
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22015 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

ผืนน ้ าแข็งขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือสดุของโลก 

ดินแดนพระอาทติยเ์ที่ยงคนืต านานนางเงอืกและแสงเหนือออโรรา (Aurora light) 



กาํหนดการเดนิทาง     ราคารวมทกุอย่างตามเงือ่นไขในรายการทวัร ์ฤดูหนาวลูกคา้จะเหน็แสงเหนือ 

 วนัแรกของการเดินทาง          สนามบนิสุวรรณภมิู                                                                                                                 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย (TG) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทั 

ฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้าน 

 

วนัที่สองของการเดินทาง    สนามบนิสุวรรณภมิู - โคเปนเฮเกน (เดนมารก์)  

01.20 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดย เทีย่วบนิที ่TG950  

07.40 น.       (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมอืงหลวงของประเทศเดนมารค์และเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของ

ประเทศเดนมารค์ กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ต ัง้ของศูนยก์ลางการบรหิารประเทศ รฐัสภา รฐับาล และเป็นที่ต ัง้

พระราชวงั 

  นาํท่านออกเดนิทางสู่ ชม (ภายนอก) พระราชวงัเฟรเดอรคิส์

บอรก์ (FREDERIKSBORG CASTLE) ปราสาทแห่งน้ีนบัเป็นพพิธิภณัฑ์

แห่งชาตทิางดา้นประวตัิศาสตรข์องเดนมารค์ประกอบไปดว้ยปราสาทอนั

งดงามสไตลเ์รอเนอซองซึง่สรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที ่17 มหีอ้งทีเ่ปิดให ้

สาธารณะชนเขา้ชมได ้70 หอ้ง รวมท ัง้วหิารอนัโออ่าทีจ่ดัแสดงตราประจาํ

ตระกูล ในปี ค.ศ.1996 ไดม้กีารจดัแต่งสวนแบบบารอคในปราสาทขึ้น

ใหม่….  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้เดนิทางสู่ ชนุชนครสิเตยีเนีย (CHRISTIANIA) ดนิแดนเสรชีนทีไ่มม่กีารตัง้กฎหมายอาศยัการตัง้กฎหมูข่ึ้น 

เอง ท่านอาจจะพบการซื้อกญัชาทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย การสูบกญัชาเป็นเรื่องปกตขิอง

ชวีติประจาํวนั 

 นาํท่าน ชมนํา้พเุกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ตน้ตาํนานของ

อาณาจกัรเดนมารค์ มนิีทานเลา่กนัว่าราชนีิ   เกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโค



เพือ่ไถพื้นดนิขึ้นมาจากใตน้ํา้ เกิดเป็นประเทศเดนมารค์ในทกุวนัน้ี ชมรูปปัน้เงอืกนอ้ย (LITTLE MERMAID) ซึง่

เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตวัละครเอกในนิยายของฮนัส ์คริสเตยีน แอนเดอรส์นั นกัแต่งนิทานชาวเดน

มารค์ที่มชีื่อเสยีงไปท ัว่โลก 

อสิระใหท่้านเลอืกซื้อชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึมากมายของเดนมารค์ เช่น ขนมเดนิช หมอนและผา้ห่มขนเป็ดคุณภาพสูง

ของเดนมารค์ สนิคา้ตกแต่งบา้นดไีซนเ์กไ๋กอ๋นัเป็นเอกลกัษณ์ของสแกนดเินเวยี วติามนิบาํรุงผวิ วิตามนิเอมดินี 

(IMEDEEN) ณ บรเิวณ ถนนสายชอ้ปป้ิง STROGET ทีย่าวที่สุดในยุโรป  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CLARION COPENHAGEN AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง  โคเปนเฮเกน (เดนมารก์) - คงัเกอรล์สุซวก - อลิลูลแิสท 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

....... น.  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคงัเกอรล์ุสซวก (KANGERLUSSUAQ) โดยสายการบนิแอรก์รนีแลนด ์เทีย่วบนิที่

GL779 

....... น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงคงัเกอรล์ุสซวก 

(KANGERLUSSUAQ) เพือ่ออกเดนิทางสู่ เมอืงอลิลูลแิสท 

(ILULISSAT) 

....... น.  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอลิลูลแิสท (ILULISSAT) เมอืงท่องเทีย่ว

ทีส่าํคญัของกรีนแลนดท์ีม่มีรดกโลกทางธรรมชาติ โดยสายการบนิ

แอรก์รนีแลนด ์เทีย่วบนิที่GL497  

....... น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงอลิลูลแิสท (ILULISSAT) ....จากนัน้ 

  นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL ARCTIC หรอืเทยีบเท่า 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  ....อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั.... 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

*.*.*. ตามลา่แสงเหนือ AURORA LIGHT *.*.*. 

