รหัสโปรแกรม : 22017 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10 วัน
กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมอิ าคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั
ฯ จะคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่าน

วันที่สองของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - ออสโล - ทรอมโซ (นอรร์เวย์)
00.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954
06.50 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
......... น.
ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน……….. เทีย่ วบินที่ ………….
......... น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเทีย่ วที่มชี ่อื เสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑล
ทรอมตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุ ในเขตอาร์ค
ติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ….. หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว....
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่าน นัง่ เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN
MOUNTAIN) เป็ นยอดเขาสูงที่มจี ดุ ชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นเมือง
ทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเกาะใหญ่แยกจากกัน
โดยมีร่องนํา้ ซึง่ เกิดจากการกัดเซาะตัง้ แต่ยุคนํา้ แข็ง กลายเป็ นฟยอร์
ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมือง
ทรอมโซจากมุมสูง …ให้ท่านได้ช่นื ชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมทีเ่ ป็ นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ทถ่ี ูกแต่งแต้มด้วยสีสนั สดใสฉูดฉาด
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
RADISSON BLUE TROMSO หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
ทรอมโซ - เกาะเซนญ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมมหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) (หมายเหตุ :มหาวิหารอาร์คติกอาจปิ ดเนื่องจากมี
กิจกรรม ทางศาสนา หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่มกี ารแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)…สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965
อีกทัง้ ยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจาก
สภาพภูมทิ ศั น์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ ....
นําท่าน เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาํ้ อาร์คติก (POLARIA) อีกหนึ่งพิพธิ ภัณฑ์
ทีใ่ นเมืองทรอมโซ ทีม่ กี ารจัดแสดงเกี่ยวกับสัตว์นาํ้ ต่างๆในเขตอาร์กติค
เช่น แมวนํา้ ปลา หอย และสัตว์ทห่ี าได้เฉพาะในเขตขัว้ โลก รวมถึงโชว์แมวนํา้ แสนรู ้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความ
น่ารักของสัตว์ต่างๆ .....
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ...แล้วนํา
ท่านเดินทางสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า (HAMN I SENJA) เพือ่ เข้าสู่ทพ่ี กั HAMN I SENJA หรือเทียบเท่า....ตัง้ อยู่
บริเวณชายฝัง่ ตะวันตกของเกาะเซนญ่า เป็ นทีต่ งั้ ของรีสอร์ททีม่ ชี ่อื เสียงและดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลกให้มาเยือน
เพือ่ ชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
วันที่สข่ี องการดินทาง
เกาะเซนญ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมเกาะเซนญ่า ชมความงามทีภ่ มู ปิ ระเทศที่หอ้ มล้อมไปด้วยขุนเขาสลับกับจุดชมวิว TUNGENESET ริม
ทะเลเป็ นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมวิวเทือกเขา OKSHORNAN แวะชม จุดชมวิว BERGSBOTN เป็ นสะพาน
ไม้มี ความยาวถึง 44 เมตร อิสระให้ท่านชมวิวเบิรก์ ฟยอร์ด (BERGSFJORD) ....
แล้วนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มีประชากรอาศัย
อยู่นอ้ ยนิด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมหมูบ่ า้ นชาวประมงริม
ฟยอร์ดพร้อมเก็บภาพความประทับใจ….
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่าน ทํากิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร (BODY RAFTING IN
A MAELSTOM) ให้ท่านได้สนุ กสนานกับประสบการณ์ใหม่ ให้
ท่านได้ใส่ชดุ หุม้ ฉนวนกันความร้อน พร้อมชูชพี เพือ่ ลอยตัวอยู่ใน
มหาสมุทรใกล้กระแสนํา้ วนทีไ่ ม่เป็ นอันตราย สนุ กสนาน
เพลิดเพลินพร้อมเก็บภาพความประทับใจ (เนื่องจากชุดนี้เป็ นชุดป้ องกันแบบพิเศษ นํา้ ไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้
เป็ นลักษณะเหมือนชุดชูชพี ทําให้ลอยคออยู่ในแม่นาํ้ นํา้ แข็งได้ และไม่รูส้ กึ หนาวเลย) ….
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
HAMN I SENJA หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เกาะเซนญ่า - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - สโววาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมูเ่ กาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)ตัง้ อยู่ทเ่ี มือง
NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ หมูบ่ า้ นชาวประมงทีผ่ ูค้ นส่วนใหญ่ยงั คงพึง่ พาการหา
ปลาในช่วงฤดูหนาวและทําปลาตากแห้งส่งออกทีม่ ชี ่อื เสียง โด่งดังไปทัว่ โลก
เอกลักษณ์ทส่ี าํ คัญของหมูเ่ กาะแห่งนี้กค็ ือ กระท่อมสีแดงแบบดัง้ เดิม (RORBUER)
ของชาวประมง ทีก่ ลายเป็ นสีสนั ริมชายฝัง่ ทีไ่ ม่ว่าใครได้มาเยือนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้
เป็ นทีร่ ะลึกไปซะทุกราย เป็ นหนึ่งในสถานทีส่ าํ หรับการดูแสงเหนือทีโ่ รแมนติกทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติทถ่ี ูกเสกสร้างมาอย่าง
พิถพี ถิ นั มีผนื นํา้ สีฟ้าคราม ท้องฟ้ าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็ น
เมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติทด่ี ูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง….
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมือง HENNINGSVAER เป็ นเมืองท่าและหมูบ่ า้ น
ชาวประมงที่ปจั จุบนั ชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็ นอีกเมือง
ยอดนิยมทีน่ กั ท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึง่ จุดเด่นของเมืองนี้
คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตัง้ อยู่รมิ ทะเลมีอ่าวจอด
เรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็ นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาทีป่ ก
คลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็ นภาพทีส่ วยงามไม่นอ้ ย ...
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ ( SVOLVAER) เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน VÅGAN ตัง้ อยู่บนโค้งอ่าวทางใต้
สุดของเกาะเอาสโตไก (AUSTVÅGØYA) ในหมูเ่ กาะลอฟโฟเทน….
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
THON LOFOTEN หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
สโววาร์ - หมู่บา้ นแฮมนอยด์ - ไรเนอ - นัสฟยอร์ด - สแตมซุนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นแฮมนอยด์ (HAMNOY) เมืองทีถ่ ่ายทอดความเป็ นลอฟโฟเทนได้ดที ่สี ุดอีกจุดหนึ่ง คือ
ภาพหมูบ่ า้ นชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นนํา้ สีฟ้าจากนํา้ ทะเล .....
จากนัน้ นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองไรเนอ (REINE) สุดยอดของ
หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นสวรรค์บนดิน ซึง่ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ
ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั สวยงาม
แปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึง่ เป็ นถนนเส้นหลักสายเดียวของ
หมูเ่ กาะลอฟโฟเทน นําท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อ
ระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ
นําท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ น Å เป็ นหมูบ่ า้ นที่ได้ข้นึ ชื่อว่าสวยทีส่ ุดบน
หมูเ่ กาะโลโฟเทน (LOFOTEN) อันเป็ นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึง่ ถือว่าเป็ นหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั ความนิยม
อย่างมากจากนักท่องเทีย่ ว… ชมพิพธิ ภัณฑ์หมู่บา้ นชาวประมง (NORWEGIAN FISHING

