
 

 

รหัสทัวร 1900177 
ทัวรสวีเดน ชมพระอาทิตยเที่ยงคืน 8 วัน 5 คืน (EK) 
ชมภายนอกพิพธิภัณฑเรือวาซา   ถายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE   ชม
ภายนอกพิพิธภณัฑเรือไวกิ้งโบราณ  ชมปราสาท AKERSHUS   พักบนเรือสําราญ 
1 คืนพรอมบุฟเฟ�ต   ถายรูปบริเวณลานกวางหนาพระราชวังอะมาเลียนบอรก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันทีห่นึง่ กรุงเทพฯ 
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศเคานเตอรสาย

การบินเอมิเรตส (EK) เคานเตอร T เจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

 
วันทีส่อง สตอกโฮลม(สวีเดน) 
01.35 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู กรุงสตอกโฮลมประเทศสวีเดนโดยเที่ยวบินที่ EK385 /  

EK157 
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองบินที่สนามบินดูไบ 0445-0840 *.*.*. 

13.10 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวเีดน หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง
และศุลกากรเรียบรอยแลว......นําทาน ชมกรุงสตอกโฮลม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน 
ที่มคีวามสวยงามที่สดุแหงหน่ึงของโลกจนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก 
เมืองแหงประวติัศาสตรต้ังแตศตวรรษที่ 13 ...ชมความสวยงามของวิวกรุงสตอกโฮลม 
ณ จุดชมวิว นําทานชอปปم�งที่ถนนชอปปم�งสตรีท.....อิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย.... 
นําทาน ชมภายนอกพิพิธภัณฑเรือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ป เรือรบที่
ใหญที่สุดบรรทุกปนใหญถึง 64 กระบอก สรางเมื่อป ค.ศ. 1628  *.*.*. หากทานที่
ตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหวัหนา คาเขาทานละ 15Euro.- *.*.*. 
นําทานอิสระถายรูปดานหนากบั CITY HALL หรือศาลาการเมอืงทุกปของวันที่ 10 
ธ.ค. จะมีพธิีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่น่ี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  MARRIOT HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม สตอกโฮลม-คารลสตทั-ออสโล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคารลสตัท  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (310 กม.) 
เมืองริมทะเลสาบแวนเนิรน ทีม่ีชาวเมืองนอรดิกด้ังเดมิอาศัยมาแตโบราณกวา 1,000 
ป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (OSLO) (221 กม.) เมอืงหลวงของประเทศนอรเวย 
ที่ต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางการเดินทางทานจะไดสัมผัสกบัความ
สวยงามของทองทุงหญาอันเขียวขจ ี

 นําทานถายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE นําทานชมภายนอกพพิิธภัณฑเรือ
ไวกิง้โบราณจดัแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ที่สรางจากไม ในสตวรรษที ่9 *.*.*. หากทานที่
ตองการเขาชมดานใน รบกวนติดตอหวัหนา คาเขาทานละ 15Euro.- *.*.*.  
นําทานชมอุทยานฟรอกเนอร ทีม่ีประตมิากรรมที่แสดงถงึคามเปนอยูสภาพชีวติและการ
ด้ินรนตอสูของมนุษยชาติ ซึง่เปนผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด .นําทานชมปราสาท 
AKERSHUS  
นําชมกรุงออสโล นครทีม่ีอายุกวา 1,000 ป ต้ังแตสมัยไวกิง้เรืออํานาจ ผานชมนําเนียบ
รัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริยนอรเวย..นําทานชมศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่ง
สรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูริมแมน้ํา ราย
ลอมไปดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด ...จากน้ันอิสระ 
ชอปปم�งอยางจุใจบริเวณ ยานคารลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เปนแหลงช
อปปم�งที่เล่ืองช่ือของเมืองออสโลสินคาของฝากที่เปนทีนิ่ยมของนักทองเที่ยวคือ 
เคร่ืองครัว พวงกุญแจเปนตน แตอยางไรกต็าม สินคาและของทีร่ะลกึตางๆ ทีข่ายกันใน
ประเทศน้ีจะมีราคาคอนขางสูงเน่ืองจากนอรเวยเปนประเทศทีม่ีคาครองชีพสูงที่สดุใน
โลกประเทศหน่ึง… 

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่ี ่ ออสโล-อลัตา-ฮอนน่ิงสแวค-พระอาทติยเที่ยงคนื 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินออสโล การเดอรมอน (OSLO AIRPORT  
 (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมอืงอัลตา (ALTA) เมืองที่ใหญที่สุดในฟนนมารก

