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เดินทางถึงเมืองนาร์ วิกทางตอนเหนื อของประเทศนอร์ เวย์ แวดล้ อมด้ วยภูเขาและทะเล
กว้ างไกลอีกทัง้ ยังเป็ นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จประพาสมา
ทรงทอดพระเนตรการทาเหมืองแร่ ของเมืองซึง่ ยังคงเปิ ดให้ บริ การจนถึงปั จจุบนั
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วออกเดินทางสู่เมืองสโววาร์ ด (Svolvær) ซึง่ เป็ นเมืองศูนย์ กลางเขต
ชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อัน โด่งดังในเขต
Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตราคาร
นาท่ านเข้ าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

เที่ยวหมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน
Reine
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะท่องเที่ยวในหมูเ่ กาะโลโฟเทน ตังอยู
้ ่ในเมือง Nordland ประเทศนอร์ เวย์ อาณาเขต
ของหมูบ่ ้ านตังอยู
้ ่เหนือเส้ นอาร์ คติกเซอร์ เคิลบริ เวณใกล้ ขวโลกเหนื
ั้
อ ล้ อมรอบด้ วยฟยอร์ ด
และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้ วยเมืองหรื อหมูบ่ ้ านเล็กๆ
หลายๆหมูบ่ ้ าน กระจายตังอยู
้ ร่ อบๆ เกาะ นาท่านเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านนุสฟยอร์ ด (Nusfjord)
หมูบ่ ้ านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สดุ ที่อีกแห่งของนอร์ เวย์ อีกทังยั
้ งเป็ นหมูบ่ ้ านที่ยงั คงมีวิถีชีวิต
แบบชาวประมงดังเดิ
้ มซึง่ ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลา
และนาปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้ วยการตากแห้ งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ ทานในฤดู
หนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จบั ได้ ในเขตนี ้คือปลาค็อด อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะมุง่ หน้ าสูบ่ ริ เวณทางตอนใต้ ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส เที่ยวชมหมูบ่ ้ าน Å ที่ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นหมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ บนหมูเ่ กาะโลโฟเทน และเป็ นจุดสิ ้นสุดของถนนสายหลัก E10
ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมูเ่ กาะโลโฟเทน จากนันเดิ
้ นทางสูห่ มูบ่ ้ าน
Reine อันได้ ชื่อว่าเป็ นหมูบ่ ้ านที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สดุ แห่ง
หนึง่ ของเกาะโลโฟเทน นาคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ในสไตล์บ้านชาวประมง (Rorbuer
Cabins) บ้ านชาวประมงสีแดงที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิ ดท่านยังสามารถเห็น
แสงเหนือปกคลุมทัว่ บริ เวณในยามค่าคืน
รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านเข้ าพักโรงแรม REINE RORBUER LOFOTEN หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

เที่ยวเกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ - พัก
เมืองเมืองสโววาร์ ด

Local
(237 ก.ม.)
Chinese
www.thonhotels.com
Buffet
(130 ก.ม.)

Local

Local
www.reinerorbuer.no

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านชาวประมง Hamnoy ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สดุ
ในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามไม่แพ้ กบั หมูบ่ ้ านอื่นๆ และเป็ นอีกหนึง่ ที่ที่ท่านไม่ควร
พลาดการเก็บภาพประทับใจ

Buffet

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ ้ง (Lofotr Vikingmuseum) ที่นี่คณ
ุ สามารถสัมผัสกับยุคไวกิ ้ง
ได้ อย่างแท้ จริ ง นักโบราณคดีได้ ขดุ ค้ นพบบ้ านของชาวไวกิ ้งที่มีอายุเก่าแก่คาดว่าน่าจะ
ประมาณ ค.ศ.500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และได้ รับการบูรณะขึ ้นใหม่ใน
ฐานะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวา ได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางกลับสูเ่ มืองสโววาร์ ด มี
เวลาให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจของเมือง
รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านเข้ าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
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www.thonhotels.com
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เมืองสโววาด์ - นาร์ วิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรู มเซอ

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะเดินทางกลับสูเ่ มืองนาร์ วิก เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์ นาคณะ
เดินทางสูภ่ ตั ตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูส่ วนสัตว์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็ นสวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของ
โลกแล้ ว ยังเป็ นศูนย์อนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์ในแถบขัวโลก
้
และถือว่าเป็ นบ้ านขนาดใหญ่ของสัตว์
สายพันธุ์นกั ล่า อาทิ หมี, หมาป่ า, แมวป่ า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์
อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์ , วัวมัสก์ออ็ กซ์ อีกด้ วย

Buffet
(238 ก.ม.)

