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นอร์เวย์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10 วนั 
 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน า้ด่ืมทุกวนั 
รถบัส 50 ที่น่ัง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พืน้เมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเทีย่วสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทวัร์มีเวลาช้อปป้ิง 
 
ก าหนดการเดินทาง      

 วนัแรกของการเดินทาง          สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ี
จากบริษทั ฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่าน 

วนัทีส่องของการเดินทาง    สนามบินสุวรรณภูมิ –  โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) - ทรอมโซ (นอร์เวย์)  

01.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย สายการบินไทย เท่ียวบิน TG 950 
07.40 น.       (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก 
  เปล่ียนเคร่ืองบินเพื่อเดินทางต่อสู่ ประเทศนอร์เวย ์
......... น.       ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน ……… เท่ียวบินท่ี ………… 
......... น.       (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวยอ์ยูใ่นเขต

มณฑลทรอมตอนเหนือของนอร์เวยแ์ละทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทั้งยงัเป็นเมือง
ใหญ่ท่ีสุ ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) …..  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแลว้.... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่าน นัง่เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN 

MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงท่ีมีจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นเมือง
ทรอมโซและบริเวณใกลเ้คียงท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจาก
กนัโดยมีร่องน ้าซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะตั้งแต่ยคุน ้าแขง็ 
กลายเป็นฟยอร์ดอยูโ่ดยรอบ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของ
เมืองทรอมโซจากมุมสูง …ใหท้่านไดช่ื้นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสันสดใสฉูดฉาด  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  RADISSON BLUE TROMSO หรือเทียบเท่า 



วนัทีส่ามของการเดินทาง  ทรอมโซ - เกาะเซนญ่า 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมมหาวหิารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) (หมายเหตุ :มหาวิหารอาร์คติกอาจปิดเน่ืองจาก

มีกิจกรรม  ทางศาสนา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ โดยไม่มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้)…
สร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างข้ึนในปี 1965 อีก
ทั้งยงัมีโครงสร้างโดดเด่นซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจ ในการสร้างมาก
จากสภาพภูมิทศัน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย ์.... 
น าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าอาร์คติก (POLARIA) อีกหน่ึง
พิพิธภณัฑท่ี์ในเมืองทรอมโซ ท่ีมีการจดัแสดงเก่ียวกบัสัตวน์ ้าต่างๆ

ในเขตอาร์กติค เช่น แมวน ้า ปลา หอย และสัตวท่ี์หาไดเ้ฉพาะในเขตขั้วโลก รวมถึงโชวแ์มวน ้าแสนรู้ ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของสัตวต่์างๆ ..... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศนอร์เวย ์

...แลว้น าท่านเดินทางสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า (HAMN I SENJA) เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั HAMN I SENJA หรือ
เทียบเท่า....ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะเซนญ่า เป็นท่ีตั้งของรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงและดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าเยอืนเพื่อชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งน้ี  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

วนัทีส่ี่ของการดินทาง      เกาะเซนญ่า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมเกาะเซนญ่า ชมความงามท่ีภูมิประเทศท่ีห้อมลอ้มไปดว้ยขนุเขาสลบักบัจุดชมววิ 
TUNGENESET ริมทะเลเป็นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมววิเทือกเขา OKSHORNAN แวะชม จุดชมววิ 
BERGSBOTN เป็นสะพานไมมี้  ความยาวถึง 44 เมตร  อิสระใหท้่านชมววิเบิร์กฟ
ยอร์ด  (BERGSFJORD) ....  
แลว้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวประมงกริลลฟ์ยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มี
ประชากรอาศยัอยูน่อ้ยนิด อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นชม
หมู่บา้นชาวประมงริม 
ฟยอร์ดพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ…. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่าน ท ากิจกรรมลอยตวัในมหาสมุทร (BODY 

RAFTING IN A MAELSTOM) ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัประสบการณ์ใหม่ 
ใหท้่านไดใ้ส่ชุดหุม้ฉนวนกนัความร้อน พร้อมชูชีพเพื่อลอยตวัอยูใ่น
มหาสมุทรใกลก้ระแสน ้าวนท่ีไม่เป็นอนัตราย สนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ 
(เน่ืองจากชุดน้ีเป็นชุดป้องกนัแบบพิเศษ น ้าไม่สามารถเขา้สู่ภายในได ้เป็นลกัษณะเหมือนชุดชูชีพ ท าให้
ลอยคออยูใ่นแม่น ้าน ้าแขง็ได ้และไม่รู้สึกหนาวเลย) …. 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  HAMN I SENJA หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้าของการเดินทาง       เกาะเซนญ่า - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - สโววาร์ 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)ตั้งอยูท่ี่เมือง 

