
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัที่หน่ึง ประเทศไทย 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคานเ์ตอรส์ายการบนิ  

 เอมเิรตส ์(EK) เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง ประเทศไทย - ดูไบ - สตอ็กโฮลม ์(สวเีดน) 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงสตอ็กโฮลมป์ระเทศสวเีดนโดยเทีย่วบนิที ่EK385 / EK157 

**** แวะเปลีย่นเครื่องบนิทีส่นามบนิดูไบ 05.00-08.30 *** 



12.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ กรุงสตอ็กโฮลม ์ประเทศสวเีดน หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ......น าท่าน ชมกรุงสตอ๊กโฮลม ์เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก

จนไดร้บัขนานนามว่า ราชนีิแห่งทะเลบอลตกิ เมอืงแห่ง

ประวตัศิาสตรต์ ัง้แต่ศตวรรษที ่13 ...ชมความสวยงามของ

ววิกรุงสตอ๊กโฮลม์ ณ จดุชมววิ น าท่านชอ้ปป้ิงทีถ่นนชอ้ป

ป้ิงสตรที.....อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั.... 

น าท่าน ชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา เรอืรบโบราณที่จมทะเลถงึ 

333 ปี เรอืรบทีใ่หญ่ทีสุ่ดบรรทกุปืนใหญ่ถงึ 64 กระบอก สรา้งเมือ่

ปี ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านทีต่อ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวน

ตดิต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 15Euro.- *.*.*. 

...น าท่านอสิระถ่ายรูปดา้นหนา้กบั CITY HALL หรอืศาลา

การเมอืงทกุปีของวนัที ่10 ธ.ค. จะมพีธิีมอบรางวลัโนเบล ณ ทีน่ี่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  QUALITY AIRPORT HOTEL ARLANDA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำม สตอ็กโฮลม-์คำรล์สตดั-ออสโล-โกล (นอรเ์วย)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคารล์สตดั  (KARLSTAD) ประเทศสวเีดน (310 กม.) เมอืงรมิทะเลสาบ

แวนเนิรน์ ทีม่ชีาวเมอืงนอรด์กิด ัง้เดมิอาศยัมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออสโล (OSLO) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ทีต่ ัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของ 

 อ่าวฟยอรด์ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้อนัเขยีวขจี 

 ...น าท่านถ่ายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE น าท่านชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ้งโบราณจดั

แสดงเกี่ยวกบัเรอืไวกิ้งทีส่รา้งจากไม ้ในสตวรรษที ่9 *.*.*. หากท่านทีต่อ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวน

ตดิต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 15Euro.- *.*.*. 

...น าท่าน ชมอทุยานฟรอกเนอร ์ทีม่ปีระตมิากรรมทีแ่สดงถงึคามเป็นอยู่สภาพชวีติและการดิ้นรนต่อสู ้

ของมนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานของ กุสตาฟวเิกอแลนด ์.น าท่าน ชมปราสาท AKERSHUS  

น าชมกรุงออสโล นครทีม่อีายุกว่า 1,000 ปี ต ัง้แต่สมยัไวกิ้งเรอื

อ านาจ ผ่านชมน าเนียบรฐับาลพระบรมมหาราชวงัของกษตัรยิ ์

นอรเ์วย.์.น าท่านชมศาลาว่าการเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ย



สถาปตัยกรรมทีส่วยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ต ัง้อยู่ริมแม่น า้ รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่

สวยงามรมิออสโลฟยอรด์ ...จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงอย่างจใุจบรเิวณ ย่านคารล์โจฮนัเกท (KARL 

JOHANS GATE) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ลือ่งชื่อของเมอืงออสโลสนิคา้ของฝากทีเ่ป็นทีนิ่ยมของ

นกัท่องเทีย่วคือ เครื่องครวั พวงกุญแจเป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม สนิคา้และของทีร่ะลกึต่างๆ ทีข่ายกนั

ในประเทศน้ีจะมรีาคาค่อนขา้งสูงเน่ืองจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่ค่ีาครองชพีสูงทีสุ่ดในโลกประเทศ

หน่ึง… 

...จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโกล (GOL) เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาทีม่ชีือ่เสยีงของนอรเ์วย ์

เมอืงแห่งปากประตูสู่ดนิแดนแห่งฟยอรด์แลนดแ์ละสกีรีสอรท์ยอดนิยมในเขตของประเทศ และยงัเป็น

เมอืงทีย่งัคงรกัษาจารตีวฒันธรรมรูปลกัษณด์ ัง้เดมิของหมู่บา้นชนชาวนอรส์ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19.. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  STOREFJELL RESORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  โกล-ฟลมั-กูดวำเกน-เบอรเ์กน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

...จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลมั (FLAM) ดนิแดนแห่งเขตชายฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์

