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ก ำหนดกำรเดนิทำง    

   

 วนัแรกของกำรเดนิทำง         สนำมบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                                 

 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ที่

จากบรษัิท ฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่น 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    สนำมบนิสวุรรณภมู ิ–  โคเปนเฮเกน (เดนมำรก์) - ทรอมโซ (นอรเ์วย)์ 

 

01.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 950 

07.40 น.      (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรงุโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมอืงหลวงของประเทศเดนมารก์ 

  เปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่เดนิทางตอ่สู ่ประเทศนอรเ์วย ์

......... น.      ออกเดนิทางสู ่เมอืงทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบนิ ……… เทีย่วบนิที ่………… 

......... น.      (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงทรอมโซ (TROMSO) เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วยอ์ยูใ่นเขต

มณฑลทรอมตอนเหนอืของนอรเ์วยแ์ละทางตอนเหนอืของคาบสมทุรสแกนดเินเวยี อกีทัง้ยงัเป็นเมอืง

ใหญท่ีส่ ุในเขตอารค์ตกิเซอรเ์คลิ (ARCTIC CIRCLE) …..  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้.... 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย  น าทา่น น่ังเคเบิล้คารส์ูย่อดเขาสโตรสไตเนนิ 

(STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสงูทีม่จีดุชม

ววิทีส่ามารถมองเห็นเมอืงทรอมโซและบรเิวณใกลเ้คยีงทีม่ี

ลักษณะเป็นเกาะใหญแ่ยกจากกนัโดยมรีอ่งน ้าซึง่เกดิจาก

การกดัเซาะตัง้แตย่คุน ้าแข็ง กลายเป็นฟยอรด์อยูโ่ดยรอบ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจของเมอืงทรอมโซจากมมุสงู …ใหท้า่นไดช้ืน่ชมความงดงามของ

สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหลา่อาคารบา้นไมเ้กา่แก่ทีถ่กูแตง่แตม้ดว้ยสสีนั

สดใสฉูดฉาด  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  RADISSON BLUE TROMSO หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง  ทรอมโซ - เกำะเซนญำ่ 

 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ชมมหาวหิารอารค์ตกิ (ARCTIC 

CATHEDRAL) (หมายเหต ุ:มหาวหิารอารค์ตกิ

อาจปิดเนือ่งจากมกีจิกรรม  ทางศาสนา หรอื

กจิกรรมอืน่ๆ โดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้)…สรา้งขึน้ในรปูแบบสถาปัตยกรรม

สมยัใหม ่สรา้งขึน้ในปี 1965 อกีทัง้ยงัมี

โครงสรา้งโดดเดน่ซึง่ไดรั้บแรงบนัดาลใจ ในการสรา้งมากจากสภาพภมูทิศันใ์นแบบภาคเหนอืของ

นอรเ์วย ์.... 

 

น าทา่น เขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าอารค์ตกิ (POLARIA) อกีหนึง่พพิธิภณัฑท์ีใ่นเมอืงทรอมโซ ทีม่กีารจัด

แสดงเกีย่วกบัสตัวน์ ้าตา่งๆในเขตอารก์ตคิ เชน่ แมวน ้า ปลา หอย และสตัวท์ีห่าไดเ้ฉพาะในเขตขัว้โลก 

รวมถงึโชวแ์มวน ้าแสนรู ้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับความน่ารักของสตัวต์า่งๆ ..... 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะเซนญา่ (SENJA ISLAND) เกาะทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศนอรเ์วย ์

...แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่อา่วแฮมนไ์อเซนญา่ (HAMN I SENJA) เพือ่เขา้สูท่ีพั่ก HAMN I SENJA หรอื

เทยีบเทา่....ตัง้อยูบ่รเิวณชายฝ่ังตะวันตกของเกาะเซนญา่ เป็นทีต่ัง้ของรสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงและดงึดดู

นักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าเยอืนเพือ่ชมความงามของธรรมชาตบินเกาะแหง่นี้  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัทีส่ ีข่องกำรดนิทำง      เกำะเซนญำ่ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น ชมเกาะเซนญา่ ชมความงามทีภ่มูปิระเทศทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยขนุเขาสลับกบัจดุชมววิ 

TUNGENESET รมิทะเลเป็นทางเดนิเลยีบชายทะเลพรอ้มววิเทอืกเขา OKSHORNAN แวะชม จดุชมววิ 

BERGSBOTN เป็นสะพานไมม้ ี ความยาวถงึ 44 เมตร   

อสิระใหท้า่นชมววิเบริก์ฟยอรด์  (BERGSFJORD) ....  
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แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวประมงกรลิลฟ์ยอรด์ (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มี

ประชากรอาศัยอยูน่อ้ยนดิ  

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมหมูบ่า้นชาวประมงรมิ 

ฟยอรด์พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ…. 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่น ท ากจิกรรมลอยตวัในมหาสมทุร (BODY 

