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Code: IH14-NOR-Svalbard-14TG-29Jun-12Jul2023-299-A230130 

 

14 วนั สวาลบารด์ ข ัว้โลกเหนอื 80 องศา 

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

 

 

 

 

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

ออสโล – ลองเยยีรเ์บยีน – กองซฟ์อรเ์ดน้ – ไน ออลซุินด ์– ลเิลยีนฮกุ – สเมยีรเ์รนเบริก์ - นอรท์สเกยีรย์า  

โมนาโค กลาเซยีร ์- Ice pack @ 80 degree – อลัคเ์จลเลท – ทอรเ์รนเนสเซท (อา่ววอรสั) – ฮนิโลเพน  

 ฟรแีมนซนัเดท – อนัโดเยน - ฮอนนซุ์นด ์– อสิบอนแฮมนา เบลลซุ์นด ์– วาซอลลบ์คุตา้ – คาลปิโซเบยีนน ์

อสิฟยอรเ์ดน  – ลองเยยีรเ์บยีน  

 29 มถินุายน – 12 กรกฎาคม 2566 

299,900 บาท 

(ทีน่ ัง่จ ากดัมาก มเีพยีง 10 หอ้ง........ เปิดกรุป๊เดยีวเทา่น ัน้) 
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พฤ. 29 มถินุายน 2566 กรงุเทพ – โคเปนเฮเกน้ 

 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว D ประตทูางเขา้ที ่3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

ศ. 30 มถินุายน 2566 โคเปนเฮเกน้   

 

01.20 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) สูส่นามบนิโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมารก์ โดยการบนิ

ไทย เที่ยวบนิที่ TG950 สายการบนิบรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครื่องบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

11.20 ชม.) 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
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 น าทา่นสูย่า่นนูฮาวน ์(Nyhavn)  หรอืแหลง่บรรเทงิยา่นรมิน ้าของเมอืงโคเปนเฮเกน ซึง่เป็นยา่นคา้ขายและ

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ เพราะมทีัง้รา้นคา้ ภตัตาคาร รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ ทอดตัวยาวสองฝ่ัง

แม่น ้า สถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสสีันฉูดฉาดสวยงาม มทีัง้รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่

ผสมผสานกันไดอ้ยา่งลงตัว น าท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรอืชมทัศนียภาพเมอืงโคเปนเฮเกน้ อสิระให ้

ทา่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นสูถ่นนสตรอยเกต (Strøget) แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุของโคเปนเฮเกนและอยูใ่จกลางเมอืง 

เป็นถนนคนเดนิยาวทีสุ่ดในโลกทีม่คีวามคับคั่งของรา้นคา้ ตัง้แต่สนิคา้ราคาถูกและสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ี

ราคาแพงทีสุ่ดในโลก ถนนคนเดนินี้มคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตรทีย่ืน่จากศาลาว่าการเมอืงไปยังถนน 

Kongens Nytorv Strøget จงึถูกตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิดังกล่าวตัง้แต่ยคุศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา

และครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคอื Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade 

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื DFDS เพือ่ขึน้เรอืส าราญมุง่หนา้สูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

15.00 น. เรอืออกเดนิทางมุง่หนา้สูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนเรอืส าราญ DFDS 

 

พกัภายในเรอืส าราญ DFDS หอ้ง Sea View 
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 ส. 01 กรกฎาคม 2566 ลองเยยีรเ์บยีน  – เชคอนิลงเรอื Ocean Atlantic 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในเรอืส าราญ 

 

10.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืออสโล 

 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เนือ่งดว้ยเป็นเทีย่วบนิ charter flight ของทางเรอื Albatross Expedition ดังนัน้ 

เวลาบนิจะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้   

(โปรแกรมการเดนิทางจากโคเปนเฮเกน้ สูก่รุงออสโล อาจมกีารเปลีย่นแปลได ้ข ึน้กบัตารางบนิ 

charter flight ของทางเรอื Albatross Expedition)  

 

  น าท่านเช็คอนิลงเรอื Ocean Atlantic Expedition อสิระใหท้่านไดผ้่อนคลายอริยิาบถและพักผ่อนตาม

