
 
 

 

หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10 วนั 

ก าหนดการเดินทาง      

 วนัแรกของการเดินทาง          สนามบนิสุวรรณภมิู                                                                                                                 

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

จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้าน 

วนัที่สองของการเดินทาง    สนามบนิสุวรรณภมิู - ออสโล - ทรอมโซ (นอรรเ์วย)์  

00.20 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิ TG 954 

06.50 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงออสโล (OSLO) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์

......... น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบนิ……….. เทีย่วบนิที ่…………. 

......... น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงทรอมโซ (TROMSO) เมอืงท่องเทีย่วที่มชีื่อเสยีงของนอรเ์วยอ์ยู่ในเขตมณฑล

ทรอมตอนเหนือของนอรเ์วยแ์ละทางตอนเหนือของคาบสมทุรสแกนดเินเวีย อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ ในเขตอารค์

ตกิเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) …..  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้.... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นาํท่าน นัง่เคเบิ้ลคารสู่์ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN 

MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มจีดุชมววิทีส่ามารถมองเหน็เมอืง

ทรอมโซและบรเิวณใกลเ้คียงทีม่ลีกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนั

โดยมร่ีองนํา้ซึง่เกดิจากการกดัเซาะตัง้แต่ยุคนํา้แขง็ กลายเป็นฟยอร์

ดอยู่โดยรอบ อสิระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของเมอืง



 
ทรอมโซจากมมุสูง …ใหท่้านไดช้ื่นชมความงดงามของสถาปตัยกรรมทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหลา่อาคาร

บา้นไมเ้ก่าแก่ทีถู่กแต่งแตม้ดว้ยสสีนัสดใสฉูดฉาด ….  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  RADISSON BLUE TROMSO หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง  ทรอมโซ - เกาะเซนญ่า 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชมมหาวหิารอารค์ตกิ (ARCTIC CATHEDRAL) (หมายเหต ุ:มหาวหิารอารค์ตกิอาจปิดเน่ืองจากมกีจิกรรม  

ทางศาสนา หรอืกจิกรรมอื่นๆ โดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)…สรา้งขึ้น

ในรูปแบบสถาปตัยกรรมสมยัใหม ่สรา้งขึ้นในปี 1965 อกีท ัง้ยงัมโีครงสรา้ง

โดดเด่นซึง่ไดร้บัแรงบนัดาลใจ ในการสรา้งมากจากสภาพภมูทิศันใ์นแบบ

ภาคเหนือของนอรเ์วย ์.... 

นาํท่าน เขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตัวน์ํา้อารค์ติก (POLARIA) อกีหน่ึงพพิธิภณัฑท์ี่

ในเมอืงทรอมโซ ทีม่กีารจดัแสดงเกี่ยวกบัสตัวน์ํา้ต่างๆในเขตอารก์ติค เช่น 

แมวนํา้ ปลา หอย และสตัวท์ี่หาไดเ้ฉพาะในเขตข ัว้โลก รวมถงึโชวแ์มวนํา้แสนรู ้ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัความน่ารกั

ของสตัวต่์างๆ ..... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศนอรเ์วย ์...แลว้นาํ

ท่านเดนิทางสู่ อ่าวแฮมนไ์อเซนญ่า (HAMN I SENJA) เพือ่เขา้สู่ทีพ่กั HAMN I SENJA หรือเทยีบเท่า....ต ัง้อยู่

บรเิวณชายฝัง่ตะวนัตกของเกาะเซนญ่า เป็นทีต่ ัง้ของรีสอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงและดงึดูดนกัท่องเทีย่วจากท ัว่โลกใหม้าเยอืน

เพือ่ชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งน้ี  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

วนัที่สีข่องการดินทาง      เกาะเซนญ่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชมเกาะเซนญ่า ชมความงามทีภ่มูปิระเทศที่หอ้มลอ้มไปดว้ยขนุเขาสลบักบัจดุชมววิ TUNGENESET รมิ

ทะเลเป็นทางเดนิเลยีบชายทะเลพรอ้มววิเทอืกเขา OKSHORNAN แวะชม จดุชมววิ BERGSBOTN เป็นสะพานไมม้ ี 

ความยาวถงึ 44 เมตร  อสิระใหท่้านชมววิเบริก์ฟยอรด์  (BERGSFJORD) ....  

