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Code: IE04-GRL-GREENLAND-10AI-AUG-199-PE0224 

10 วนั กรนีแลนด ์แกรนดท์วัร ์

(เยอืนประเทศตดิข ัว้โลกเหนอื...ประตสูู ่North Pole ผนืแผน่ดนิ Arctic …1 ปี จดัทรปิเดยีวเทา่น ัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีส่ดุแหง่ทรปิพเิศษ (ราคาสดุๆ)…. กรนีแลนดด์นิแดนสดุปลายทวปียโุรป....จดัเต็มครบสตูร 

เรคยาวกิ – แคงเกอรล์สุเซค – ซซิมิยิทุ – คเิคอทารซ์วก – ดสิโก เบย ์– อมุมาเนค ฟยอรด์  

 อคิว ิเซอรเ์มยี – อลิลลูแิซท – อทิทลิคิ – แคงเกอรล์สุเซค – เรคยาวกิ 

 8-17 สงิหาคม 2563 

คณะเดยีว...กรุป๊เดยีวเทา่น ัน้!!!  

ราคาพเิศษ 199,900 บาท 

 

(ทีน่ ัง่จ ากดัมาก มแีค ่10 หอ้ง ........ เปิดเพยีงกรุป๊เดยีวเทา่น ัน้...) 
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8 สงิหาคม 2563  กรงุเทพ – ไอซแ์ลนด ์

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ G ประตทูางเขา้ที ่4 

 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินน ์แอร ์(AY) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY142 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิแวะเปลีย่นเทีย่วบนิสูก่รงุเรคยาวกิ 

16.10 น. ออกเดนิสูส่นามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY993 

17.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเคฟลาวคิ ประเทศไอซแ์ลนด ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Iceland Air Natura **** หรอืเทยีบเทา่  

 

9 สงิหาคม 2563  แคงเกอรล์สุเซค – เช็คอนิลงเรอื M/V Ocean Atlantic 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเรคยาวกิ (RKV) เพือ่เชค็อนิ 

10.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิแคงเกอรล์สุเซค (SFJ) โดยสายการบนิ Air Iceland 

12.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิแคงเกอรล์สุเซค (SFJ)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

  น าท่านเช็คอนิลงเรอื Ocean Atlantic Expedition อสิระใหท้่านไดผ้่อนคลายอริยิาบถและพักผ่อนตาม

อัธยาศัย (แนะน าใหท้่านออกก าลังกายในหอ้งยมิ ที่มีบรกิารลูกคา้ทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึน้จะเริม่

ทอ่งเทีย่ว จงึแนะน าใหท้า่นเตรยีมความพรอ้มของรา่งกายกอ่นสมัผัสกรนีแลนด)์  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

หมายเหต ุ

  การทอ่งเทีย่วโดยเรอื MV Ocean Atlantic ซึง่เป็นเรอืแบบ Expedition Cruise จะมกีารน าทา่น

ลงเรอืเล็กหรอื Zodiac ในเกอืบทุกๆวนั (ข ึน้กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวยเชน่กนั ดงัน ัน้ โปรแกรม

การทอ่งเทีย่ว ระหวา่งวนัที ่9-14 สงิหาคม 2563 อาจมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

อากาศ) 

โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว ระหวา่งวนัที ่9 – 14 สงิหาคม 2563 

 

เมอืงทอ่งเทีย่วในการเทยีบทา่และลงเรอืโซดแิอก (Zodiac Ship)  

(ทางเรอืมบีรกิารอาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไมม่ซี า้) 
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Sisimuit:  เมอืงซซิมิยิทุ เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของกรนีแลนด ์และเป็นแหล่งอารยธรรมอายกุว่า 4,000 ปี 

ทีต่ัง้ถิน่ฐานดัง้เดมิของชาวเอสกโิม (Inuit) ซึง่ยังหลงเหลอืหลักฐานและร่องรอยความเป็นอยูใ่หเ้ห็น 

และชมความยิง่ใหญ่ของกอ้นน ้าแข็ง ณ จุด ชมววิบนเนนิเขา สามารถเก็บภาพความประทับใจไดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิ นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของประเทศ เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอดกอ้นน ้าแข็ง

ในเสน้ทางเดนิเรอืในชว่งหนา้รอ้น ท าใหส้ามารถท าการลอ่งเรอื หรอืขนสง่สนิคา้ทางเรอืได ้นอกจากนีย้งั

เป็นเมอืงทีม่สีสีนัของบา้นเรอืนโดดเดน่ทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นอกีหนึง่เมอืงใหญข่องกรนีแลนด ์น าทา่นเทีย่ว