วนัที่สีข่องการดินทาง      อลิลูลแิสท - THE WORLD HERITAGE TRAIL 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

......... น.  นาํท่านเดนิทางสู่ ฟยอรด์นํา้แขง็ (ICE FJORD) THE WORLD  

HERITAGE TRAIL… อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่าน อสิระชมวถิชีวีติชาวกรีนแลนด ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  HOTEL ARCTIC หรอืเทยีบเท่า 



วนัที่หา้ของการเดินทาง       อลิลูลแิสท - ล่องเรอืภเูขาน ้ าแข็ง (ICEBERG) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ลอ่งเรอืชมภเูขานํา้แขง็ (ICEBERG) กจิกรรมอนัเป็นทีสุ่ดของกรนีแลนด ์มโีอกาสไดพ้บกบัวาฬ (WHALE 

WATCHING) อาศยัอยู่ถงึ 15 สายพนัธุ ์ในช่วงฤดูหนาวจะม ี3 สายพนัธุท์ีอ่าศยัอยู่ในอ่าวน้ี NARWHALS 

WHALE / BELUGA WHALE / BOW-HEAD WHALE… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่าน ทาํกจิกรรมชมฟารม์สุนขัลากเลือ่น (VISIT DOG SLED FARM) ชมหมูบ่า้นของสุนขัสายพนัธุก์รนีแลนดคิ

อนัแสนทรหด สุนขัสายพนัธุล์ากเลือ่นขนานแท…้. 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  HOTEL ARCTIC หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง        อลิลูลแิสท - นุก 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

…….. น.  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงนุก  (NUUK) โดยสาการบนิแอรก์รนีแลนด ์โดยเที่ยวบนิที ่GL502  

…….. น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึเมอืงนุก  (NUUK) เมอืงหลวงของประเทศ

มคีวามเจรญิเทยีบเท่าเมอืงในยุโรป มมีหาวทิยาลยั

กรนีแลนด ์พพิธิภณัฑศิ์ลปะ สนามกฬีาท ัง้ในกลางแจง้และ

ในร่ม ศูนยแ์สดงศิลปวฒันธรรม หอสมดุแห่งชาตกิรีนแลนด ์

และพพิธิภณัฑป์ระวตัิศาสตรแ์ห่งชาต ิหา้งสรร พสนิคา้อนั

ทนัสมยั และยงัเป็นที่ต ัง้ของรฐัสภาและที่ทาํการของรฐับาล 

นาํท่านชม OLD COLONIAL HARBOUR ซึง่รอบ ๆ มี

บา้นเรอืนแบบดัง้เดิมตัง้แต่ยุค 50S-70S… 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั HOTEL HAN EGDGE หรอืเทยีบเท่า 

วนัเจด็ของการเดินทาง        นุก 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ลอ่งเรอื TARGA ชมภมูทิศันอ์นังดงามของผนืแผ่นนํา้แขง็

กรนีแลนดท์ี่เป็นท ัง้ภเูขาสูง และการเคลือ่นตวัของธารนํา้แขง็ที่

ยิง่ใหญ่ก่อใหเ้กดิฟยอรด์ตามแนวชายฝัง่ทะเล…ชมววิทวิทศันอ์นั

งดงามตระการตาของธารนํา้แขง็ NARSAP SERMIA  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่าน ชมหมูบ่า้นรา้ง QOORNOQ หมู่บา้นชาวประมงมาก่อนแต่

รฐับาลกลางไดข้อใหป้ระชาชนอพยพออกไปทีเ่มอืง NUUK เน่ืองจากการดูแลจากส่วนกลางที่ทาํไดล้าํบาก ปจัจบุนัจงึ

กลายเป็นเมอืงรา้ง จะมเีฉพาะนกัท่องเที่ยวแวะเวยีนมาเทีย่ว หรืออดตีเจา้ของบา้นอาจจะกลบัมาพกัอาศยัช ัว่คราว