นาท่านเดินทางสู่เมืองทรู มเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็ นเมืองและ
เทศบาลในเทศมณฑลทรุ มส์ ประเทศนอร์ เวย์ ตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์ มี
ประชากรมากเป็ นอันดับ 7 ของนอร์ เวย์ ทรู มเซอเป็ นเมืองเล็กๆแต่มีความเจริ ญและทันสมัย
อย่างมากจนได้ รับการขนานนามว่าเป็ นปารี สแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) ด้ วยภูมิ
ทัศน์ อนั สวยงาม มีทะเลเป็ นฉากหน้ าและภูเขาเป็ นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีก
แห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทังยั
้ งเป็ นประตูส่ขู วโลกเหนื
ั้
อและศูนย์กลางการสารวจขัวโลก
้
เหนืออีกด้ วย
รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

(148 ก.ม.)

เที่ยวชมเมืองทรู มเซอ - ล่ องเรือชมวาฬ - นั่งกระเช้ าเคเบิล้ คาร์ ส่ ูยอดเขา
สโตรสไตเนิน
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ท่าเรื อกลางเมืองทรู มเซอ นาท่านล่องเรื อ Arctic Explorer เพื่อทา
กิจกรรมล่องเรื อชมวาฬ ในช่วงเดือนตุลาคม-กลางกุมภาพันธ์ ของทุกปี “วาฬ” สัตว์นักล่า
พันธุ์ที่ใหญ่ที่สดุ ของโลกหลากหลายสายพันธุ์จะมารวมกันในบริ เวณนอกชายฝั่ งของเมือง
ทรู มเซอ เพื่อหาอาหารอย่างปลาเฮร์ ริ่ง ที่นี่ท่านจึงสามารถเห็นวาฬหายากอย่า ง วาฬหลัง
ค่อม (Humpback Whale), วาฬเพชรฆาต (Orca), วาฬฟิ น (Finback Whale), และโลมา
ได้ อีกด้ วย
(บนเรื อมี ชุดกันหนำวให้ ยืมและขอสงวนสิ ทธิ์ ในกรณี ที่บริ ษัทเรื อยกเลิ ก
ให้บ ริ กำรอัน เนื ่องมำจำกสภำพภู มิ อำกำศไม่ เอื ้ออำนวย กำรล่ องเรื อชมวำฬใช้เวลำ
ประมำณ 3-6 ชัว่ โมง ขึ้นอยู่กบั กำรล่ำในแต่ละครั้ง)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองทรู มเซอ เริ่ มจากย่านใจกลางเมือง ให้ ท่านได้ ชื่นชมความงดงามของ
เหล่าสถาปั ตยกรรมที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้ านไม้ เก่าแก่ที่ถกู
แต่งแต้ มด้ วยสีสนั ฉูดฉาด ซึง่ ทรุ มเซอเป็ นเมืองที่มีบ้านเก่าทาจากไม้ จานวนมากที่สดุ ใน
นอร์ เวย์เหนือ บ้ านเก่าที่สดุ สร้ างตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1789 จากนันชมมหาวิ
้
หารอาร์ กติก (Arctic
Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้ างในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดับกระจกใหญ่ที่สดุ ในยุโรป
จากนันน
้ าท่านนัง่ เคเบิ ้ลคาร์ สยู่ อดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึง่ อยู่สงู จาก
ระดับน ้าทะเล 420 เมตร ให้ ท่านได้ ชมทัศนียภาพทัว่ เมืองทรู มเซอ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นเกาะ
อยู่กลางฟยอร์ ดมีเกาะใหญ่ๆร้ อมลอบ ทางด้ านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
สวีเดนและฟิ นแลนด์
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่า เริ่ มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรู มเซอ เป็ นเมืองสวยชื่อดังของนอร์ เวย์ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของแลปแลนด์ และเป็ นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกดั
อยู่ตรงเส้ นอาร์ กติก และเป็ นหนึง่ ในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก

Local
(69 ก.ม.)

