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Code: IU01-SWE+NOR-Lofoten-10TG-Sep-Dec-167-174-A220822 

 

ยโุรปโลโฟเทน (TG…2022) 

สวเีดน – นอรเ์วย ์10 วนั 

 

สายการบนิ การบนิไทย / และสายการบนิ SK ภายในประเทศอกี 2 คร ัง้   

โรงแรม มาตรฐานยโุรป พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวก 

อาหาร เชา้แบบอเมรกินั เทีย่งและค ่าสว่นใหญแ่บบยโุรปและเอเชยีเล็กนอ้ย   

รถโคช้ มาตรฐานยโุรป 40-48 ทีน่ั่ง   

มคัคเุทศก ์ ช านาญเสน้ทางยโุรปแน่นอน 

หมายเหต ุ-   โอกาสทีจ่ะไดช้มแสงเหนอืไดม้าก คอืชว่งกนัยายน - ตลุาคมมโีอกาสเห็นมากกวา่ชว่งอืน่ 

 -   มนัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาต ิไมม่ใีครรับรองไดว้่าจะมเีมือ่ไหร่ โปรดอยา่หลงเชือ่ค าโฆษณาว่าไดเ้ห็น

แน่ ๆ  

 - กลอ้งจากโทรศัพทม์อืถอืไมเ่หมาะกบัการถา่ยรปูแสงเหนอื ควรเตรยีมกลอ้งถา่ยรปูและขาตัง้กลอ้งไปดว้ย 

 -  การเดนิทางไปโลโฟเทนโดยเครือ่งบนิ!!! LOFOTEN เป็นบรเิวณปลายแหลมและหมูเ่กาะเล็ก ๆ หลาย ๆ 

เกาะมา รวมกันเป็นจังหวัด มีสนามบนิเล็ก 2 แห่ง คือที่เมอืงเลคเนส (LEKNES) และสโวลวาร ์

(SVOLVAER) มเีมอืง ใกลเ้คยีงอกีเมอืงคอื โบโด (BODO) แตท่ัง้ 3 สนามบนินีม้สีายการบนิทีบ่นิเป็น

หลักคอืสายการบนิภายในประเทศ  ชือ่ สายการบนิไวเดอโรว์ (WIDEROE) ทัง้ 3 สนามบนินี้ตอ้งใช ้

เครือ่งบนิขนาดเล็ก เป็นเครือ่งบนิใบพัดรุน่  DASH 8 ความจุ 39+1 ลูกเรอื (แอรโ์ฮสเตส) / นอกจากนี้

แลว้เมอืงทีส่ะดวกจะไปลง KIRUNA (สวเีดน) หรอื  TROMSO (นอรเ์วย)์ เครือ่งจะใหญข่ึน้เป็น

เครือ่งบนิโบอิง้ 737 / 100 กวา่ทีน่ ัง่  

  **ยนูติ ีบ้นิเขา้ KIRUNA ออก TROMSO** 

 -  หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุในโลโฟเทน คอืหมูบ่า้นฮมันอยและเรนเน / หมูบ่า้นออ (Å) คอืหมูบ่า้นสดุทา้ยสดุถนน  

 -  การไปพักหมูบ่า้นประมงทีท่ าเป็นโรงแรมแบบเป็นหลัง ๆ ปัญหาคอื 1 หลังม ี2-3 หอ้ง แตม่หีอ้งน ้า 1 หอ้ง

เป็น หอ้งน ้ารวม ไมเ่หมาะกับกรุ๊ปทัวร ์(บางบรษัิท บอกแตข่อ้ด ีไมบ่อกขอ้มลูทัง้หมดเพราะมนัถกู) 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

 

22.00 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประตู 4) เคาน์เตอร ์H-J สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับ 
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วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ – สต็อคโฮลม์ (สวเีดน) 

 

01.10 น. ออกเดนิทางสูส่ต็อคโฮลม์ โดยเทีย่วบนิที ่TG 960 

07.00 น. ถงึสนามบนิกรุงสต็อคโฮลม์ (STOCKHOLM) นครหลวงของสวเีดน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร  

 

น าทา่นขึน้จดุชมววิบนเนนิเขาถนน FJALLGATAN  

เพือ่บนัทกึภาพของกรงุสต็อคโฮลม์จากมมุทีส่วยทีส่ดุ ชมเมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ “เวนสิแห่งยโุรปเหนือ” 

และยงัไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น “นครหลวงแหง่ 

 วัฒนธรรมของยโุรป” เชน่เดยีวกับเอเธนส,์ ปารสีและอัมสเตอรด์ัม ชมววิสวยของตัวเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเกาะ

ใหญ ่14 เกาะทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  

 

ผา่นชมสถานทีส่ าคัญ อาท ิโอเปรา่เฮา้ส,์ ทีท่ าการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวง บนเกาะเมอืงเกา่กมลาสตัน 

(GAMLASTAN) ซึง่ปัจจบุนัใชเ้ป็นสถานทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืง  

 

น าชมศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์  

สถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผูท้ีไ่ดรั้บรางวัลโนเบลในทุก ๆ สาขา (ยกเวน้สาขาสันตภิาพ) ภายในหอ้ง 

GOLDEN HALL ทีป่ระดับประดาดว้ยโมเสคทองค านับลา้นชิน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชมพพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(VASA MUSEUM)  

ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยกษัตรยิก์ุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในชว่งปี ค.ศ.  

1626 และถอืวา่เป็นเรอืรบทีม่อีานุภาพรา้ยแรงทีส่ดุในยคุนัน้กบัระวาง

ขบัน ้า 1,300 ตัน ปืนใหญ ่64 กระบอก เพือ่แยง่ชงิความเป็นเจา้แห่ง

ทะเลบอลตกิซึง่ก็ตอ้งผดิหวังอยา่งรา้ยแรงเพราะจมลงใตท้ะเลเพยีง

ลงสัมผัสน ้าทะเลเพยีงไมก่ีน่าท ี และไดรั้บการกูข้ ึน้มาหลังจมอยูใ่ต ้

น ้าถงึ 333 ปี ชมความยิง่ใหญ่ในอดีตที่ไดรั้บการซ่อมแซม

ปะตดิปะต่อชิน้ส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิน้ทีจ่มและกระจายไปทั่ว

ทอ้งน ้า  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าเขา้ทีพ่ักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั  
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วนัทีส่าม สต็อคโฮลม์ - ครินูา – อบสิโก - นารว์กิ (นอรเ์วย)์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม / น าทา่นสูส่นามบนิ 

08.30 น. ออกเดนิทางสูค่รินูา โดยเทีย่วบนิที ่SK 1040 

10.00 น. ถงึสนามบนิเมอืงครินูา (KIRUNA)  

ชมุชนใหญ่ทางตอนเหนือของสวีเดนเมอืงทีร่ ่ารวยจากการท า

เหมอืงแร่เหล็ก จากนัน้เดนิทางสู่ อบสิโก (ABISKO) หมูบ่า้น

เล็ก ๆ ที่มทีวิทัศน์ธรรมชาตสิวยงามของสวีเดน และเป็นที่ตัง้

ของอุทยานแหง่ชาตอิบสิโก (ABISKO NATIONAL PARK) 

ในเขตแลปแลนด ์(LAPLAND)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง / น าทา่นสูส่ถานรีถไฟ 

15.59 น. น าท่านน่ังรถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายอารก์ตกิเซอรเ์คลิ หนึง่ในเสน้ทางรถไฟทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีสุ่ด ให ้

ทา่นเพลดิเพลนิไปกบัทัศนยีภาพอนังดงามของป่าสนและทะเลสาบ  

หมายเหต ุ รถไฟสายอารก์ตกิเซอรเ์คลิ อาจมกีารยกเลกิโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ 

17.37 น. ถงึสถานเีมอืงนารว์กิ (NARVIK)  

ทางตอนเหนอืของประเทศนอรเ์วยท์ีแ่วดลอ้มไปดว้ยภเูขาและทะเล อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีล่น้เกลา้รัชกาลที ่5 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการท าเหมอืงแร่ของเมอืง

นี ้ซ ึง่ยงัคงเปิดใหบ้รกิารจนถงึปัจจบุนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม SCANDIC หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ นารว์กิ – เฮนนิง่สวาร ์– สโวลวาร ์(เกาะโลโฟเทน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 ออกเดนิทางสูห่มูบ่า้นเฮนนิง่สวาร ์(HENNINGSVAER)  

