หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10 วัน

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุ วรรณภูมิ
21.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่
จากบริ ษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่าน
วันที่สองของการเดินทาง
สนามบินสุ วรรณภูมิ - ออสโล - ทรอมโซ (นอรร์ เวย์ )
00.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954
06.50 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง กรุ งออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
......... น.
ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน……….. เที่ยวบินที่ ………….
......... น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของนอร์เวย์อยู่ในเขต
มณฑลทรอมตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทั้งยังเป็ นเมือง
ใหญ่ที่สุ ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ….. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว....
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน นัง่ เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
(STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็ นยอดเขาสู งที่มีจุดชมวิว
ที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริ เวณใกล้เคียงที่มี
ลักษณะเป็ นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ าซึ่งเกิดจากการ
กัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ าแข็ง กลายเป็ นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุม
สู ง …ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคาร
บ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
RADISSON BLUE TROMSO หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
ทรอมโซ - เกาะเซนญ่ า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมมหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) (หมายเหตุ :มหาวิหารอาร์คติกอาจปิ ดเนื่องจาก
มีกิจกรรม ทางศาสนา หรื อกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า)…สร้างขึ้นในรู ปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นใน
ปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการ
สร้างมากจากสภาพภูมิทศั น์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ ....
นาท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าอาร์คติก (POLARIA) อีกหนึ่ง
พิพิธภัณฑ์ทใี่ นเมืองทรอมโซ ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับสัตว์น้ าต่างๆ
ในเขตอาร์กติค เช่น แมวน้ า ปลา หอย และสัตว์ที่หาได้เฉพาะในเขตขั้วโลก รวมถึงโชว์แมวน้ าแสนรู ้ ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์ต่างๆ .....
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์
...แล้วนาท่านเดินทางสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า (HAMN I SENJA) เพื่อเข้าสู่ ที่พกั HAMN I SENJA หรื อ
เทียบเท่า....ตั้งอยู่บริ เวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญ่า เป็ นที่ต้ งั ของรี สอร์ทที่มีชื่อเสี ยงและดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
วันที่สี่ของการดินทาง
เกาะเซนญ่ า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมเกาะเซนญ่า ชมความงามที่ภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาสลับกับจุดชมวิว
TUNGENESET ริ มทะเลเป็ นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมวิวเทือกเขา OKSHORNAN แวะชม จุดชมวิว
BERGSBOTN เป็ นสะพานไม้มี ความยาวถึง 44 เมตร อิสระให้ท่านชมวิวเบิร์กฟ
ยอร์ด (BERGSFJORD) ....

แล้วนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวประมงกริ ลล์ฟยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มี
ประชากรอาศัยอยู่นอ้ ยนิด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชม
หมู่บา้ นชาวประมงริ ม
ฟยอร์ดพร้อมเก็บภาพความประทับใจ….
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ทากิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร (BODY
RAFTING IN A MAELSTOM) ให้ท่านได้สนุกสนานกับ
ประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านได้ใส่ชุดหุ้มฉนวนกันความร้อน
พร้อมชูชีพเพื่อลอยตัวอยูใ่ นมหาสมุทรใกล้กระแสน้ าวนที่ไม่เป็ นอันตราย สนุกสนานเพลิดเพลินพร้อม
เก็บภาพความประทับใจ (เนื่องจากชุดนี้เป็ นชุดป้องกันแบบพิเศษ น้ าไม่สามารถเข้าสู่ ภายในได้ เป็ น
ลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ทาให้ลอยคออยู่ในแม่น้ าน้ าแข็งได้ และไม่รู้สึกหนาวเลย) ….
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
HAMN I SENJA หรื อเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง
เกาะเซนญ่ า - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - สโววาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)ตั้งอยู่ที่เมือง
NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ หมู่บา้ นชาวประมงที่ผูค้ นส่ วนใหญ่ยงั คงพึ่งพา
การหาปลาในช่วงฤดูหนาวและทาปลาตากแห้งส่ งออกที่มีชื่อเสี ยง โด่งดังไป
ทัว่ โลก เอกลักษณ์ที่สาคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ ก็คือ กระท่อมสี แดงแบบดั้งเดิม
(RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็ นสี สันริ มชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือน
ก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึกไปซะทุกราย เป็ นหนึ่งในสถานที่สาหรับการดู
แสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความ
มหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถนั มีผืนน้ าสี ฟ้าคราม ท้องฟ้าสี ใส ภูเขาสู งตระหง่าน
แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็ นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองใน
จินตนาการมากกว่าความจริ ง….

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมือง HENNINGSVAER เป็ นเมืองท่าและ
หมู่บา้ นชาวประมงที่ปัจจุบนั ชาวบ้านยังคงประมงกันอยาก
คึกคัก เป็ นอีกเมืองยอดนิยมที่นกั ท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะ
เวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้ คือบ้านชาวประมงสี แดง
(RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเลมีอ่าวจอดเรื อประมงเรี ยงรายอยู่
มากมาย เป็ นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็ นภาพที่สวยงามไม่
น้อย ...
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ ( SVOLVAER) เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน VÅGAN ตั้งอยู่บนโค้ง
อ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (AUSTVÅGØYA) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน….
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
THON LOFOTEN หรื อเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
สโววาร์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - ไรเนอ - นัสฟยอร์ ด - สแตมซุนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นแฮมนอยด์ (HAMNOY) เมืองที่ถ่ายทอดความเป็ นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุด
หนึ่ง คือภาพหมู่บา้ นชาวประมงสี แดงหน้าภูเขาสู งตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ าสี ฟ้าจากน้ าทะเล .....
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไรเนอ (REINE) สุ ดยอด
ของหมู่บา้ นที่ได้ชื่อว่าเป็ นสวรรค์บนดิน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้
ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติอนั สวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็ น
ถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นาท่านเดิน
ทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้าม
สะพานต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น Å เป็ นหมู่บา้ นที่ได้ข้ นึ ชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN) อัน
เป็ นจุดสิ้ นสุ ดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว…
ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บา้ นชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE MUSEUM) สัมผัสวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 250 ปี
ในหมู่บา้ นแห่งนี้ยงั มีสถานที่ต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ ามันตับปลาคอด (COD
LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงาน

ต่างๆ อาจปิ ดทาการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชม
หมู่บา้ น และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย….
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) เมืองเล็กๆที่มีทศั นียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่
เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ า และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ า อิสระให้ท่านเดิน ชม
หมู่บา้ นนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที่เก่าแก่
ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บา้ นแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมง
ทั้งสี เหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บา้ นเมืองเก่าไว้เป็ นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) หมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
เกาะ VESTVÅGØY
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
LIVE LOFOTEN HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันเจ็ดของการเดินทาง
สแตมซุนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ร่ วมทากิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรื อยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพ
ริ มชายฝั่ง และนาปูทะเลขึ้นมาเพื่อนาไปทาอาหารกลางวัน ถือเป็ นเจ้าแรกในหมู่
เกาะลอฟโฟเทน ที่จดั กิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้
สนุกสนานเพลิดเพลิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM)
บริ เวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็ นที่ต้ งั ของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์
ไวกิง้ ที่แสดงเรื่ องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิง้ ไว้มากมาย ซึ่งรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ถูก
ออกแบบโดยใช้โครงเรื อไวกิ้งโบราณและภายในได้จดั แสดงข้าวของเครื่ องใช้และเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของชาวไวกิ้ง
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น BALLSTAD หมูบ่ า้ นชาวประมงแบบดั้งเดิมบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีอายุกว่า
1,000 ปี ถือว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และยังเป็ นอีกมุมหนึ่งที่ท่านสามารถถ่ายภาพ
กระท่อมชาวประมงหลังสี แดง ตัดกับพื้นน้ าทะเลและท้องฟ้าอันสวยงามได้ ถือเป็ นวิวจุดขายแห่งหนึ่งของ
หมู่เกาะลอฟโฟเทน…..
ค่า
รับประทานอาหารค่า ภัตตาคาร
ที่พกั
LIVE LOFOTEN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันแปดของการเดินทาง
สแตมซุนด์ - บอร์ โด - ออสโล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
....... น.
ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โด (BODO) โดย สายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF807
....... น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองบอร์โด เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
....... น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน
SK4406
....... น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง กรุ งออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ งอย่างจุใจบริ เวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็ นแหล่งช้
อปปิ้ งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสิ นค้าของฝากที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ เครื่ องครัว พวงกุญแจเป็ น
ต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสู งเนื่ องจาก
นอร์เวย์เป็ นประเทศที่มีค่าครองชีพสู งที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
จากนั้นนาท่าน ชมเมืองออสโล ...ถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) เป็ น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริ เวณริ มแม่น้ า ออสโลฟยอร์ด (OSLO
FJORD) อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุ งบริ เวณชายฝั่ง
ของออสโลให้เกิดเป็ นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล ผ่าน
ชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ AKERHUS FORTRESS สถานสาคัญประจาเมืองและมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ภัตตาคาร
ที่พกั
THON HOTEL OPERA หรื อเทียบเท่า
วันเก้ าของการเดินทาง
ออสโล - ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.30 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG955
วันสิบของการเดินทาง
ประเทศไทย
06.05 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..
**********

อัตราค่าใช้ จ่าย
วันที่เดินทาง

เด็กต่ากว่า 12
เด็กต่ากว่า 12
ผู้ใหญ่
กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
กับ 1 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม

ปี 2021
4-13 ต.ค.

159,900.-

135,900.-

35,900.-

18-27 ต.ค.

179,900.159,900.179,900.-

162,900.135,900.162,900.-

39,900.35,900.39,900.-

159,900.-

135,900.-

35,900.-

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.

** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรื อภาษีประกันภัยการ
เดินทาง **

*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*.
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ(ECONOMY CLASS) + ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
(ในกรณี มี
ความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ น
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจาก
อุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริ ษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
8. ค่าวีซ่า
9. ค่าทิป
อัตรานี้ไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่า
น้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

ค่าบริ การพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
*.*.*. เงื่อนไขการจอง*.*.*.
*.*.*. หลังจากมีการมัดจาทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมัดจาทั้งหมด*.*.*.
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิ ทธิ์ การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก เช่ น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การทัวร์เต็มจานวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ ผูเ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์
ตามที่ทางบริษทั ระบุขอ้ ความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ))
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้วทางบริษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋
เครื่องบิน หรือค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทั ฯอีกครั้งนึง)
- กรณีผเู้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความตามเงื่ อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ส ามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับ ทางบริษทั ทางบริษทั จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ
บริษทั ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมด
- นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา
เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

•

กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
•
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ว งหน้า
•
เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
•
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรง
กับทางบริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
•
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
•
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
•
ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
•
เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน

กรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ทั้งนี้ข้นึ อยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ ื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุข
ของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้นั ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์น้นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่ส ามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว ต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ น ต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
•

ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน
, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผูร้ ่ วมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้ วางใจ ให้ทางบริษัท เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