Local
www.radissonblu.com
** พัก 2 คืน **
Buffet

Local

Local
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นาคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
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08.00 น.
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13.30 น.

วันที่ 11

บินสู่เมื
เมืองออสโล - เที่ยวชมเมือง - ช้ อปปิ ้ งถนนคาร์ ล โจฮันเกท

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินทรู มเซอ เพื่อเตรี ยมเดินทางสู่เมืองออสโล
เดินทางสูอ่ อสโล โดยเที่ยวบินที่ DY373
คณะถึง กรุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ น าท่ า นเที่ ย วชมกรุ ง ออสโล ผ่ า นไปชมปราสาท
Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 นาคณะชม
อุทยานฟร็ อกเนอร์ สถานที่จดั แสดงผลงานศิลปะประติมากรรมการแกะสลักรู ปเหมือนจาก
หินแกรนิต และการหล่อรู ปคนด้ วยสาริ ดและทองแดง ผลงานทังหมดเป็
้
นของ ‘กุสตาฟ วิค
เกอร์ แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง ซึง่ ที่นี่มีปฎิมากรรมมากกว่า 200 ชิ ้นให้ ได้ ชม โดยผลงานชิน้
เอกเป็ นเสากลางอุทยานซึ่งมีควมสูงถึง 17 เมตร ชื่อ Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ลักษณะของเสาโมโนลิท เป็ นรู ปคนจานวนมากมายปี น
ป่ ายกันอยู่บนเสาใช้ เวลาสร้ างรวม 22 ปี จากหินแกรนิตเพียงแท่งเดียว และยังมีรูปหล่อ
สาริ ด ชื่อ Angry Littleboy อันโด่งดังไม่แพ้ กนั แล้ วกลับเข้ าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทาเนียบ
รัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่ แนล
เธี ยเตอร์ , อาคารรั ฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง นาท่าน
ถ่ายรู ปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุ งบริ เวณ
ชายฝั่ งของออสโลให้ เกิดเป็ นพื ้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่ งด้ าน
ตัวเมืองออสโล อิสระให้ ท่านเดินเล่นย่าน Aker Brygge ในอดีตกว่าร้ อยปี มาแล้ ว เคยเป็ น
ท่าเรื อที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในนอร์ เวย์ ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งเป็ นแหล่งรวมความบันเทิงยอด
นิยมที่ครบครัน รวมทัง้ เป็ นย่านที่อยู่อาศัยของชาวไฮโซออสโล มีบ้านเรื อนหรู และร้ านค้ า
ทันสมัยมากมาย เป็ นแหล่งรวมความบันเทิงยามราตรี มีผบั บาร์ ร้ านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ ชิลๆ
มากมาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
นอร์ เวย์ เป็ นแหล่งทัง้ ย่านช้ อปปิ ง้ และแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่มาเยือน
นอร์ เวย์ตงอยู
ั ้ ่กลางกรุ งออสโล มีสินค้ าทุกสิ่งอย่างให้ ได้ เลือกช้ อป ของฝากของขวัญที่น่าซื ้อ
ก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น ้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรื อไวกิ ง้ หรื อ
ตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื ้นบ้ านของนอร์ เวย์ เครื่ องครัว พวงกุญแจ สินค้ าและ ของที่ระลึกต่างๆ
เป็ นต้ น
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU PLAZA OSLO หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

สนามบินการ์ ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินการ์ ดเดอมูน กรุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่
กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

www.radissonblu.com
** พักคืนที่ 2 **
Buffet

Chinese

Thai
www.radissonblu.com
Buffet
(45 ก.ม.)

06.20 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
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PERIOD

18 - 28 ม.ค. 2562
7 - 17 ก.พ. 2562
15 - 25 ก.พ. 2562
15 - 25 มี.ค. 2562
11 - 21 เม.ย. 2562
ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SUPP

S GL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

129,000.- 116,000.- 104,000.- 20,000.- 16,500.- -24,000.-19,000.140,000.- 126,000.- 112,000.- 20,000.- 16,500.- -31,000.-23,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียด
แนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ นอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่ องได้
น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ
โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
ที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า
30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้ าง
ความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุ
ยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่าน
อื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
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ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มี
สิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