RAFTING IN A MAELSTOM) ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัประสบการณ์ใหม ่ใหท้า่นไดใ้สช่ดุหุม้ฉนวนกนั

ความรอ้น พรอ้มชชูพีเพือ่ลอยตัวอยูใ่นมหาสมทุรใกลก้ระแสน ้าวนทีไ่มเ่ป็นอนัตราย สนุกสนาน

เพลดิเพลนิพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ (เนือ่งจากชดุนีเ้ป็นชดุป้องกนัแบบพเิศษ น ้าไมส่ามารถเขา้สู่

ภายในได ้เป็นลกัษณะเหมอืนชดุชชูพี ท าใหล้อยคออยูใ่นแมน่ ้าน ้าแข็งได ้และไมรู่ส้กึหนาวเลย) …. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก  HAMN I SENJA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง       เกำะเซนญำ่ - หมูเ่กำะลอฟโฟเทน - สโววำร ์

 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูเ่กาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN 

ISLANDS)  

- ตัง้อยูท่ีเ่มอืง NORDLAND ประเทศนอรเ์วย ์ หมูบ่า้น

ชาวประมงทีผู่ค้นสว่นใหญย่งัคงพึง่พาการหาปลา

ในชว่งฤดหูนาวและท าปลาตากแหง้สง่ออกทีม่ี

ชือ่เสยีง  โดง่ดังไปทั่วโลก  

- เอกลักษณ์ทีส่ าคัญของหมูเ่กาะแหง่นีก้ค็อื กระทอ่มสี

แดงแบบดัง้เดมิ (RORBUER) ของชาวประมง ที่

กลายเป็นสสีนัรมิชายฝ่ัง ทีไ่มว่า่ใครไดม้าเยอืนก็ตอ้งถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ เป็นหนึง่ในสถานที่

ส าหรับการดแูสงเหนอืทีโ่รแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของนอรเ์วย ์เนือ่งจากความมหศัจรรย ์ ทาง

ธรรมชาตทิีถ่กูเสกสรา้งมาอยา่งพถิพีถิันมผีนืน ้าสฟ้ีาคราม ทอ้งฟ้าสใีส ภเูขาสงูตระหงา่น แทรกแซม

ดว้ยบา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับวา่เป็นเมอืงสวยทา่มกลางธรรมชาตทิีด่คูลา้ยเมอืงใน

จนิตนาการมากกวา่ความจรงิ…. 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง HENNINGSVAER เป็นเมอืงทา่และ

หมูบ่า้นชาวประมงทีปั่จจบุนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยาก

คกึคัก  

- เป็นอกีเมอืงยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งพากนัมาแวะ

เวยีน ซึง่จดุเดน่ของเมอืงนีค้อืบา้นชาวประมงสแีดง 

(RORBUER) ตัง้อยูร่มิทะเลมอีา่วจอดเรอืประมงเรยีง

รายอยูม่ากมาย เป็นภาพทีส่วยงามตัดกบัววิภเูขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะในชว่งฤดหูนาว ถอืเป็นภาพที่

สวยงามไมน่อ้ย ... 

   

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสโววาร ์( SVOLVAER) เมอืงศนูยก์ลางเขตชมุชน VÅGAN ตัง้อยูบ่นโคง้

อา่วทางใตส้ดุของเกาะเอาสโตไก (AUSTVÅGØYA) ในหมูเ่กาะลอฟโฟเทน…. 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก  THON LOFOTEN หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง       สโววำร ์- หมูบ่ำ้นแฮมนอยด ์- ไรเนอ - นสัฟยอรด์ - สแตมซุนด ์

 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแฮมนอยด ์ (HAMNOY) เมอืงทีถ่า่ยทอดความเป็นลอฟโฟเทนไดด้ทีีส่ดุอกีจดุ

หนึง่ คอืภาพหมูบ่า้นชาวประมงสแีดงหนา้ภเูขาสงูตระหงา่น ตดักบัพืน้น ้าสฟ้ีาจากน ้าทะเล .....  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงไรเนอ (REINE) สดุยอด

ของหมูบ่า้นทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นสวรรคบ์นดนิ ซึง่อยูท่างตอนใต ้

ของเกาะ  ระหวา่งสองขา้งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั

ธรรมชาตอินัสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึง่

เป็นถนนเสน้หลักสายเดยีวของหมูเ่กาะลอฟโฟเทน น า

ทา่นเดนิทางผา่นถนนเสน้เล็กๆเชือ่ตอ่ระหวา่งเกาะเล็ก

เกาะนอ้ย ขา้มสะพานตา่งๆ  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้น Å เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุบนหมูเ่กาะโลโฟเทน (LOFOTEN) อนั