แลว้นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชาวประมงกรลิลฟ์ยอรด์ (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มปีระชากรอาศยั

อยู่นอ้ยนิด อสิระใหท่้านไดเ้ดนิเลน่ชมหมูบ่า้นชาวประมงริม 

ฟยอรด์พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจ…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่าน ทาํกจิกรรมลอยตวัในมหาสมทุร (BODY RAFTING IN 

A MAELSTOM) ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัประสบการณใ์หม ่ให ้

ท่านไดใ้ส่ชดุหุม้ฉนวนกนัความรอ้น พรอ้มชูชพีเพือ่ลอยตวัอยู่ใน

มหาสมทุรใกลก้ระแสนํา้วนทีไ่มเ่ป็นอนัตราย สนุกสนาน



 
เพลดิเพลนิพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ (เน่ืองจากชดุน้ีเป็นชดุป้องกนัแบบพเิศษ นํา้ไม่สามารถเขา้สู่ภายในได ้เป็น

ลกัษณะเหมอืนชุดชูชพี ทาํใหล้อยคออยู่ในแมน่ํา้นํา้แขง็ได ้และไมรู่ส้กึหนาวเลย) …. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  HAMN I SENJA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง       เกาะเซนญ่า - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - สโววาร ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ หมูเ่กาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)ตัง้อยู่ทีเ่มอืง 

NORDLAND ประเทศนอรเ์วย ์ หมูบ่า้นชาวประมงทีผู่ค้นส่วนใหญ่ยงัคงพึง่พาการหา

ปลาในช่วงฤดูหนาวและทาํปลาตากแหง้ส่งออกทีม่ชีื่อเสยีง  โด่งดงัไปท ัว่โลก เอกลกัษณ์

ทีส่าํคญัของหมู่เกาะแห่งน้ีกค็ือ กระท่อมสแีดงแบบดัง้เดิม (RORBUER) ของชาวประมง 

ทีก่ลายเป็นสสีนัรมิชายฝัง่ ทีไ่มว่่าใครไดม้าเยอืนก็ตอ้งถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลกึไปซะ

ทกุราย เป็นหน่ึงในสถานทีส่าํหรบัการดูแสงเหนือทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดแห่งหน่ึงของนอรเ์วย ์

เน่ืองจากความมหศัจรรย ์ ทางธรรมชาติทีถ่กูเสกสรา้งมาอย่างพถิพีถินัมผีนืนํา้สฟ้ีาคราม 

ทอ้งฟ้าสใีส ภเูขาสูงตระหงา่น แทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นบัว่าเป็นเมอืงสวยท่ามกลางธรรมชาติ

ทีดู่คลา้ยเมอืงในจนิตนาการมากกว่าความจรงิ…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืง HENNINGSVAER เป็นเมอืงท่าและหมูบ่า้นชาวประมงที่ปจัจบุนัชาวบา้นยงัคงประมงกนั

อยากคึกคกั เป็นอกีเมอืงยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วต่างพากนัมาแวะเวยีน ซึง่จดุเด่นของเมอืงน้ีคือบา้นชาวประมงสแีดง 

(RORBUER) ตัง้อยู่รมิทะเลมอ่ีาวจอดเรอืประมงเรยีงรายอยู่มากมาย เป็นภาพทีส่วยงามตดักบัววิภเูขาทีป่กคลุมไป

ดว้ยหมิะในช่วงฤดูหนาว ถอืเป็นภาพทีส่วยงามไมน่อ้ย ... 