NORDLAND ประเทศนอร์เวย ์ หมู่บา้นชาวประมงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพา
การหาปลาในช่วงฤดูหนาวและท าปลาตากแหง้ส่งออกท่ีมีช่ือเสียง  โด่งดงัไป
ทัว่โลก เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของหมู่เกาะแห่งน้ีก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม 
(RORBUER) ของชาวประมง ท่ีกลายเป็นสีสันริมชายฝ่ัง ท่ีไม่วา่ใครไดม้าเยอืน
ก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไปซะทุกราย เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าหรับการดู
แสงเหนือท่ีโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของนอร์เวย ์เน่ืองจากความ

มหศัจรรย ์ ทางธรรมชาติท่ีถูกเสกสร้างมาอยา่งพิถีพิถนัมีผนืน ้าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน 
แทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นบัวา่เป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ีดูคลา้ยเมืองใน
จินตนาการมากกวา่ความจริง…. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมือง HENNINGSVAER เป็นเมืองท่าและ

หมู่บา้นชาวประมงท่ีปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยากคึกคกั 
เป็นอีกเมืองยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวต่างพากนัมาแวะเวยีน ซ่ึง
จุดเด่นของเมืองน้ีคือบา้นชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยูริ่ม
ทะเลมีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยูม่ากมาย เป็นภาพท่ีสวยงามตดักบัววิภูเขา
ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพท่ีสวยงามไม่นอ้ย ... 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ ( SVOLVAER) เมืองศูนยก์ลางเขตชุมชน VÅGAN ตั้งอยูบ่นโคง้
อ่าวทางใตสุ้ดของเกาะเอาสโตไก (AUSTVÅGØYA) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน…. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  THON LOFOTEN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่กของการเดินทาง       สโววาร์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - ไรเนอ - นัสฟยอร์ด - สแตมซุนด์ 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแฮมนอยด ์ (HAMNOY) เมืองท่ีถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนไดดี้ท่ีสุดอีกจุด
หน่ึง คือภาพหมู่บา้นชาวประมงสีแดงหนา้ภูเขาสูงตระหง่าน ตดักบัพื้นน ้าสีฟ้าจากน ้าทะเล .....  
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองไรเนอ (REINE) สุดยอด
ของหมู่บา้นท่ีไดช่ื้อวา่เป็นสวรรคบ์นดิน ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้อง
เกาะ  ระหวา่งสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนั
สวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็นถนนเส้นหลกั
สายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน น าท่านเดินทางผา่นถนน
เส้นเล็กๆเช่ือต่อระหวา่งเกาะเล็กเกาะนอ้ย ขา้มสะพานต่างๆ  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น Å เป็นหมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุดบนหมู่
เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN) อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือวา่เป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียว… ชมพิพิธภณัฑห์มู่บา้นชาวประมง (NORWEGIAN FISHING 
VILLAGE  MUSEUM) สัมผสัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวประมงท่ีอาศยัอยูบ่นหมู่เกาะลอฟโฟเทน ท่ีมี
ประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีสถานท่ีต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม อาทิ 
โรงงานผลิตน ้ามนัตบัปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอร่ี และร้านขายของท่ีระลึก
ต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านคา้และโรงงานต่างๆ อาจปิดท าการเน่ืองจากวนัหยดุ เทศกาลโดยไม่ไดแ้จง้ให้
ทราบล่วงหนา้) ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมหมู่บา้น และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั…. 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง  ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนสัฟยอร์ด (NUSFJORD) เมืองเล็กๆท่ีมีทศันียภาพอนัน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงในหมู่
เกาะลอฟโฟเทน ท่ีมีวิวภูเขาสลบักบัแม่น ้า และภาพสะทอ้นววิเทือกเขาบนผนืน ้า อิสระใหท้่านเดิน ชม
หมู่บา้นนสัฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดและยงัคงไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีเยีย่มอีกแห่งของนอร์เวย ์หมู่บา้นแห่งน้ีมีกระท่อมชาวประมง
ทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยงัอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไวเ้ป็นอยา่งดี และไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด ์(STAMSUND) หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆตั้งอยูท่างตอนใตข้อง
เกาะ VESTVÅGØY 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั LIVE LOFOTEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 



วนัเจ็ดของการเดินทาง         สแตมซุนด์  

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ร่วมท ากิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทศันียภาพริมชายฝ่ัง 

และน าปูทะเลข้ึนมาเพื่อน าไปท าอาหารกลางวนั ถือเป็นเจา้แรกในหมู่เกาะลอฟ
โฟเทน ท่ีจดักิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดส้นุกสนาน
เพลิดเพลิน 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ชมพิพิธภณัฑไ์วก้ิง (LOFOTR VIKING MUSEUM) บริเวณ
หมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการคน้พบวา่เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วก้ิงท่ี
แสดงเร่ืองราวและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาวไวก้ิงไวม้ากมาย ซ่ึงรูปแบบพิพิธภณัฑถู์กออกแบบ
โดยใชโ้ครงเรือไวก้ิงโบราณและภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชแ้ละเร่ืองราวเก่ียวกบัวถีิชีวติของชาว
ไวก้ิง  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น BALLSTAD หมู่บา้นชาวประมงแบบดั้งเดิมบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ท่ีมีอายกุวา่ 
1,000 ปี ถือวา่เป็นหมู่บา้นชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง และยงัเป็นอีกมุมหน่ึงท่ีท่านสามารถถ่ายภาพ
กระท่อมชาวประมงหลงัสีแดง ตดักบัพื้นน ้าทะเลและทอ้งฟ้าอนัสวยงามได ้ถือเป็นววิจุดขายแห่งหน่ึงของ
หมู่เกาะลอฟโฟเทน….. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคาร   
ท่ีพกั LIVE LOFOTEN HOTEL  หรือเทียบเท่า  

วนัแปดของการเดินทาง        สแตมซุนด์ - บอร์โด – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง 
....... น. ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โด (BODO) โดย สายการบิน WIDEROE เท่ียวบิน WF807 
....... น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง เมืองบอร์โด เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
....... น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินสแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน SK4406  
....... น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมือง เพราะมีร้านคา้ ร้านอาหาร 
ร้านขายของท่ีระลึกท่ีสวยงาม ทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และ
เรือสินคา้โบราณท่ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมอยา่งดีถูกน ามา
จอดทอดสมออยูริ่มสองขา้งฝ่ังแม่น ้า ... 
น าท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ซ่ึง
เป็นสถานท่ีประทบัของบรรดาเหล่าพระราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก พระราชวงัแห่งน้ีก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนั เหมือนกบั
พระราชวงับัก๊ก้ิงแฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงัตั้งต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็น



ลานกวา้งซ่ึงรถสามารถแล่นผา่นไปมาไดอ้ยา่งสบาย เน่ืองจากพระราชวงัแห่งน้ีไม่มีร้ัวกั้น จตุัรัส
ดา้นหนา้ของพระราชวงั ท่านจะพบกบัอนุสาวรียข์องกษตัริยเ์ดนมาร์กทรงมา้ ดูสง่างามยิง่นกั…. 
น าท่าน ถ่ายภาพกบัเงือกนอ้ยลิดเด้ิล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ต านานแห่งความรักของเงือก
นอ้ยสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพนั ธ์อนัลือช่ือของฮนัส์ คริสเตียนแอน
เดอร์สัน (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตวัละครส าคญัท่ีท าใหก้รุงโคเปนเฮเกนไดรั้บ
ฉายาอีกอยา่งหน่ึง นอกจากสวรรคแ์ห่งเมืองท่าวา่เป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกดว้ย นอกจากจะ
นัง่อวดโฉมอยูริ่มชายหาดแลว้ แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยูใ่นโปสการ์ด และของท่ีระลึก ไม่วา่จะเป็น แมก็
เน็ตแกว้น ้า พวงกุญแจ ทัว่กรุงโคเปนเฮเกน 
ชอ้ปป้ิงสินคา้บนถนนชอ้ปป้ิงคนเดิน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัเก้าของการเดินทาง         เดนมาร์ก - ประเทศไทย 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.50 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  (TG) เท่ียวบินท่ี  TG951 

วนัสิบของการเดินทาง         ประเทศไทย 

06.20 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ….. 
********** 

อตัราค่าใช้จ่าย 

วนัทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ท่านไม่มี

เตียงเสริม 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค.-6 ก.พ. 
4-13 ก.พ./ 18-27 ก.พ. 
25 ก.พ.-6 มี.ค. 
4-13 มี.ค./ 18-27 มี.ค. 
25 มี.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. 

179,900.- 145,900.- 
38,900.- 

27 ธ.ค.-5 ม.ค. 189,000.- 172,900.- 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มันและ/หรือภาษี
ประกนัภัยการเดินทาง ** 

 



อตัรานีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(ECONOMY CLASS) + ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

(ในกรณีมี 
      ความประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
8. ค่าวซ่ีา 
9. ค่าทิป 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า 
น ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัโควิด 

 
*** เง่ือนไขการจอง*** 

*.*.*. หลงัจากมีการมดัจ าทวัร์แลว้ยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมดัจ าเตม็จ านวน*.*.*. 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 



กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวนตาม
ราคาทวัร์ (หมายเหตุ ผูเ้ดินทาง 

ท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษทัระบุขอ้ความบางอยา่งในนั้นดว้ย เพื่อจะได้
ยนืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัต่างประเทศ)) 
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี 
เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่า
ส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได ้
ยนืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ี
ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีาแลว้ 
หมายเหตุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ในกรณี
ท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี LONG LEG โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ LONG 
LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 



 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพนิิจ 
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั

ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ

วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 



 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต 
รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั 
จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
 
 



                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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