ซึง่เป็นลกัษณะของการเกิดการกดัเซาะของน า้แขง็เมือ่คร ัง้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลเหลา่นัน้ยงัเป็นน า้แขง็อยู่ 

เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มาในแผ่นดนิเป็นธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามเป็น

อย่างมาก… 

 ...จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืในซองน ์ฟยอรด์ (SOGNE FJORD) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น KING OF FJORD 

และนบัไดว้่าเป็นฟยอรด์ทีล่กึเขา้มาในแผ่นดนิมากทีสุ่ดดว้ยความยาว

กว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะไดช้ื่นชม  ความงามทางธรรมชาตทิี่

สรา้งสรรคไ์วใ้หท่้านชื่นชมอย่างเตม็อิม่ สวยราวอยู่ในภาพวาดจาก

จนิตนาการ เนียรอยฟยอรด์  (NAEROYFJORD) เป็นฟยอรด์ทีไ่ดร้บั

การยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก และเออรแ์ลนดส์ ฟยอรด์ 

(AURLANDSFJORD) เป็นฟยอรด์ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศนอรเ์วย ์ท ัง้สองฟยอรด์

เป็นสาขาของ SONGNEFJORD ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็น KING OF FJORD คือ เป็นฟยอรด์ทีใ่หญ่ทีสุ่ด และ

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของนอรเวย ์โดยเฉพาะเนียรอยฟยอรด์ ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นฟยอรด์ทีอ่ยู่ห่างไกลทีสุ่ด 

และสวยงามทสุีดในฟยอรด์สาขาของ SOGNEFJORD อกีท ัง้ยงัเป็นฟยอรด์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในนอรเวยอ์กี

ดว้ย ....เดนิทางถงึ เมอืงกูดวาเกน (GUDVANGEN)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรเ์กน (BERGEN) เมอืงใหญ่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบั 2 ของนอร

เวย ์อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงท่าทีส่  าคญั และยงัเคยใหก้ารตอ้นรบัผูม้าเยอืนอย่างอบอุ่นมาแลว้กว่า900 ปี เป็น

เมอืงทีไ่ดร้บัการสบืทอดเอกลกัษณท์างศิลปะ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของบรรพบรุุษจนไดร้บัการขึ้น

ทะเบยีนเป็น มรดกโลก.. 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้  เบอรเ์กน-เกโล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

...น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมอืงเก่า ซึง่ในอดตีเป็นโกดงัสนิคา้ต่างๆ ปจัจบุนัถูกดดัแปลงมาเป็นรา้นอาหาร 

โรงแรม อารต์แกลเลอรี่ พพิธิภณัฑ ์รา้นคา้ต่างๆมากมาย ใหท่้านไดพ้กัผ่อนกบับรรยากาศแสนสบาย 

ผ่านชมบรเิวณท่าเรอื และBrygge อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ทีไ่ดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ...จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงเกโล (GEILO) (244 กม.) ทีต่ ัง้อยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของ

ธรรมชาต ิเมอืงเกโลเป็นสกีรีสอรท์ทีพ่รอ้มสรรพส าหรบัการเลน่สกี ซึง่ในช่วงฤดูหนาวจะเตม็ไปดว้ย

ผูค้นทีร่กัการเลน่สกี …อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  GEILO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  เกโล-ออสโล-เรอื DFDS  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. (กรุณาเตรยีมกระเป๋าใบเลก็ใส่สมัภาระเพือ่คา้งบนเรอืส  าราญ 1 คืน) *.*.*. 

...น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออสโล (222 กม.) เมอืงทีถ่กูสถาปนาขึ้นเมือ่ 60 ปีก่อน ซึง่ในอดตีเมือ่คร ัง้ที่

นอรเวยอ์ยู่ในอารกัขาของอาณาจกัรเดนมารก์ นอรเ์วยไ์ดย้า้ยเมอืงหลวงถงึ 2 คร ัง้จากกรุงทรอนโฮลม์

มาเป็นกรุงเบอรเ์กนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปจัจบุนั… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

........... น.  เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอื DFDS สแกนดเินเวยีน ซเีวย ์มุ่งสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 

16.30 น. เรอืส  าราญ DFDS SEAWAYS ไปยงั เมอืงโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมารก์บนเรอืท่านจะไดพ้บกบัสิง่อ  านวยความ

สะดวก ดสิโกเ้ธค - บาร ์- รา้นคา้ปลอดภาษแีละอืน่ ๆ 

อกีมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหาค า่แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื สไตนส์แกนดเินเวยีน 



วนัที่เจด็ เรอื DFDS-โคเปนเฮเกน(เดนมำรก์)-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

09.30 น. เรอืส  าราญ DFDS ถงึเท่าเทยีบเรอื เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารก์ เมอืง

หลวง และเมอืงชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ต ัง้อยู่ชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์และเป็น