หมู่บา้นประมงที่มคีวามสวยงามตัง้แต่เสน้ทางเลาะเลียบรมิทะเล

จนถงึตัวเกาะที่เป็นที่ตัง้ของหมู่บา้น เดนิชมความงามของอาคาร

บา้นเรอืนทีส่วยงามรมิน ้า 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่โวลวาร ์ (SVOLVAER)  

อกีหนึง่เมอืงเอกส าคญับนเกาะโลโฟเทน ศนูยก์ลางการเดนิทางของ

หมูเ่กาะแหง่นี ้ทีม่สีนามบนิทา่เรอืเฟอรร์ีเ่ชือ่มเมอืงต่าง ๆ อกีทัง้ยังมี

พพิธิภณัฑ ์ศนูยศ์ลิปะ และแกลเลอรีท่ีส่ าคัญอกีดว้ย  

 น าท่านเขา้ทีพ่ักโรงแรม THON HOTEL SVOLVAER LOFOTEN 
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หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื     

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

   

วนัทีห่า้ สโวลวาร ์- เลคเนส – หมูบ่า้นออ (Å) - หมูบ่า้นฮมันอย – หมูบ่า้นเรนเน – สโวลวาร ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่ลคเนส (LEKNES) อกีหนึง่เมอืงสวยบนเกาะโลโฟเทน  

แลว้น าทา่นสูซ่อรว์าเกน้ (SORVAGEN) ทีอ่ยูใ่ตส้ดุของหมูเ่กาะโล

โฟเทน จนถึงจุดสิน้สุดของถนนสาย E10 ที่หมู่บา้นออ (Å 

VILLAGE) เดนิชมหมูบ่า้นชาวประมง (หมูบ่า้นออ (Å) เป็นหมูบ่า้น

ปลายสดุของถนนหมายเลข E.10  

 

แลว้น าทา่นสูห่มูบ่า้นฮมันอย (HAMNOY)  

หมูบ่า้นขนาดเล็กแตม่คีวามสวยงามน่ารักถกูยกยอ่งวา่สวยงามทีส่ดุในโลโฟเทน ดว้ยทัศนยีภาพอนัสวยงาม

จงึเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเก็บความประทับใจบนสะพานหนา้หมู่บา้นเพื่อเก็บภาพบา้น

ชาวประมงสแีดงรมิทะเล และดา้นหลังเป็นภเูขา FESTHELLTINDEN ทีต่ัง้ตระหงา่น  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นสูห่มูบ่า้นเรนเน หรอืรนี (REINE)  

หมูบ่า้นชาวประมงบนเกาะมอสคาเนส (MOSKENESOY) ทีไ่ดช้ือ่ว่า

เป็นหมู่บา้นที่สวยที่สุดในนอร์เวย ์ดว้ยภูมปิระเทศที่ลอ้มรอบดว้ย

เทอืกเขา โคง้อา่ว และฟยอรด์ กับสถาปัตยกรรมบา้นไมช้าวประมง

ทีน่่ารักเป็นระเบยีบดว้ยสสีนัสดใส และวถิชีวีติชาวประมงแบบดัง้เดมิ

ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีจงึเป็นเสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่ว ให ้

ทา่นไดเ้ดนิชมความน่ารักและบนัทกึภาพตามอธัยาศัย  

 

แลว้เดนิทางกลับสโวลวาร ์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

วนัทีห่ก สโวลวาร ์– บารด์ ู(สวนสตัว ์POLAR PARK) – ทรมุเซอ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงบารด์ ู(BARDU)  

น าท่านสู่สวนสตัว ์POLAR PARK ทีน่ี่นอกจากจะเป็นสวนสัตวท์ีอ่ยู่

เหนือสดุของโลกแลว้ ยังเป็นศูนยอ์นุรักษ์พันธุส์ัตวใ์นแถบขัว้โลก และ
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ถอืว่าเป็นบา้นขนาดใหญ่ของสัตวส์ายพันธุนั์กล่า อาท ิหม,ี หมาป่า, แมวป่า LYNX และรวมไปถงึสัตวอ์ืน่ๆ 

อกีหลากสายพันธุ ์อาท ิพวกกวางมซู, กวางเรนเดยีร,์ วัวมสักอ์็อกซ ์อกีดว้ย   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นสูเ่มอืงทรมุเซอ (TROMSO / 3 ชม.)  