อัธยาศัย (แนะน าใหท้่านออกก าลังกายในหอ้งยมิ ที่มบีรกิารลูกคา้ทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึน้จะเริม่

ทอ่งเทีย่ว จงึแนะน าใหท้า่นเตรยีมความพรอ้มของรา่งกายกอ่นสมัผัสสวาลบารด์ 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 ่1-10 กรกฎาคม 2566 
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 (ทางเรอืมบีรกิารอาหารเชา้, กลางวนั, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไมม่ซี า้) 

 

 

ออสโล – ลองเยยีรเ์บยีน – กองซฟ์อรเ์ดน้ – ไน ออลซุินด ์– ลเิลยีนฮกุ – สเมยีรเ์รนเบริก์ - นอรท์สเกยีรย์า –

โมนาโค กลาเซยีร ์- Ice pack @ 80 degree – อลัคเ์จลเลท – ทอรเ์รนเนสเซท (อา่ววอรสั) – ฮนิโลเพน – 

ฟรแีมนซนัเดท – อนัโดเยน - ฮอนนซุ์นด ์– อสิบอนแฮมนา - เบลลซุ์นด ์– วาซอลลบ์คุตา้ – คาลปิโซเบยีนน ์- 

อสิฟยอรเ์ดน  – ลองเยยีรเ์บยีน  

 

ไน ออลซุินด ์กองซฟ์อรเ์ดน้ (Kongsfjorden)   

Kongsfjorden (Kongs Fjord หรอื Kings Bay) เป็นปากน ้าทางชายฝ่ังตะวันตกของ Spitsbergen ซึง่

เป็นเกาะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของหมูเ่กาะสวาลบารด์ในมหาสมทุรอารก์ตกิ ทางเขา้มคีวามยาว 26 กม. (16 

ไมล)์ และมคีวามกวา้งตัง้แต ่6 ถงึ 14 กม. (4 ถงึ 9 ไมล)์ มธีารน ้าแข็ง 2 แหง่ Kronebreen และ 

Kongsvegen ไนออลซินุด ์เป็นเมอืงทีต่ัง้เป็นสถานวีจิัยในสวาลบารด์ ตัง้อยูบ่นแหลมบลอคเกอร ์ใน

บรเิวณกองซฟ์ยอรด์ โดยจะมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าสถานวีจัิยประมาณ 30-35คน นอกจากนีย้งัเป็นจดุส าหรับ

นักเดนิทางทีต่อ้งการไปพชิติขัว้โลกเหนอือกีดว้ย 

 

ลเิลยีนฮกุ (Lilienhook)  

 เป็นบรเิวณพืน้ทีเ่หมอืงเกา่ทางตอนเหนอืของสวาลบารด์ ในเขตคองสฟยอรด์ (Kongsfjord) ซึง่บรเิวณ

แถบนีย้งัคงมสี ิง่กอ่สรา้งในการท าเหมอืงในสมยักอ่นใหไ้ดเ้ห็น และยงัเป็นอกีหนึง่บรเิวณทีส่ามารถพบ

เห็นสตัวข์ัว้โลกอยา่งหมขีาว สนัุขจิง้จอก หรอืกวางเรนเดยีร ์
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สเมยีรเ์รนเบริก์ (Smeerenburg) และ นอรท์สเกยีรย์า (Norskeoya) 

 เกาะเล็กๆทางตอนเหนอืของเกาะสวาลบารด์ ในอดตีเป็นสถานลีา่วาฬในสมยักอ่นและนักลา่วาฬ

ชาวดชัช ์เป็นชาตแิรกทีค่น้พบเกาะแหง่นีใ้นปี 1619 และเกาะแหง่นีย้งัเป็นศนูยก์ลางในการลา่วาฬใน

อดตีอกีดว้ย ซึง่บนเกาะจะเห็นสิง่กอ่สรา้งและอปุกรณ์ในการลา่วาฬทีย่งัคงหลงเหลอือยู ่นอกจากนี้

บรเิวณเกาะนีย้งัเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวข์ัว้โลก อยา่ง วอรัส และหมขีัว้โลก อกีดว้ย 

 

Ice pack@80 degree    

องศาที ่80 ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีอ้นน ้าแข็ง (Ice pack) ปกคลมุ ทา่นอาจมโีอกาสไดพ้บเห็นสตัวข์ัว้โลก