เป็นจดุสิน้สดุของถนนสายหลัก E10 ซึง่ถอืวา่เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่ว… 
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- ชมพพิธิภณัฑห์มูบ่า้นชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) สมัผัสวถิี

ชวีติความเป็นอยูข่องชาวประมงทีอ่าศัยอยูบ่นหมูเ่กาะลอฟโฟเทน ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 

250 ปี  

- ในหมูบ่า้นแหง่นีย้งัมสีถานทีต่า่งๆใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชม อาท ิโรงงานผลติน ้ามนัตับปลาคอด 

(COD LIVER OIL FACTORY),รา้นขายเบเกอรี ่และรา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ (หมายเหต ุ: รา้นคา้

และโรงงานตา่งๆ อาจปิดท าการเนือ่งจากวันหยดุ เทศกาลโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้) ใหท้า่น

ไดเ้ดนิเลน่ชมหมูบ่า้น และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย…. 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนัสฟยอรด์ (NUSFJORD) เมอืงเล็กๆทีม่ทีศันยีภาพอนัน่าสนใจอกีแหง่หนึง่ในหมู่

เกาะลอฟโฟเทน ทีม่วีวิภเูขาสลบักบัแมน่ ้า และภาพสะทอ้นววิเทอืกเขาบนผนืน ้า  

อสิระใหท้า่นเดนิ ชมหมูบ่า้นนัสฟยอรด์ (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นหมูบ่า้น

ชาวประมงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและยงัคงไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดเียีย่มอกีแหง่ของนอรเ์วย ์หมูบ่า้นแหง่นีม้ี

กระทอ่มชาวประมงทัง้สเีหลอืงและแดง อกีทัง้ยงัอนุรักษ์บา้นเมอืงเกา่ไวเ้ป็นอยา่งด ีและไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสแตมซนุด ์(STAMSUND) หมูบ่า้นชาวประมงเล็กๆตัง้อยูท่างตอนใตข้อง

เกาะ VESTVÅGØY 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก LIVE LOFOTEN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัเจ็ดของกำรเดนิทำง         สแตมซุนด ์ 

 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น รว่มท ากจิกรรม CRAB SAFARI โดยเรอืยางออกไป

เพือ่ชมทศันยีภาพรมิชายฝ่ัง และน าปทูะเลขึน้มาเพือ่น าไป

ท าอาหารกลางวัน ถอืเป็นเจา้แรกในหมูเ่กาะลอฟโฟเทน ที่

จัดกจิกรรม CRAB SAFARI เพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้นุกสนาน

เพลดิเพลนิ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ชมพพิธิภณัฑไ์วกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) บรเิวณหมูเ่กาะลอฟโฟเทน มกีาร

คน้พบวา่เป็นทีต่ัง้ของชมุชนชาวไวกิง้ในอดตี บนเกาะจงึมพีพิธิภณัฑไ์วกิง้ทีแ่สดงเรือ่งราวและหลกัฐาน

ทางประวตัศิาสตรข์องชาวไวกิง้ไวม้ากมาย ซึง่รปูแบบพพิธิภณัฑถ์กูออกแบบโดยใชโ้ครงเรอืไวกิง้โบราณ

และภายในไดจั้ดแสดงขา้วของเครือ่งใชแ้ละเรือ่งราวเกีย่วกบัวถิชีวีติของชาวไวกิง้  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้น BALLSTAD หมูบ่า้นชาวประมงแบบดัง้เดมิบนหมูเ่กาะลอฟโฟเทน ทีม่อีายกุวา่ 

1,000 ปี ถอืวา่เป็นหมูบ่า้นชาวประมงขนาดใหญแ่หง่หนึง่ และยงัเป็นอกีมมุหนึง่ทีท่า่นสามารถถา่ยภาพ

กระทอ่มชาวประมงหลังสแีดง ตดักบัพืน้น ้าทะเลและทอ้งฟ้าอนัสวยงามได ้ถอืเป็นววิจดุขายแหง่หนึง่ของ

หมูเ่กาะลอฟโฟเทน….. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคาร   

ทีพ่ัก LIVE LOFOTEN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัแปดของกำรเดนิทำง        สแตมซุนด ์- บอรโ์ด – โคเปนเฮเกน้ (เดนมำรก์) 

 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

....... น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงบอรโ์ด (BODO) โดย สายการบนิ WIDEROE เทีย่วบนิ WF807 

....... น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงบอรโ์ด เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

....... น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโคเปนเฮเกน โดยสายการบนิสแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SK4406  

....... น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรงุโคเปนเฮเกน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่นูฮาวน ์(NYHAVN) แหลง่

ทอ่งเทีย่วส าคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืง เพราะมรีา้นคา้ 

รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึทีส่วยงาม ทันสมยัประกอบ

กบัมเีรอืใบ และเรอืสนิคา้โบราณทีไ่ดรั้บการบรูณะซอ่มแซม

อยา่งดถีกูน ามาจอดทอดสมออยูร่มิสองขา้งฝ่ังแมน่ ้า ... 