  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงสโววาร ์( SVOLVAER) เมอืง

ศูนยก์ลางเขตชุมชน VÅGAN ตัง้อยู่บนโคง้อ่าวทางใตสุ้ดของเกาะ

เอาสโตไก (AUSTVÅGØ YA) ในหมูเ่กาะลอฟโฟเทน…. 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  THON LOFOTEN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง       สโววาร ์- หมู่บา้นแฮมนอยด ์- ไรเนอ - นัสฟยอรด์ - สแตมซุนด ์

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นแฮมนอยด ์ (HAMNOY) เมอืงทีถ่่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนไดด้ทีี่สุดอกีจดุหน่ึง คือภาพ

หมูบ่า้นชาวประมงสแีดงหนา้ภเูขาสูงตระหงา่น ตดักบัพื้นนํา้สฟ้ีาจากนํา้ทะเล .....  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงไรเนอ (REINE) สุดยอดของ

หมูบ่า้นทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นสวรรคบ์นดนิ ซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเกาะ  

ระหว่างสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสวยงาม

แปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึง่เป็นถนนเสน้หลกัสายเดยีวของ



 
หมูเ่กาะลอฟโฟเทน นาํท่านเดนิทางผ่านถนนเสน้เลก็ๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเลก็เกาะนอ้ย ขา้มสะพานต่างๆ  

นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้น Å  เป็นหมูบ่า้นที่ไดข้ึ้นชื่อว่าสวยทีสุ่ดบนหมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN) อนัเป็นจดุสิ้นสุด

ของถนนสายหลกั E10 ซึง่ถอืว่าเป็นหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมากจากนกัท่องเทีย่ว… ชมพพิธิภณัฑห์มู่บา้น

ชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) สมัผสัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวประมงทีอ่าศยั

อยู่บนหมูเ่กาะลอฟโฟเทน ที่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมูบ่า้นแห่งน้ียงัมสีถานทีต่่างๆให ้

นกัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชม อาท ิโรงงานผลตินํา้มนัตบัปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),รา้นขายเบเกอรี่ และ

รา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆ (หมายเหต ุ: รา้นคา้และโรงงานต่างๆ อาจปิดทาํการเน่ืองจากวนัหยุด เทศกาลโดยไมไ่ดแ้จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้) ใหท่้านไดเ้ดนิเลน่ชมหมูบ่า้น และเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั…. 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงนสัฟยอรด์ (NUSFJORD) เมอืงเลก็ๆทีม่ทีศันียภาพอนัน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงในหมูเ่กาะลอฟโฟ

เทน ทีม่วีวิภเูขาสลบักบัแมน่ํา้ และภาพสะทอ้นววิเทอืกเขาบนผนืนํา้ อสิระใหท่้านเดนิ ชมหมู่บา้นนสัฟยอรด์ 

(NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงทีเ่ก่าแก่ที่สุดและยงัคงไดร้บัการอนุรกัษ์

ไวอ้ย่างดเียีย่มอีกแห่งของนอรเ์วย ์หมูบ่า้นแห่งน้ีมกีระท่อมชาวประมงท ัง้สเีหลอืงและแดง อกีท ัง้ยงัอนุรกัษบ์า้นเมอืง

เก่าไวเ้ป็นอย่างด ีและไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงสแตมซุนด ์(STAMSUND) หมูบ่า้นชาวประมงเลก็ๆตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกาะ 

VESTVÅGØ Y 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั LIVE LOFOTEN HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

วนัเจด็ของการเดินทาง         สแตมซุนด ์

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ร่วมทาํกจิกรรม CRAB SAFARI โดยเรอืยางออกไปเพื่อชมทศันียภาพรมิชายฝัง่ 

และนาํปูทะเลขึ้นมาเพือ่นาํไปทาํอาหารกลางวนั ถอืเป็นเจา้แรกในหมูเ่กาะลอฟโฟเทน ทีจ่ดั

กจิกรรม CRAB SAFARI เพือ่ใหน้กัท่องเที่ยวไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ ชมพพิธิภณัฑไ์วกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) บรเิวณหมู่

เกาะลอฟโฟเทน มกีารคน้พบว่าเป็นทีต่ ัง้ของชมุชนชาวไวกิ้งในอดตี บนเกาะจงึมพีพิธิภณัฑ์

ไวกิ้งทีแ่สดงเรื่องราวและหลกัฐานทางประวตัิศาสตรข์องชาวไวกิ้งไวม้ากมาย ซึง่รูปแบบพพิธิภณัฑถ์กูออกแบบโดยใช ้

โครงเรอืไวกิ้งโบราณและภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของเครื่องใชแ้ละเรื่องราวเกี่ยวกบัวถิชีวีติของชาวไวกิ้ง  

นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้น BALLSTAD หมูบ่า้นชาวประมงแบบดัง้เดมิบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ทีม่อีายุกว่า 1,000 ปี ถอื

ว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง และยงัเป็นอีกมมุหน่ึงที่ท่านสามารถถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลงัสแีดง 

ตดักบัพื้นนํา้ทะเลและทอ้งฟ้าอนัสวยงามได ้ถอืเป็นววิจดุขายแห่งหน่ึงของหมูเ่กาะลอฟโฟเทน….. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั LIVE LOFOTEN HOTEL  หรอืเทยีบเท่า  



 
วนัแปดของการเดินทาง        สแตมซุนด ์- บอรโ์ด - ออสโล 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

....... น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงบอรโ์ด (BODO) โดย สายการบนิ WIDEROE เทีย่วบนิ WF807 

....... น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ เมอืงบอรโ์ด เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

....... น. ออกเดนิทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบนิสแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SK4406  

....... น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้อสิระใหท่้าน ชอ้ปป้ิงอย่างจใุจบรเิวณย่านคารล์โจฮนัเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ลือ่ง

ชื่อของเมอืงออสโลสนิคา้ของฝากทีเ่ป็นที่นิยมของนกัท่องเทีย่ว คือ เครื่องครวั พวงกญุแจเป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม 

สนิคา้และของที่ระลกึต่างๆทีข่ายกนัในประเทศน้ีจะมรีาคาค่อนขา้งสูงเน่ืองจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่ค่ีาครองชพีสูง

ทีสุ่ดในโลกประเทศหน่ึง 

จากนัน้นาํท่าน ชมเมอืงออสโล ...ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมอืงออสโล (OSLO CITY HALL) เป็นสถาปตัยกรรมที่

สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ต ัง้อยู่บริเวณริมแมน่ํา้ ออสโลฟยอรด์ (OSLO FJORD) อกีท ัง้โรงละคร

แห่งชาต ิ(THE OSLO OPERA HOUSE) หน่ึงในโครงการปรบัปรุงบรเิวณชายฝัง่ของออสโลใหเ้กดิเป็นพื้นทีท่ี่มี

ประโยชน ์และการปรบัผงัการจราจรของชายฝัง่ดา้นตวัเมอืงออสโล ผ่านชมพระบรมมหาราชวงั (ROYAL PALACE) 

และ AKERHUS FORTRESS สถานสาํคญัประจาํเมอืงและมสีถาปตัยกรรมทีส่วยงามโดดเด่นทีเ่หมาะแก่การแวะชม

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั THON HOTEL OPERA หรอืเทยีบเท่า  

วนัเกา้ของการเดินทาง         ออสโล - ประเทศไทย 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

13.30 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย  (TG) เทีย่วบนิที ่ TG955  

วนัสบิของการเดินทาง         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 2020 

17-26 พ.ย. 

1-10 ธ.ค. // 15-24 ธ.ค. 

159,900.- 135,900.- 29,000.- ปี 2021 

18-27 ม.ค. //  6-15 ก.พ.   

11-20 ก.พ. // 19-28 ก.พ.  

4-13 มี.ค. //15-24 มี.ค. //18-27 มี.ค. 

ปี 2020 

23 ธ.ค. – 1 ม.ค. 

26 ธ.ค. – 4 ม.ค. 

179,900.- 162,900.- 35,000.- 

 

** 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 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 



 
7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

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, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง 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*.*.*. 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไป
เขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์(หมายเหต ุผู ้

เดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสาย
การบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่ง
กรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ 
เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋ว หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และ
คา่ธรรมเนยีมวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้ 

หมายเหต ุ
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัด
หยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของ
แตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้
หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรม
และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สําคัญ…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดชํ้าระคา่มัดจําทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิท 
ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่LONG LEG โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกาย
แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี่
มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวี
ซา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  



 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอื
ทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
เงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ 
ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ

ทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายต่ํุากวา่กว่า 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 
 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้ีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอื

ความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะ

ทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศ

ไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน 

หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกู 

ปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของ

ผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่

คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

 