อยา่งหมขีาวขัว้โลก (Polar Bear) ทีม่กัอาศัยอยูใ่นบรเิวณนี ้พรอ้มชืน่ชมทัศนยีภาพของกอ้นน ้าแข็งและ 

แผน่น ้าแข็งบรเิวณองศาที ่80 

 

 

 

โมนาโค กลาเซยีร ์(Monoco Glacier)  

เป็นกลาเซยีร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบารด์ ซึง่เป็นกลาเซยีรห์รือธารน ้าแข็งทีท่อดตัวในไล

เดลฟยอรด์ (Liefdefjorden) เป็นอกีแผงกลาเซยีรใ์หญ่อกีแห่งของหมูเ่กาะสวาลบารด์ทีอ่ยูใ่กลข้ัว้โลก

เหนอืมาก 
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อลัคเ์จลเลท – ทอรเ์รนเนสเซท (อา่ววอรสั)   

Alkefjellet เป็นหนา้ผาใน Lomfjordhalvøya ใน Ny-Friesland ที ่Spitsbergen, Svalbard และเป็น

หนา้ผาอนัเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของนกทอ้งถิน่หลากหลายสายพันธุ ์

 

 

 

ฮนิโลเพน – ฟรแีมนซนัเดท – อนัโดเยน  

เกาะอนัโดเยน เป็นเกาะทีเ่รยีกไดว้า่เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องหมขีัว้โลกทีอ่าศัยอยูใ่นเขตสวาลบารด์ นอกจากนี้

ยงัเป็นเกาะทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูข่องฝงูวอรัสอกีดว้ย 
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ฮอนนซุ์นด ์– อสิบอนแฮมนา 

Hornsund เป็นฟยอรด์ทางดา้นตะวันตกของปลายใตส้ดุของเกาะ Spitsbergen ปากของฟยอรด์หันไป

ทางทศิตะวันตกสูท่ะเลกรนีแลนด ์และกวา้ง 12 กโิลเมตร (7.5 ไมล)์ ความยาว 30 กโิลเมตร (19 ไมล)์ 

ความลกึเฉลีย่ 90 เมตร (300 ฟตุ) และความลกึสงูสดุคอื 260 เมตร (850 ฟตุ) แนวชายฝ่ังของฮอรน์

ซนุดม์คีวามหลากหลาย โดยมอีา่วหลายแหง่ทีป่ากหบุเขาน ้าแข็งบนภเูขา อา่วเหลา่นีบ้างแหง่ปรากฏขึน้

ในชว่งปลายศตวรรษเนือ่งจากการละลายของธารน ้าแข็ง 
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เบลลซุ์นด ์(Bellsund), วาซอลลบ์คุตา้ (Varsolbukta) 

   เกาะทีม่คีวามยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวันตกของเกาะสวาลบารด์ ซึง่เป็นเกาะ ทีแ่ยกตัวออกมาจาก

ยานไมเยน ฟยอรด์ มภีมูปิระเทศแบบทุนดรา จงึท าใหบ้รเิวณนี้เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยของกวางเรนเดยีร ์

สนัุขจิง้จอก แมวน ้า นกนานาชนดิ  

 

 

 

 

คาลปิโซเบยีนน ์(Calypsobyen)   

  บรเิวณนีเ้ดมิเป็นเหมอืงซึง่ตัง้อยูบ่นแผน่ดนิแบบทนุดรา อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของเบลลซ์นุด ์เป็น

เมอืงทีต่ัง้ขึน้ในปี 1918-19 และเป็นพืน้ทีใ่นการปกครอง ของบรษัิท Northern Exploration 

Company (NEC) แตปั่จจบุนัเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ของอทุยานแหง่ชาต ิSouth Spitsbergen National Park  

 

ปรนิซ ์คารล์ส ฟอรแ์ลนด ์   

 เกาะเล็กๆทางตอนเหนอืของสวาลบารด์ เป็นจดุสิน้สดุของแหลมปรนิศ ์คารล์ส ซึง่เกาะนีม้จีดุเดน่คอืมี

ภเูขา Fuglehukfjellet  ซึง่มคีวามสงูประมาณ 583 เมตร นอกจากนีย้งัเคยเป็นทีต่ัง้ของศนูยว์ทิย ุในปี 