ชมเมอืงซซิมิยิทุ พรอ้มท ากจิกรรมทีท่างเรอื MV Sea Spirit จัดใหก้บัลกูคา้  

Qeqertarsuaq: น าท่านเที่ยวชมเมืองคเิคอทาร์ซวก (Qeqertarsuaq) เมืองที่ตัง้อยู่บนเกาะทางตอนเหนือของ

กรนีแลนด ์เป็นอกีเมอืงทีม่ทีัศนียภาพอันสวยงาม ทางเรอื MV Sea Spirit น าท่านลงเรอืโซดแิอก เพือ่

ขึน้ฝ่ังและเทีย่วชมความน่ารักของเมอืงอกีแหง่ทีเ่รยีกไดว้่าด ารงชวีติอยูใ่กลข้ัว้โลกเหนือมากทีส่ดุ ท่าน

จะไดส้มัผัสกบับรรยากาศธรรมชาตแิหง่กรนีแลนด ์ทุง่น ้าแข็ง และ วถิชีวีติของชาวกรนีแลนด ์

Disco Bay / Uummannaq:  น าท่านชม อมุมาเนค ฟยอรด์ (Uummannaq Fjord) ซึง่เป็นฟยอรด์ทีม่คีวามสวยงาม

แหง่หนึง่ของกรนีแลนด ์และมสีภาพ ฟยอรด์ทีส่มบรูณ์และเป็นธรรมชาตมิากทีส่ดุ ชมความงามของกอ้น

น ้าแข็ง Iceberg ขนาดใหญ่ทีถ่อืเป็นหวัใจแหง่ Disko Bay เรอืน าท่านชมทัศนียภาพภเูขาน ้าแข็ง

รูปทรงแปลกตา หากมากรนีแลนดแ์ลว้ตอ้งหาโอกาสมาสัมผัสกับกอ้นน ้าแข็งและฟยอรด์ชือ่ดังแห่ง 

อมุมาเนค และ ดสิโกเ้บย ์(Disko Bay) ซึง่เป็นอา่วทีอ่ดุมสมบรูณ์หากอากาศดทีา่นจะไดเ้ห็นสตัวข์ัว้โลก

ต่างๆทีอ่าศัยในบรเิวณอ่าวแห่งนี้ ทัง้ปลาวาฬ, หมขีัว้โลก, วอลลัช, สงิโตทะเล, นกนานาชนดิ หรือ

แมก้ระทั่งหมาป่า อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความมหัศจรรยท์างธรรมชาตติามอธัยาศัย  

Equip Sermia: น าท่านสัมผัสประสบการณ์การสัมผัสธารน ้าแข็งอยา่งใกลช้ดิ กับการน่ังเรอืโซดแิอก เพือ่ชมความ

ยิง่ใหญ่ของธารน า้แข็งอคิว ิเซอรเ์มยี กลาเซยีร ์(Eqip Sermia Glacier) ซึง่เป็นธารน ้าแข็งอกี

แห่งบนผนืแผ่นดนิใกลข้ัว้โลกเหนือ ซึง่หากชว่งทีอ่ณุหภูมสิูงขึน้จะท าใหธ้ารน ้าแข็งเกดิการละลายส่ง

เสยีงดังเหมอืนเสยีงฟ้ารอ้ง อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

Ilulissat:  เมืองอลิลูลิแซท เมืองท่องเที่ยวส าคัญของเกาะกรีนแลนด์ ตัวเมืองถูกโอบลอ้มดว้ยธารน ้ าแข็ง 

(Icefjord) ทีส่วยงามอลังการจน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่มรดกโลก สามารถมองเห็นกอ้นน ้าแข็ง 

(Iceberg) ไดแ้ทบทุกจุดในเมือง น าท่านเที่ยวชมเมืองอลิลูลแิซท เพื่อเขา้ถงึประวัตศิาสตร์และ

วัฒนธรรมของกรนีแลนด ์เชน่ เขตชมุชนเกา่แก ่ซึง่ตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรอืประมง, โบสถแ์ละ

บา้นเรอืน เป็นตน้ จากนัน้ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ ล่องเรอืชมธารน ้าแข็ง ตืน่ตากับความอลังการ

ของกอ้นน ้าแข็งยกัษ์ (Iceberg) ซึง่เรยีงรายอยู ่ตลอดเสน้ทาง หากเป็นวันทีแ่สงแดดสอ่งประกายจะเห็น

เฉดสฟ้ีาน ้าเงนิของกอ้นน ้าแข็งไล่ระดับกันอยา่งชดัเจน ถอืเป็นประสบการณ์สดุพเิศษครัง้หนึง่ในชวีติที่

ยากลมืเลอืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลังค่อม (Humpback whales) อกีแห่งทีส่ าคัญของ

กรนีแลนด ์  

Itteliq:  เมอืงอทิทลิคิ เมอืงทางตอนกลางชายฝ่ังตะวันตกของกรนีแลนด ์เป็นเมอืงทีอ่ยูเ่หนือเสน้อารค์ตกิเซอร์