VILLAGE MUSEUM) สัมผัสวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของชาวประมงทีอ่ าศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ทีม่ ปี ระวัติ
ความเป็ นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมูบ่ า้ นแห่งนี้ยงั มีสถานที่ต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตนํา้ มัน
ตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้า
และโรงงานต่างๆ อาจปิ ดทําการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชม
หมูบ่ า้ น และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย….
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) เมืองเล็กๆทีม่ ที ศั นียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมูเ่ กาะลอฟ
โฟเทน ที่มวี วิ ภูเขาสลับกับแม่นาํ้ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนนํา้ อิสระให้ท่านเดิน ชมหมู่บา้ นนัสฟยอร์ด
(NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดและยังคงได้รบั การอนุ รกั ษ์
ไว้อย่างดีเยีย่ มอีกแห่งของนอร์เวย์ หมูบ่ า้ นแห่งนี้มกี ระท่อมชาวประมงทัง้ สีเหลืองและแดง อีกทัง้ ยังอนุรกั ษ์
บ้านเมืองเก่าไว้เป็ นอย่างดี และได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) หมูบ่ า้ นชาวประมงเล็กๆตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ
VESTVÅGØY
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันเจ็ดของการเดินทาง
สแตมซุนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ร่วมทํากิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริม
ชายฝัง่ และนําปูทะเลขึ้นมาเพือ่ นําไปทําอาหารกลางวัน ถือเป็ นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟ
เทน ทีจ่ ดั กิจกรรม CRAB SAFARI เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้สนุ กสนานเพลิดเพลิน
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ชมพิพธิ ภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) บริเวณ
หมูเ่ กาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็ นที่ตงั้ ของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมี
พิพธิ ภัณฑ์ไวกิ้งทีแ่ สดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึง่ รูปแบบพิพธิ ภัณฑ์ถกู
ออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จดั แสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถชี วี ติ ของชาวไวกิ้ง
นําท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ น BALLSTAD หมูบ่ า้ นชาวประมงแบบดัง้ เดิมบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ทีม่ อี ายุกว่า 1,000 ปี
ถือว่าเป็ นหมูบ่ า้ นชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และยังเป็ นอีกมุมหนึ่งที่ท่านสามารถถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลัง
สีแดง ตัดกับพื้นนํา้ ทะเลและท้องฟ้ าอันสวยงามได้ ถือเป็ นวิวจุดขายแห่งหนึ่ งของหมูเ่ กาะลอฟโฟเทน…..
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันแปดของการเดินทาง
สแตมซุนด์ - บอร์โด - ออสโล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
....... น.
ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โด (BODO) โดย สายการบิน WIDEROE เทีย่ วบิน WF807
....... น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง เมืองบอร์โด เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง
....... น.
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เทีย่ วบิน SK4406
....... น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ งอย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีเ่ ลือ่ ง
ชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากทีเ่ ป็ นที่นิยมของนักท่องเทีย่ ว คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
สินค้าและของที่ระลึกต่างๆทีข่ ายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็ นประเทศทีม่ คี ่าครองชีพสูง
ทีส่ ุดในโลกประเทศหนึ่ง
จากนัน้ นําท่าน ชมเมืองออสโล ...ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) เป็ นสถาปัตยกรรมที่
สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้ อยู่บริเวณริมแม่นาํ้ ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) อีกทัง้ โรงละคร
แห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝัง่ ของออสโลให้เกิดเป็ นพื้นทีท่ ่มี ี
ประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝัง่ ด้านตัวเมืองออสโล ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE)
และ AKERHUS FORTRESS สถานสําคัญประจําเมืองและมีสถาปัตยกรรมทีส่ วยงามโดดเด่นทีเ่ หมาะแก่การแวะชม
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
THON HOTEL OPERA หรือเทียบเท่า
วันเก้าของการเดินทาง
ออสโล - ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.30 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย (TG) เทีย่ วบินที่ TG955
วันสิบของการเดินทาง
ประเทศไทย
06.05 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..
**********