ย่านธุรกิจทีส่  าคญั เน่ืองจากมกีารท าประมง และเป็นเมอืงท่าของการขนส่งสนิคา้การท่องเทีย่ว และ

อตุสาหกรรม อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่วยงาม และน่าสนใจดว้ยมลีกัษณะของการผสมผสานวถิชีวีติ

หลากหลาย 

...จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ นูฮาวน ์(NYHAVN) แหลง่ท่องเทีย่วส าคญัอกีแห่งหน่ึงของเมอืง เพราะมี

รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึทีส่วยงาม ทนัสมยัประกอบกบัมเีรอืใบ และเรอืสนิคา้โบราณที่

ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมอย่างดถีูกน ามาจอดทอดสมออยู่รมิสองขา้งฝัง่แม่น า้. 

...น าท่านสู่ ถ่ายรูปบรเิวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลยีนบอรก์ (AMALIENBORG PALACE) 

ซึง่เป็นสถานทีป่ระทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ พระราชวงัแห่งน้ี

ก่อสรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมรอ็คโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมกีารเปลีย่นทหาร

ยามหนา้วงัทกุวนั เหมอืนกบัพระราชวงับ ัก๊กิ้งแฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงัต ัง้

ต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บรเิวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซึง่รถสามารถแลน่ผ่านไปมาได ้

อย่างสบาย เน่ืองจากพระราชวงัแห่งน้ีไม่มรี ัว้ก ัน้ จตัรุสัดา้นหนา้ของพระราชวงั ท่านจะ

พบกบัอนุสาวรยีข์องกษตัรยิเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดูสงา่งามยิ่งนกั…. 

...น าท่าน ถ่ายภาพกบัเงอืกนอ้ยลดิเดิ้ล เมอรเ์มด (THE LITTLE MERMAID) ต านานแห่งความรกั

ของเงอืกนอ้ยสญัลกัษณท์ีส่  าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน้ จากงานการประพนั ธอ์นัลอืชื่อของฮนัส ์ครสิ

เตยีนแอนเดอรส์นั (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรยีล คือ ตวัละครส าคญัทีท่  าใหก้รุง

โคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอกีอย่างหน่ึง นอกจากสวรรคแ์ห่งเมอืงท่าว่าเป็นเมอืงแห่งความรกัในเทพนิยาย

อกีดว้ย นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยู่รมิชายหาดแลว้ แอเรยีล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการด์ และของที่

ระลกึ ไม่ว่าจะเป็น แมก็เน็ตแกว้น า้ พวงกุญแจ ท ัว่กรุงโคเปนเฮเกน 

14.20 น. (เวลาทอ้งถิน่)  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที ่EK152 / EK384 

**** แวะเปลีย่นเครื่องบนิทีดู่ไบ 23.45-03.05 *** 

วนัที่แปด ประเทศไทย 

12.05 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

***รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย ,์ ขอสงวนสทิธ์ิกำรยำ้ยเมืองที่เขำ้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจดังำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 
 



  อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย 

วนัที่เดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

2-10 มิ.ย. / 23-30 มิ.ย. / 8-15 ก.ค. 

22-29 ก.ค. / 11-18 ส.ค.  

26 ส.ค.-2 ก.ย. / 9-16 ก.ย.  

23-30 ก.ย. / 7-14 ต.ค. /21-28 ต.ค. 

29 ต.ค.-5 พ.ย. / 11-18 พ.ย. 

24 พ.ย.-1 ธ.ค. / 9-16 ธ.ค.  

73,888.- 

15,500.- 

22-29 ธ.ค.  

27 ธ.ค.-3 ม.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 
83,888.- 

 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่าตรวจโควดิตามมาตรการของฝัง่ไทย 

10. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร 

11. ค่าวซี่าเชงเกน้ 6,000.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี 

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยื่นวซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

 

**กรุณำอำ่นเงือ่นไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ี่ท่ำนไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหว่ำงบรษิทัและลูกคำ้** 

เงือ่นไขกำรจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบั

ลูกคา้รายต่อไป  



เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษิทัขอ

เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

***รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิ์กำรยำ้ยเมืองที่เขำ้พกั เช่น กรณีทีเ่มืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้

พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 

กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทกุกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ตม็จ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที ่

เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออก

เดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะได  ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีากรณีที่

ท่านยืน่วซ่ีาแลว้  

หมำยเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, 

จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีด

ของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั 

หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

-นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น า้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 



 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง

บรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้  

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง 

ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั   

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่

ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้

ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 



 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ ทางบริษ ัทฯ ไม่สามารถ

รบัผดิชอบในอบุตัิเหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, คว ามล่าชา้

ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื สว่นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอก

อกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหต ุ

ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ

พื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกี าร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอื

และค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 