และเปนที่รูจกักันในหมูชาวประมงวาม ีแหลงแมน้ําทีม่ีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแหง
หน่ึงจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮอนน่ิงสแวค (HONNINGSVAG) (210 กม.) 
ชุมชนที่อยูเหนือสุดของโลก สถานทีต้ั่งของทาเรือในการขนถายปลาทะเลที่สําคัญของ
ประเทศ ... นําทาน ผานชมวิถคีวามเปนอยูของชาวเมอืงในแบบชุมชนประมงที่เรียงราย
ไปดวยตัวอาคารไมทาสีสดใส ไลระดบัไปตามความสูงของที่ลาดเชิงผา ต่ืนตาไปกบั
ความสวยงามของเหลาสินคาพื้นเมืองมากมาย อาทิเชน เส้ือถกั, ไมแกะสลัก, 



 

 

เคร่ืองเงิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ีรอบๆ ตัวเมืองยงัแวดลอมไปดวยธรรมชาติ 
และววิทวิทศันทีง่ดงาม… จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พกั........ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นเหนือสู นอรทเคป (NORTH CAPE) นําทานชมภาพถาย
เกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อป พ.ศ. 2450 ซึง่พระองคไดจารึกพระ
ปรมาภิไธยบนกอนหินขนาดใหญที่ปจจุบันไดจดัแสดงไวใหชาวไทยไดมคีวามภาคภูมิใจ
ในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑสยาม ซ่ึงสรางขึ้นเพือ่เปนเกียรติแกประเทศไทย 
…จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูทีพ่ักโรงแรม 
 

วันทีห่า ฮอนน่ิงสแวค-อลัตา-ออสโล-โคเปนเฮเกน-เรือ DFDS 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม*.*.*. (กรุณาเตรียมกระเป�าใบเล็กใส

สัมภาระเพือ่คางบนเรือสําราญ 1 คืน) *.*.*. 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอัลตา (ALTA) (210 กม.) เมืองที่ใหญที่สุดในฟนนมารก
เปนที่รูจักกันในหมูชาวประมงวามีแหลงแมน้ําที่มีปลาแซลมอนทีดี่ที่สดุในโลกแหงหน่ึง…
เพื่อเดินทางกลับสูเมืองออสโล 

  (OSLO) *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
. ออกเดินทางสู กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบิน เที่ยวบินที ่
 (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมอืงออสโล เมืองทีถู่กสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 ปกอน 

ซึ่งในอดีตเมื่อคร้ังที่นอรเวยอยูในอารักขาของอาณาจกัรเดนมารก นอรเวยไดยายเมือง
หลวงถงึ 2 คร้ังจากกรุงทรอนโฮลมมาเปนกรุงเบอรเกนกอนจะมาเปนกรุงออสโลใน
ปจจุบัน…เพื่อนําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย มุงสู เมอืง
โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 

16.30 น. เรือสําราญ DFDS SEAWAYS สู เมืองโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารคบนเรือทานจะไดพบกับสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ดิสโกเธค -  บาร – รานคาปลอดภาษแีละอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหาค่ําแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ สไตนสแกนดิเนเวียน 
 
วันทีห่ก เรือ DFDS-นูฮาวน-ชมเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชาบนเรือ 
09.30 น. เรือสําราญ DFDS ถงึเทาเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)ประเทศเดน

มารค เมืองหลวง และเมืองชายฝم�งทะเลของประเทศเดนมารก ตัง้อยูชายฝم�งตะวันออก
ของเกาะซีแลนด และเปนยานธรุกิจที่สําคัญ เน่ืองจากมกีารทาํประมง และเปนเมืองทา



 

 

ของการขนสงสินคาการทองเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัเปนเมืองใหญที่สวยงาม
และนาสนใจดวยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถชีีวติหลากหลาย*.*.*. อิสระอาหาร
กลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
จากน้ันนําทานเดินทางสู นูฮาวน (NYHAVN) แหลงทองเที่ยวสาํคญัอีกแหงหน่ึงของ
เมือง เพราะมีรานคา รานอาหาร รานขายของที่ระลกึที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกบัมี
เรือใบ และเรือสินคาโบราณที่ไดรับการบูรณะซอมแซมอยางดีถูกนํามาจอดทอดสมออยู
ริมสองขางฝم�งแมน้ํา ... 
นําทานสู ถายรูปบริเวณลานกวางหนาพระราชวงัอะมาเลยีนบอรก (AMALIENBORG 
PALACE) ซึง่เปนสถานที่ประทบัของบรรดาเหลาพระราชวงศแหงเดนมารก พระราชวงั
แหงน้ีกอสรางตามแบบสถาปตยกรรมร็อคโคโค ดานหนาของพระราชวงัจะมกีารเปล่ียน
ทหารยามหนาวงัทกุวัน เหมอืนกับพระราชวงับ๊ักกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของ
พระราชวังต้ังตอกันคลายเปนวงกลม บริเวณตรงกลางเปนลานกวางซึง่รถสามารถแลน
ผานไปมาไดอยางสบาย เน่ืองจากพระราชวงัแหงน้ีไมมีร้ัวกั้น จตุัรัสดานหนาของ
พระราชวัง ทานจะพบกับอนุสาวรียของกษตัริยเดนมารกทรงมา ดูสงางามยิ่งนกั…. 
จากน้ันนําทานเดินเลนบริเวณจดุเร่ิมตนของถนนชอปปم�งสายสําคัญของเมือง และถือ
เปนถนนชอปปم�งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกดวย ถนนสายน้ีเรียกวา สตรอยท (THE 
STROGET) ตามภาษาแดนิชซึ่งเช่ือมตอกับจตุัรัส...  นําทาน ถายภาพกับเงือกนอยลดิ
เด้ิล เมอรเมด (THE LITTLE MERMAID) ตํานานแหงความรักของเงอืกนอย
สัญลักษณที่สําคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพัน ธอันลือช่ือของฮันส คริส
เตียนแอนเดอรสัน (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตัวละครสําคัญ
ที่ทําใหกรุงโคเปนเฮเกนไดรับฉายาอีกอยางหน่ึง นอกจากสวรรคแหงเมืองทาวาเปน
เมืองแหงความรักในเทพนิยายอีกดวย นอกจากจะน่ังอวดโฉมอยูริมชายหาดแลว แอ
เรียล ยังปรากฏตัวอยูในโปสการด และของทีร่ะลึก ไมวาจะเปน แมก็เน็ตแกวน้ํา พวง
กุญแจ ทั่วกรุงโคเปนเฮเกน 
นําทาน ถายภาพกบัน้ําพุเกฟออน (GEFION FOUNTAIN) อนุสาวรียที่เปนที่มาแหง
ตํานานในการสรางประเทศ ลกัษณะเปนน้ําพรูุปปم�นผูหญิงกําลงัถอืแสไลววั 4 ตัว ทีม่ี
ตํานานเลาขานกันวา เทพเจาผูทรงอิทธิฤทธิด์ลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ พระราชินี
เกฟออน จึงแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ําจนเกิดเปน
ประเทศเดนมารก…. 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่เจ็ด โคเปนเฮเกน-ดไูบ-ประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
15.35 น. (เวลาทองถิ่น)  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเที่ยวบินที่ EK152  

/ EK376*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองบินที่ดูไบ 2355-0340 *.*.*. 
 

วันทีแ่ปด ประเทศไทย 
13.15 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 
 

อัตราคาใชจาย 
อัตราคาใชจาย 

ผูใหญ 
พักหอง

คู 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพิ่ม 

11-18 มิ.ย. // 10-17 ก.ค.10-17 ส.ค.  79,999.-  
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึน้สําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาต๋ัวเคร่ืองบินภายใน *.*.*. ไมสามารถคืนเงนิไดทกุกรณี *.*.*.  
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
5. คาหัวหนาทวัรนําเที่ยวตามรายการ 
6. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไม

มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวัน
เขาพกัตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยาย
เมือง หรือเพิม่คาทวัรในกรณีพกัที่เมืองเดมิ โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และ



 

 

บางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขา
พัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถ
จัดหาได ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหองพกั 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิต่ํา  
** กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 



 

 

6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
7. คาทปิทานละ 50.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทน

การยื่น) (หากสถานทตูได 
กําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทาน
ละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรับถือเปนสัญญา

การเดินทางระหวางบริษทัและลกูคา** 
 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวนั
จอง มฉิะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมติัวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง  

***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพกั เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพกัเมอืงที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทวัรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับสาย
การบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ตางประเทศ)) 



 

 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือ
มดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวซีา / 
คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณีทีก่รุป
ออกเดินทางไมครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอบัุติเหต,ุเจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบินให

ระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพือ่จะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  
 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลกิของเที่ยวบิน 
รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) 
เดินทางหากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ 
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมือ่ทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษัท
ฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงือนไขตางๆของบริษทั ที่ไดระบุไวทัง้หมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหา



 

 

ทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่ไมวา

เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคนืเงินใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  

  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจงสถานฑตู 
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑตู เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะ
ถูกบันทกึไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของเอกสารวีซา 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถงึแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษทัฯ
ใครขอรบกวนทานจดัสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

  ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมติัวีซา 
จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ซึง่อาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ 
จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 



 

 

  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯกอนทกุคร้ังมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ
เสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นให
กอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสขุของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ความ
ปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแง
จะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซือ้
ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพื่อขอ
คํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  

ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทวัรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไม
สามารถรับผดิชอบคาใชจายน้ันได 
  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 

น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไข
ปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่
บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 
 



 

 

ขอความซึ่งถอืเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่
เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตอง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

 