1946 หากอากาศดทีา่นอาจไดพ้บเห็น กวางเรนเดยีร,์ แมวน ้า หรอื หมขีาวในบรเิวณนีเ้ชน่กนั 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuglehukfjellet&action=edit&redlink=1
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จ. 10 กรกฎาคม 2566  ลองเยยีรเ์บยีน – ออสโล - โคเปนเฮเกน้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

   

  เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืลองเยยีรเ์บยีน น าทา่นรับกระเป๋าสมัภาระ  

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลองเยยีรเ์บยีน เพือ่เชค็อนิ 

  ออกเดนิทางจากสนามบนิลองเยยีรเ์บยีน  สู่สนามบนิออสโล โดยเทีย่วบนิ….(ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 

ชัว่โมง) 

  (ทางเรอืไดท้ าการ Charter flight ส าหรับเทีย่วบนิ ลองเยยีรเ์บยีน - ออสโล) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื DFDS เพือ่เชคอนิ 

15.00 น. เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอื ออสโล มุง่หนา้สูท่า่เรอื โคเปนเฮเกน้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนเรอืส าราญ DFDS 

 

พกัภายในเรอืส าราญ DFDS หอ้ง Sea View 

 

อ. 11 กรกฎาคม 2566 โคเปนเฮเกน้ - กรงุเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

10.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืโคเปนเฮเกน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคเปนเฮเกน้ 

  น าทา่นเชคอนิการบนิไทย 

14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโคเปนเฮเกน้ สู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิ TG951 (ใชเ้วลาบนิ 10.35 

ชัว่โมง) 

 

พ. 12 กรกฎาคม 2566 กรงุเทพมหานคร 

 

06.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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หอ้งพกัเรอื Ocean Albatross Expedition Cruise 

 

 

 

Category D Stateroom ขนาดหอ้ง 22 ตารางเมตร (หนา้ตา่งแบบ Port Hole) อยูช่ ัน้ 3 และ 4 
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Category E Stateroom ขนาดหอ้ง 16 ตารางเมตร (หนา้ตา่งแบบ French Balcony)  อยูช่ ัน้ 7 

 

 

Category C Stateroom ขนาดหอ้ง 22 ตารางเมตร (หอ้งระเบยีง Balcony)  อยูช่ ัน้ 4 & 6 
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14 วนั สวาลบารด์ ข ัว้โลกเหนอื 80 องศา 

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

29 มถินุายน – 12 กรกฎาคม 2566 

อตัราคา่บรกิาร  

ราคาผูใ้หญ ่หรอื เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)  พักคู ่Category D (Port 

hole) 

299,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ (หอ้ง CAT G Single room – Port hole) 75,000 

อพัเกรดหอ้งเป็น Category E หอ้งหนา้ตา่งบานใหญ ่เพิม่เงนิทา่นละ (พกัคู)่ 19,000 

อพัเกรดหอ้งเป็น Category C หอ้งระเบยีง Balcony เพิม่เงนิทา่นละ (พักคู)่ 37,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-OSL-BKK (TG) หักคา่ตั๋วคนื 30,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เทา่นัน้) 

85,000 – 100,000 

คา่วซีา่ (หากมวีซีา่ Multiple Schengen visa) หักคา่ใชจ้า่ยคนืให ้ 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่28/12/2022) ** 

 

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 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ   

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 
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 คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ Gratuities fee คดิวนัละ 14 USD  ตอ่วนัx 10 วนั = USD 140-150 ตอ่ทา่น 

(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 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุป๊ออกเดนิทาง

แน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 90 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 180 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท(ตามกฎของเรอื)  

* ภายใน 90 – 179 วันกอ่นเดนิทาง หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ (ไดรั้บหนังสอืยนืยนัจาก

ทางเรอื และ แลนดโ์อเปอรเ์รเตอร)์ 

* ภายใน 60 – 89 วัน กอ่นเดนิทาง หกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ (ไดรั้บหนังสอืยนืยนัจาก

ทางเรอื และ แลนดโ์อเปอรเ์รเตอร)์ 

 

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  
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 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 

 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 
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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 ้ 

 

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 ์
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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 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