 

น าทา่น ถา่ยรปูบรเิวณลานกวา้งหนา้พระราชวังอะมาเลยีนบอรก์ (AMALIENBORG PALACE) ซึง่เป็น

สถานทีป่ระทับของบรรดาเหลา่พระราชวงศแ์หง่เดนมารก์ พระราชวังแหง่นีก้อ่สรา้งตามแบบ

สถาปัตยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทกุวัน เหมอืนกบั

พระราชวังบั๊กกิง้แฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวังตัง้ตอ่กนัคลา้ยเป็นวงกลม บรเิวณตรงกลางเป็น

ลานกวา้งซึง่รถสามารถแลน่ผา่นไปมาไดอ้ยา่งสบาย เนือ่งจากพระราชวังแหง่นีไ้มม่รัีว้กัน้ จัตรัุสดา้นหนา้

ของพระราชวัง ทา่นจะพบกบัอนุสาวรยีข์องกษัตรยิเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดสูงา่งามยิง่นัก…. 



Page 8 of 13 

 

 

 

น าทา่น ถา่ยภาพกบัเงอืกนอ้ยลดิเดิล้ เมอรเ์มด (THE LITTLE MERMAID) ต านานแหง่ความรักของ

เงอืกนอ้ยสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรงุโคเปนเฮเกน จากงานการประพัน ธอ์นัลอืชือ่ของฮนัส ์ครสิเตยีน

แอนเดอรส์นั (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรยีล คอื ตัวละครส าคญัทีท่ าใหก้รงุโคเปนเฮเกน

ไดรั้บฉายาอกีอยา่งหนึง่ นอกจากสวรรคแ์หง่เมอืงทา่วา่เป็นเมอืงแหง่ความรักในเทพนยิายอกีดว้ย 

นอกจากจะน่ังอวดโฉมอยูร่มิชายหาดแลว้ แอเรยีล ยงัปรากฏตัวอยูใ่นโปสการด์ และของทีร่ะลกึ ไมว่า่จะ

เป็น แม็กเน็ตแกว้น ้า พวงกญุแจ ทัว่กรงุโคเปนเฮเกน 

 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้บนถนนชอ้ปป้ิงคนเดนิ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  SCANDIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัเกำ้ของกำรเดนิทำง        เดนมำรก์ - ประเทศไทย 

 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

13.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย  (TG) เทีย่วบนิที ่ TG951 

วนัสบิของกำรเดนิทำง         ประเทศไทย 

06.20 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ….. 

********** 

อตัรำคำ่ใชจ้ำ่ย 

วนัทีเ่ดนิทำง ผูใ้หญ ่
เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญท่ำ่นไม่

มเีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

28 ม.ค.-6 ก.พ. 

4-13 ก.พ./ 18-27 ก.พ. 

25 ก.พ.-6 ม.ีค. 

4-13 ม.ีค./ 18-27 ม.ีค. 

25 ม.ีค.3 เม.ย. 

1-10 พ.ย. / 22 พ.ย.-1 ธ.ค.  

29 พ.ย.-8 ธ.ค. / 6-15 ธ.ค.  

13-22 ธ.ค. 

169,900.- 145,900.- 

35,900.- 

27 ธ.ค.-5 ม.ค. 189,000.- 172,900.- 

**ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบนิมกีำร ข ึน้รำคำของภำษนี ำ้มนัและ/

หรอืภำษปีระกนัภยักำรเดนิทำง ** 
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อตัรำนีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ(ECONOMY CLASS) + คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

(ในกรณีม ี

      ความประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

6. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

7. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง  

8. คา่วซีา่ 

9. คา่ทปิ 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่ 

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

7. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เกีย่วกบัโควดิ 

*** เงือ่นไขกำรจอง*** 

*.*.*. หลังจากมกีารมดัจ าทัวรแ์ลว้ยกเลกิการเดนิทางทกุกรณี เก็บเงนิมดัจ าเต็มจ านวน*.*.*. 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 51,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

  

***รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำม

ควำมเหมำะสม*** 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
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- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เกบ็คา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวน

ตามราคาทวัร ์(หมายเหต ุผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบุ

ขอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิ

ของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดั

จ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่

แลว้ 

หมำยเหต ุ

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ใน

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอื

ช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

- น่ังที ่LONG LEG โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG 

LEG ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
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 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( 

ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ 

ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 

ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่น

ใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละ

ช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอกัคราช

ฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) 

ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทำ่นทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษิทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดนิทำงในคร ัง้นี”้ 
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โปรดทรำบ 

 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