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง
ปี 2021
18-27 ต.ค.
1-10 พ.ย. // 22 พ.ย. – 1 ธ.ค.
6-15 ธ.ค. // 26 ธ.ค. – 4 ม.ค.
ปี 2022
19-28 ม.ค. // 26 ม.ค.-4 ก.พ.
3-12 ก.พ. // 17-26 ก.พ.
24 ก.พ.-5 มี.ค.
7-16 มี.ค. // 19-28 มี.ค.
22 มี.ค.-1 เม.ย.

เด็กตา่ กว่า 12
ผูใ้ หญ่
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

179,900.-

162,900.-

39,900.-

159,900.179,900.-

135,900.162,900.-

35,900.39,900.-

159,900.-

135,900.-

35,900.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนาํ้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

*.*.*. อัตรานี้ รวม *.*.*.
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(ECONOMY CLASS) + ค่าตัวเครื
๋ ่องบินภายในที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมี
ความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
8. ค่าวีซ่า
9. ค่าทิป
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีท่ตี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
*.*.*. เงือ่ นไขการจอง*.*.*.
*.*.*. หลังจากมีการมัดจําทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด*.*.*.
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั

กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ
ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความบางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับ
สายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะ
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วน
ต่างกรณีทก
ี่ รุป
๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไขสายการบินนั น
้ ๆ
เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นีท
้ า่ น
จะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมือง
ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทําการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้วในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋ว
้ …
โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
และเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ น
สําคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชําระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกําหนด เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ ี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (นํ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)
ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง LONG LEG ขึน
้ อยูก
่ ับทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทัง้ หมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทํากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชําระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่

การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชําระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คําร ้องใหม่ก็ต ้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ
ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย

หากสถานทูตมีการสุม
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ
ของทางสถานทูตฯเท่านั น
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ

เมือ
่ ท่านทําการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่
เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตํ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่านยอมรับ
ในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ
่ งจากการ
เดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุ
หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรม
ของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ
จะไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