ตัง้อยูเ่หนอืเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิ (ARCTIC CIRCLE) และไดช้ือ่วา่เป็น THE CAPITAL OF THE ARCTIC มี

ความส าคัญคอืท าใหเ้กดิ MIDNIGHT SUN ในหนา้รอ้น และ POLAR NIGHT ในหนา้หนาว และเป็นเมอืง

ใหญท่ีส่ดุในเขตภาคเหนอื เป็นเมอืงส าคัญ ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปารสีแหง่ยโุรปเหนอื ในอดตีทรมุเซอ

เป็นเมืองท่าที่ส าคัญดา้นการประมง และเสน้ทางผ่านที่จะไปขั ้วโลกเหนือ ทรุมเซอ ถูกเรียกจาก

นักทอ่งเทีย่ววา่เป็นประตสููข่ัว้โลกเหนอื (GATEWAY TO THE ARCTIC)  

  

น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม RADISSON BLU HOEL TROMSO หรอืระดับเดยีวกนั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี  

 

วนัทีเ่จ็ด ทรมุเซอ – สต็อกโฮลม์ (สวเีดน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชมอสิฮาฟสค์าเทดราล (ISHAVSKATEDRALEN) หรือ โบสถอ์ารก์ตกิ (THE ARTIC 

CATHEDRAL)  

จากแรงบันดาลใจมาจากกอ้นน ้าแข็ง สภาพภูมทิัศน์ทางตอนเหนือจาก

มหาสมทุรอารก์ตกิ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1965 ซึง่เป็นอาคารกอ่สรา้งวหิาร

แบบสมยัใหมท่ีม่คีวามสวยงามน่าประทับใจ ออกแบบโดยสถาปนกินามวา่ 

ยาน องิเกอ ฮูว ิค ส่วนผนังทางดา้นตะวันออกของวหิารสูง 23 เมตร 

ประกอบดว้ย DALLE ซึง่เป็นเทคนคิการประดับชิน้กระจกสทีี่หนา้ต่าง

ผลงานของศลิปินวคิเตอร ์สปารเ์รอ  

 

น าทา่นชมมหาวหิารทรมุเซอ (TROMSO CATHEDRAL)  

มหาวหิารไมท้ีต่ัง้อยูย่า่นใจกลางเมอืง มคีวามเกา่แก ่และเป็นโบสถไ์มท้ีใ่หญท่ีส่ดุของนอรเ์วย ์สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1861 สไตลโ์กธคิทีม่คีวามงดงาม  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านน่ังกระเชา้เคเบิล้คาร ์FJELLHEISEN CABEL CAR ขึน้สูย่อด

เขาสโตรสไตเนนิ (STORSTEINEN MOUNTAIN)  

อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 420 เมตร ชมวิวแบบพาโนรามา ชม

ทัศนยีภาพของเมอืงทรมุเซอ ซึง่มลีักษณะเป็นเกาะอยูก่ลางฟยอรด์ มี

เกาะใหญ่ ๆ ลอ้มรอบ ทางดา้นทศิตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับ
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ประเทศสวเีดนและฟินแลนด ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมววิและบนัทกึภาพตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิ (รับประทานอาหารค ่าทีส่นามบนิ) 

19.00 น. ออกเดนิทางสูส่ต็อกโฮลม์ โดยเทีย่วบนิที ่SK 2486  

20.50 น. ถงึสนามบนิเมอืงสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM) เมอืงหลวงของสวเีดน 

 น าเขา้ทีพ่ักโรงแรม RADISSON BLU หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื 

 

วนัทีแ่ปด สต็อกโฮลม์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสูด่รอททน์งิโฮลม์ สล็อทท ์(DROTTNINGHOLM SLOTT) เกาะราชนิ ีตัง้อยูบ่นเกาะลฟูเอนิ  

ชมความสวยงามของพระราชวงัดรอททน์งิโฮลม์ (DROTTNINGHOLM)  

ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบแมลาเรนิ (MALAREN LAKE) ปัจจุบันเป็นทีป่ระทับของสมาชกิราชวงศเ์บอรน์าดอต

