเหลอือยู ่นอกจากนีบ้รเิวณเกาะนีย้งัเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวข์ัว้โลก อยา่ง วอรัส และหมขีัว้

โลก อกีดว้ย 

 

Ice pack@80 degree   องศาที ่80 ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีอ้นน ้าแข็ง (Ice pack) ปกคลมุ ทา่นอาจมโีอกาสไดพ้บ

เห็นสตัวข์ัว้โลกอยา่งหมขีาวขัว้โลก (Polar Bear) ทีม่กัอาศัยอยูใ่นบรเิวณนี ้พรอ้มชืน่

ชมทศันยีภาพของกอ้นน ้าแข็งและ แผน่น ้าแข็งบรเิวณองศาที ่80 

 

เกาะอนัโดเยน (Andoyane Island)  เกาะอนัโดเยน เป็นเกาะทีเ่รยีกไดว้า่เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องหมขีัว้โลกทีอ่าศัยอยูใ่น

เขตสวาลบารด์ นอกจากนีย้งัเป็นเกาะทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูข่องฝงูวอรัสอกีดว้ย 

โมนาโค กลาเซยีร ์(Monoco Glacier) เป็นกลาเซยีรท์างตอนเหนอืของหมูเ่กาะสวาลบารด์ ซึง่เป็นกลาเซยีรห์รอืธาร

น ้าแข็งทีท่อดตัวในไลเดลฟยอรด์ (Liefdefjorden) เป็นอกีแผงกลาเซยีรใ์หญอ่กีแหง่ของหมูเ่กาะสวาลบารด์ทีอ่ยูใ่กลข้ัว้

โลกเหนอืมาก 
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ไนออลิซุนด์ (Ny Alesund),  กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden), บลอมสแตนท์ฮอลโบวา 

(Blomstrandhalvoya) ไนออลซินุด ์เป็นเมอืงทีต่ัง้เป็นสถานวีจิัยในสวาลบารด์ ตัง้อยูบ่นแหลมบลอคเกอร ์ในบรเิวณ

กองซฟ์ยอรด์ โดยจะมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าสถานีวจิัยประมาณ 30-35 คน นอกจากนี้ยังเป็นจุดส าหรับนักเดนิทางทีต่อ้งการ

ไปพชิติขัว้โลกเหนอือกีดว้ย 

เบลลซุ์นด ์(Bellsund), วาซอลลบ์คุตา้ (Varsolbukta) เกาะทีม่คีวามยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะ

สวาลบารด์ ซึง่เป็นเกาะทีแ่ยกตัวออกมาจากยานไมเยน ฟยอรด์ มภีมูปิระเทศแบบทุนดรา จงึท าใหบ้รเิวณนี้เป็นแหล่งที่

อยูอ่าศัยของกวางเรนเดยีร ์สนัุขจิง้จอก แมวน ้า นกนานาชนดิ  

 

คาลปิโซเบยีนน ์(Calypsobyen) บรเิวณนีเ้ดมิเป็นเหมอืงซึง่ตัง้อยูบ่นแผน่ดนิแบบทนุดรา อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเบลล์ซุนด์ เป็นเมอืงที่ตัง้ขึน้ในปี 1918-19 และเป็นพื้นที่ในการปกครองของบรษัิท Northern Exploration 

Company (NEC) แตปั่จจบุนัเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ของอทุยานแหง่ชาต ิSouth Spitsbergen National Park  

 

28 มถินุายน 2563  ลองเยยีรเ์บยีน – ออสโล  

เชา้ตรู ่ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 

  เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืลองเยยีรเ์บยีน น าทา่นรับกระเป๋าสมัภาระ  

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลองเยยีรเ์บยีน เพือ่เชค็อนิ 

07.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิลองเยยีรเ์บยีน สูส่นามบนิออสโล โดยเทีย่วบนิ….(ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง) 

10.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิออสโล และเชค็อนิการบนิไทย 

14.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิออสโล สู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิ TG955 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 

ชัว่โมง) 

 

29 มถินุายน 2563 กรงุเทพมหานคร 

06.15 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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หอ้งพกัเรอื Ocean Atlantic Expedition Cruise 

 

 

หอ้งพกั แบบ C (หอ้งพกัหนา้ตา่ง, ขนาดหอ้ง 12-13 ตร.ม., ช ัน้ 4, 5) 

 

 

11 วนั สวาลบารด์ ข ัว้โลกเหนอื 80 องศา 

 (เยอืนผนืแผน่ดนิใกลข้ ัว้โลกเหนอื...ประตสูู ่North Pole …สวาลบารด์ หมูเ่กาะหมขีาว) 

19 – 29 มถินุายน 2563 

อตัราคา่บรกิาร 19-29 ม.ิย. 2563 

ราคาผูใ้หญ ่หรอื เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)   199,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 95,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-OSL-BKK (TG) หักคา่ตั๋วคนื 23,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เทา่นัน้) 

85,000 – 100,000 

คา่วซีา่ (หากมวีซีา่ Multiple Schengen visa) หักคา่ใชจ้า่ยคนืให ้ 3,000 
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**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่21 กรกฎาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วกรนีแลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG/ SK (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ี่

อายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ   

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ Gratuities fee คดิวนัละ 13.5 USD x 7 วนั = 94.5 USD ตอ้งช าระใหท้างเรอื ณ วนักลบั 

(หากคา่ Gratuity มกีารเปลีย่นแปลง ตามประกาศของทางเรอื จะแจง้ใหท้ราบอกีคร ัง้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแน่นอน 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 90 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

 

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 180 วันกอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (ตามกฎของเรอื)  

* ภายใน 90 – 149 วันกอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ (ไดรั้บหนังสอืยนืยนัจากทางเรอื และ แลนดโ์อเปอรเ์รเตอร)์ 

* ภายใน 60 – 89 วัน กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ (ไดรั้บหนังสอืยนืยนัจากทางเรอื และ แลนดโ์อเปอรเ์รเตอร)์ 
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หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิ หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม ่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป อาจไมเ่หมาะกบัการถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญู 

  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศนอรเ์วย ์

 (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกบัการยืน่ในสมยักอ่น ) 

 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใช้

ไมไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คย

ได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร  

8. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  
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11. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

 

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี ้

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบัญช ีรับรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ชือ่ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา นะคะ่) 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