ในช่วงฤดูรอ้น 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคาร   



ทีพ่กั HOTEL HAN EGDGE หรอืเทยีบเท่า  

วนัแปดของการเดินทาง        นุก - คงัเกอรล์สุซวก  

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

....... น. ออกเดนิท่านสู่ เมอืงคงัเกอรล์ุสซวก (KANGERLUSSUAQ) โดยสายการบนิแอรก์รีนแลนด ์โดยเที่ยวบนิที่GL502  

....... น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงคงัเกอรล์ุสซวก (KANGERLUSSUAQ) เมอืงศูนยก์ลางการบนิท ัง้ภายในและระหว่างประเทศ 

ปกคลุมดว้ยแผ่นนํา้แขง็กรนีแลนด ์(GREENLAND ICE SHEET) ทีย่ิง่ใหญ่ รถโดยสารแบบ OFF-ROAD 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านออกเดนิทางสู่ ICE CAP POINT 660 คือช ัน้นํา้แขง็ทีป่กคลุมพื้นโลก (แถบข ัว้โลกเหนือและใต)้ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั HOTEL KANGERLUSSUAQ หรอืเทยีบเท่า  

วนัเกา้ของการเดินทาง         คงัเกอรล์สุซวก  

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสมัผสักบั ธารนํา้แขง็รสัเซล (RUSSELL 

GLACIER) หนา้ผานํา้แขง็ทีม่ขีนาดใหญ่มคีวามสูงกว่า 60 เมตร

เด่นตระหงา่นอยู่ตรงหนา้ ท่านอาจจะไดพ้บกบั MUSK OX 

ดาราดงัของทีน่ี่และเรนเดยีรท์ีอ่าศยัอยู่ตามธรรมชาต ิรวมท ัง้นก

สายพนัธุต่์างๆ….  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านสมัผสัต่อกบั ธารนํา้แขง็รสัเซล (RUSSELL GLACIER)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั HOTEL KANGERLUSSUAQ หรอืเทยีบเท่า  

วนัสบิของการเดินทาง         คงัเกอรล์สุซวก - โคเปนเฮเกน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

........ น.  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิแอรก์รนีแลนด ์โดยเทีย่วบนิที่ GL782 

........ น.  (เวลาทอ้งถิน่) ถงึเมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั RADISSON CLARION AIRPORT HOTEL  

*.*.*. อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั *.*.*.  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

วนัสบิเอด็ของการเดินทาง         โคเปนเฮเกน้ - ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

14.25 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย  (TG) เทีย่วบนิที ่ TG951  

วนัสบิสองของการเดินทาง           ประเทศไทย  

06.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ….. 

********** 

 



อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ท่าน

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

ปี 2021 

7-18 ต.ค. // 21 ต.ค. – 1 พ.ย. 
249,900.- 215,900.- 48,000.- 

4-15 พ.ย. // 18-29 พ.ย. 229,900.- 195,900.- 44,000.- 

2-13 ธ.ค. 

23 ธ.ค. – 3 ม.ค. 

30 ธ.ค. – 10 ม.ค. 

249,900.- 215,900.- 48,000.- 

ปี 2022 

22 ม.ค.-2 ก.พ. // 27 ม.ค.-7 ก.พ. 

17-28 ก.พ. // 23 ก.พ.-6 มี.ค.  

3-14 มี.ค. // 18-29 มี.ค. 

22 มี.ค. - 2 เม.ย. 

229,900.- 195,900.- 44,900.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(ECONOMY CLASS) + ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในที่ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีม ี

ความประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

8. ค่าวซี่า 

9. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

นํา้หนกัเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, 

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

*.*.*. เงือ่นไขการจอง*.*.*. 

*.*.*. หลงัจากมกีารมดัจาํทวัรแ์ลว้ยกเลกิการเดนิทางทกุกรณี เกบ็เงนิมดัจาํท ัง้หมด*.*.*. 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คียง

แทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์(หมายเหต ุผูเ้ดนิทาง

ทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบขุอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและ

ตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่

เกดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกต ัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออก

เดนิทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา

กรณีทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้ 

 

 

 



หมายเหต ุ

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน

, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีด

ของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทั

จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่LONG LEG โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกาย

แขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหา

ทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอื

จดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด ไม่ว่า

จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง

บรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดลุพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดย

ทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  



 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจ

ผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกต ัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความ

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้

ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การ

สมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั 

ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

สถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย

รวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูก 

ปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัิ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 



 