แห่งประเทศสวเีดน ที่ทรงแปรพระราชฐานมาจากกัมลาสตัน ดรอททน์งิโฮลม์หรอืแวรซ์ายสฉ์บับยอ่ วังนี้

สรา้งโดยตระกูลเทสซนิที่น าโดยนิโคเดมุสผูพ้่อ ส่วนอุทยานออกแบบโดยนิโคเดมุสผูลู้ก ใหท้่านได ้

บนัทกึภาพ และชมความสวยงามตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี  

บา่ย น าทา่นเขา้สูย่า่นใจกลางเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง เลอืกซือ้สนิคา้บนถนนชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

วนัทีเ่กา้ สต็อกโฮลม์ – กรงุเทพฯ    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 หลังอาหารเชา้ ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิ 

14.30 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 961 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ  

 

06.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้)  

 

ก าหนดการเดนิทาง    17-26 ก.ย., 24 ก.ย. - 3 ต.ค. // 1-10, 8-17, 15-24 ต.ค., 22-31 ต.ค.  

   5-14, 19-28 พ.ย., 3-12, 17-26 ธ.ค. 
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อตัราคา่บรกิาร   

รายการ ก.ย. ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. 

ผูใ้หญ ่หอ้งคู ่ทา่นละ 174,000 169,000 167,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีงเสรมิ) 

ทา่นละ    

143,000 139,000 137,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

ทา่นละ   

133,000 129,000 127,000 

พักเดยีวเพิม่ทา่นละ                     24,000 23,000 22,000 

หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ัว๋กรุ๊ป กรณุาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 - 10,000 

บาท 

*** ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  - คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิทกุเสน้ทาง 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 

กก. 

-  คา่ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 

-  คา่อาหารตามรายการ    - คา่มคัคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท  

-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ   - คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ   - คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร - คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วัน 

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วัน (ยกเวน้วันสดุทา้ยจากโรงแรม -ไปสนามบนิ) 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

**ปกตแิลว้ทัวรท์ั่วไปจะใชป้ระกนัของตัวแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแตอ่บุตัเิหต ุเป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่หวั  

และเบีย้ประกันประมาณคนละ 50 - 60 บาท แต่ของเรามซีือ้ประกัน ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกท่านอกี 1 ฉบับ 

เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอบุตัเิหต ุถา้เขา้รักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทัวรท์ั่วไป ยกเวน้

โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัว) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิ

ไทย) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

การจองและช าระเงนิ 
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-  กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 10 วันหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 ** กรณุาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท     

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วัน หักคา่มดัจ า 21,000.-บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วัน ไมค่นืมดัจ า (41,000.-บาท)   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทัวร ์  

-  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 

**นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีส่ดุเพราะเราตอ้งการก าไร

จากการท าธุรกจิ ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  

หมายเหต ุ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 12 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วัน และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย อาท ิการยกเลกิหรอืการล่าชา้ของสายการบนิ การนัด

หยดุงานการประทว้งจลาจล ปัญญาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิุกชนดิ อาท ิแผ่นดนิไหว, ฝน

ตกหนัก, ภเูขาไฟระเบดิ ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสาย

การบนิ, การนัดหยุดงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอันเกดิจากการเมือง, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้

ออกเมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามนัทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยนัจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิ์

ทางการทตูคุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกนิ 5 เดือน(เพราะอาจเกดิอันตราย/เพื่อความปลอดภัย/เวน้มี

ใบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนจอง

ทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
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-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป

ร่วมกัน สถานทีเ่ทีย่วบางแห่งมเีวลาไมม่ากนัก หากท่านจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไม่

ตอ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่

สเีลอืดหม ู

-  ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่า

ทัวร์นั ้น ๆ ยืนยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยืนยันแลว้ทัวร์นั ้นยกเลิก บรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ไดก้รณี CHECK-THROUGH (เชค็จากตา่งจังหวัดไปยโุรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋ว

ใหถ้กูตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แต่ขอเรยีนแนะน าว่าท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภมูแิลว้เช็คไปยโุรปอกี

ครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวัดมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้ง

จบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ ่บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการน าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดับเดยีวกนั 

-  เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