เคลิ เพยีง 2 กโิลเมตร บนชอ่งแคบเดวสิ (Davis Strait) เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรอยูเ่พยีงรอ้ยกวา่ครัวเรอืน
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แตแ่ฝงไปดว้ยธรรมชาตแิละความสวยงามของทุ่งหญา้สลับธารน ้าแข็ง กอ้นน ้าแข็ง และบา้นเรอืนหลากสี

แหง่กรนีแลนด ์นอกจากนีย้งัมเีป็นเมอืงอนัเป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์กา่แกโ่บราณถงึ 2 โบสถด์ว้ยกัน สรา้งขึน้

ในปี 1933 น าทา่นชมความสวยงามของบา้นเรอืน และสิง่กอ่สรา้งตลอดจนทัศนยีภาพโดยรอบเมอืงนี ้

 

14 สงิหาคม 2563  แคงเกอรล์สุเซค – เคฟลาวคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

  เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืแคงเกอรล์สุเซค (Kangerlussuaq) น าทา่นรับกระเป๋าสมัภาระ  

  (โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่น ข ึน้กบัเวลาเรอืเทยีบทา่) 

 น าท่านขึน้รถ 4WD มุง่หนา้สูธ่ารน ้าแข็งรัสเซล (Russell Glacier) ธารน ้าแข็งทีม่ผีาน ้าแข็งขนาดใหญ่สูง

กว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรยีกไดว้่าเป็นแหล่งประตมิากรรมธรรมชาตชิ ิน้เอกแห่งกรนีแลนด ์เนื่องจาก

ลักษณะของกอ้นน ้าแข็ง มรีปูลักษณ์ทีแ่ตกตา่งออกไป ตามการกัดเซาะของลมและฝน สามารถจนิตนาการ

ไดห้ลายรูปแบบ ทัง้นี้ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มภมูปิระเทศแบบ ทุ่งหญา้ทุนดรา้ (Tundra) อันเป็น

แหลง่อาหารอนัอดุมสมบรูณ์ของเหลา่วัวป่า อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพ ฝูงวัวป่า

และทุง่หญา้สลับภเูขาและธารน ้าแข็ง นับเป็นภมูปิระเทศทีน่่าแปลกตาอกีแหง่ในกรนีแลนด์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงแคงเกอรล์ุสเซค น าท่านเทีย่วชมเมอืงพรอ้มเก็บภาพความน่ารักของอกีเมอืง

สวยแห่งประเทศกรนีแลนด์ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นหลากสแีห่งเมอืงแคงเกอรล์ุส

เซค พรอ้มเก็บภาพทัศนียภาพ ฝูงวัวป่าและทุ่งหญา้สลับภเูขาและธารน ้าแข็ง นับเป็นภมูปิระเทศแปลกตา

อกีแหง่ของโลก 

 ไดเ้วลาน าทา่นสูส่นามบนิแคงเกอรล์สุเซค 

19.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแคงเกอรล์สุเซค (SFJ) สูส่นามบนิเคฟลาวคิ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Iceland Air Natura **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

15 สงิหาคม 2563 ไอซแ์ลนด ์– ภเูขาเคริก์จเูฟล – บล ูลากนู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรนุดารฟ์จอรด์รู ์เป็นเมอืงทีม่คีวามโดดเดน่ทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิี่

สามารถดงึดดู นักทอ่งเทีย่วจ านวนมากจากทัง้ในไอซแ์ลนดแ์ละตา่งประเทศ โดยนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนจะ

มโีอกาสไดเ้พลดิเพลนิไปกบัความงามของธรรมชาต ิอนัแสนเงยีบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝ่ังตะวันตกของ

อา่วแคบๆในเขตเมอืงกรนุดารฟ์จอรด์รู ์ไมพ่ลาดไปชมความงดงามของภเูขาเคริก์จเูฟล (Kirkjufell) ภเูขาที่

มคีวามสงูประมาณ 463 เมตร เป็นภเูขาทีม่ทีรงสวยงามและไดรั้บความนยิมมากในหมูนั่กไตเ่ขา ใกล ้ๆ ภเูขา

ยงัมนี ้าตกขนาดเล็กๆทีส่วยงามมากแหง่หนึง่อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นชาวประมง (Fishing Village) จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของธรรมชาต ิณ แซ

เฟลลโ์จกลุ กลาเซยีร ์(Saefellsjokull Glacier) ซึง่เป็นอกีหนึง่กลาเซยีรท์ีส่วยงามแห่งแหลมสแนเฟลเนส 

(Snaeffelsness peninsular) ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหาดทรายสดี า (Black Beach) หรอื จะ

เป็นหนิลาวาทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟใตท้อ้งทะเลนานนับลา้นปี สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

กรนิดาวกิสู ่บลลูากนู (Blue Lagoon) หรอื ทะเลสาบสฟ้ีา สถานทีท่่องเทีย่วเพือ่สขุภาพระดับโลกและโด่ง

ดังทีส่ดุของประเทศไอซแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วกว่า 95% ต่างไมพ่ลาดกับการมาเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ อสิระให ้

ทา่นแชน่ ้าแรธ่รรมชาตผิอ่นคลายไปกบั Stream & Sauna เพือ่การพักผอ่นตามอัธยาศัย (มบีรกิารผา้ขนหนู

ใหท้า่น กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้าและหมวกคลมุผมไปดว้ยส าหรับการแชน่ ้าแรใ่นบลลูากนู *** 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Iceland Air Natura **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

16 สงิหาคม 2563 เฮลซงิก ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.30 น. น าทา่นสูส่นามบนิเคฟลาวคิ (Keflavik International Airport) กรงุเรคยาวกิ 

09.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยเทีย่วบนิ AY992 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

15.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(เวลาทีไ่อซแ์ลนด ์ชา้กวา่ เฮลซงิก ิ3 ชัว่โมง) 

17.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร (บนิตรง) โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY89 

 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเทพฯ 

 

17 สงิหาคม 2563 กรงุเทพฯ 

07.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

หอ้งพกัเรอื Ocean Atlantic Expedition Cruise 

***ราคาหอ้งพกั (พกัคู)่ แบบ Porthole – หนา้ตา่งกลม Cat. D (ม ี7 หอ้งเทา่น ัน้)  

***ราคาหอ้งพกั (พกัคู)่ แบบ Window– หนา้ตา่ง Cat. C (ม ี2 หอ้งเทา่น ัน้)  

***กรณี พกั 1 ทา่นในหอ้งแบบ Inside SGL – Cat G  

 

10 วนั กรนีแลนด ์แกรนดท์วัร ์

 (เยอืนประเทศตดิข ัว้โลกเหนอื...ประตสูู ่North Pole ผนืแผน่ดนิ Arctic …1 ปี มทีรปิเดยีวเทา่น ัน้) 

อตัราคา่บรกิาร 8-17 สงิหาคม 2563 

ราคาผูใ้หญ ่หรอื เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)   

(พักหอ้งคูแ่บบมหีนา้ตา่งกลม (Pot Hole) หอ้งแบบ type C มเีพยีง 7 หอ้ง) ทา่นละ 

199,900 
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พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ (คดิราคาหอ้ง type C) 95,000 

อพัเกรดหอ้งพักคูแ่บบหนา้ตา่ง Type D มจี านวน 2 หอ้ง (หนา้ตา่งสีเ่หลีย่ม) เพิม่เงนิทา่น

ละ  

12,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

BKK-HEL-KEF-HEL-BKK (เฉพาะ Finn Air เทา่นัน้) 

80,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ Finn Air (BKK-HEL-KEF-HEL-BKK) หักคา่ตัว๋คนื 30,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่7 พฤศจกิายน 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วกรนีแลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ AY/ FI (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

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

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ไอซแ์ลนด ์และ กรนีแลนด ์

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ Gratuities fee คดิวนัละ 13.5 USD x 6 วนั = 81-90 USD ตอ้งช าระใหท้างเรอื ณ วนักลบั 

(หากคา่ Gratuity มกีารเปลีย่นแปลง ตามประกาศของทางเรอื จะแจง้ใหท้ราบอกีคร ัง้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การช าระเงนิ  

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

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 90 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ การเดนิทางกอ่นวนัที ่31 มกราคม 2563 หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น  

* ยกเลกิการเดนิระหวา่งวันที ่1 กมุภาพันธ ์– 30 เมษายน 2563 หักคา่ใชจ้า่ย 101,000 บาทตอ่ทา่น 

* ยกเลกิการเดนิทางหลังวนัที ่1 พฤษภาคม 2563 เรอืจะชารต์คา่เรอืเต็มจ านวน (เวน้แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางแทนได)้  

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ 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 
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โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

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 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75 นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป อาจไมเ่หมาะกบัการถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

 

 

 

 



Page 9 of 12 

 
 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศไอซแ์ลนดแ์ละกรนีแลนด ์

 (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15-20 วันท าการ) 

สถานทตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดือ้และยดึตดิกบัการยืน่ในสมยักอ่น ) 

 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสี

เทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานทตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

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. หลักฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY 

CONCERN  

- 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 Bank Statement บญัชเีดยีวกนั) 

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

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (Bank Statement) นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 

100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น (ปรับสมดุและส าเนา 7 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัย ์บญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

 

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

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

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

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (Bank Statement) มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาท  

ตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11 

  

 (สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
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โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
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เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

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 

 


