
 

 

 

 

 

 

นําท่านสู่ดินแดนในฝัน ณ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศทีรํารวยไปด้วยทะเลสาบ ป่าไม้ และภูเขาแสนสวย 

ชมความเป็นทีสุดจากความงามทีธรรมชาติรังสรรค์ 

ล่องเรือชมฟยอร์ด ชือดัง ไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ 

“ฟลมัสบานา” หนึงในเส้นทางรถไฟทีสูงและสวยทีสุดในโลก 

นังรถข้ามทะเล บนถนนสาย ATLANTIC ROAD, THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD 

ออกเดนิทางไดต้งัแต่  ท่านขึนไป 
 

*ท่านสามารถกําหนดวนัออกเดนิทางเองไดทุ้กวนั*  

ช่วงเวลาทีเหมาะสมกบัการเดินทาง คือช่วง SUMMER (พฤษภาคม – ตุลาคม) 

 วันแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

. น.  คณะพร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิชนั 4 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ A สายการบินไทย พบเจา้หนา้บริษทัฯ  

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ รอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกเรืองเอกสารตา่งๆ 

 

วนัทีสองของการเดนิทาง (2) กรุงเทพฯ – สนามบินออสโล-Trondheim  

. น. นาํคณะออกเดินทางสู่ นอร์เวย์ โดยสาย การบินไทย เทียวบิน TG 954 

07.25น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติออสโล ประเทศนอร์เวย์ ดินแดนราชินีแห่งฟอยร์ดและผูค้นเป็นมิตรทีสุดแห่งหนึงของ

โลก 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่เมือง Trondheim โดยเทียวบินที DY748  

.  น. เดินทางถึงเมือง Trondheim อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย ์ 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเทียวชมเมือง Trondheim เป็นเมืองใหญ่ทีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นทีสุด มีบา้นเรือนยคุกลางหลงเหลือยู่มาก 

พาชม ไฮไลท์ของเมืองคือ โกดงัริมแม่นาํ Nidelv ทีมีสีสันแปลกตา และขมมหาวิหารนิดารอส โบสถ์ทีใหญ่ทีสุดใน

ประเทศนอร์เวย ์และโบสถที์ใหญ่เป็นอนัดบัสองของสแกนดิเนเวีย สร้างขึนมาตงัแต่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. -  

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ดา้นในจะมีทางเดินให้นกัท่องเทียวไดข้ึนไปชมวิวดา้นบนวิหารดว้ย อิสระท่านเดินลเนตาม

อธัยาศยั  

 

 

 

EXCLUSIVE GRAND NORWAY 10D7N 



 

 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั CLRION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีสามของการเดินทาง (3) นงัเรือเฟอร์รี – เมือง HALSA– เมืองคริสเตียนซุนด์ - เส้นทาง ATLANTIC  ROAD 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง HALSA เพอืนาํท่านขนึเรือ เฟอร์รี เดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND) เมือง

หลวงอยา่งไมเ่ป็นทางกลางของบริเวณชายฝังตอนใตใ้น ปี 1639 กษตัริยค์ริสเตียนทีสีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวยท์รง 

เลือก สถานทีเพอืสร้างปราการในการควบคุมดูแล บริเวณทีเชือมต่อกบัทะเลเหนือและบอลติก นาํท่านชม (ภายนอก) 

คริสเตียนซุนด์ โอเปร่าเฮาส์ ซึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นโอเปร่าเฮาส์ทีเก่าแก่ทีสุดของประเทศนอร์เวย โดยมีการก่อสร้าง

เสร็จสมบูรณ์ในปี 1914 ตวัอาคารถูกสร้างขึนในสไตล ์อาร์ตนูโว อาคารเก่าแก่ทีตงัอยูใ่นใจกลางเมือง และเป็นหนึงใน

อาคารไม่กีแห่งทีรอดเหตุระเบิดในช่วงสงครามโลกครังที 2 จากนนันาํท่านชม ย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ ที

เรียกกนัว่า Innlandet ซึงตงัอยูบ่ริเวณริมชายฝังทะเล ชืนชมในความงดงามของอาคาร โบราณทีมีสถาปัตยกรรมทีไมซ่าํ

กนั 

 

 

 

 

 

 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านออกเดนิทางโดยใช้เส้นทางสาย V.64 ขา้มเกาะแก่งต่างๆ ในมหาสมุทรแอตแลนติกซึงเป็นทีรู้จกักนัใน

ชือ ATLANTIC ROAD เชือมระหว่างเกาะต่างๆในนอร์เวยโ์ดยมีความยาว 8 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นสะพานตาํๆ ทียนื

ออกไปในทะเลเชือมระหว่างชุมชนชายฝังขนาดเล็ก จากเมืองคริสเตียนซุนดไ์ปยงัเกาะโมลเด มีจดุทีสูงทีสุดคือสะพาน 

Storseisundet สะพานยาว 260 เมตรทีสถาปนิกออกแบบเป็นเส้นโคง้ทีงดงามอย่างน่าทึง เป็นสะพานสวยงามทีสุดและ

อนัตรายทีสุดในบรรดาสะพานทงัหมด เส้นทางนีไดรั้บการยกยอ่งจากนิตยสาร THE GUARDIAN ขององักฤษให้เป็น 

THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD นบัเป็นประสบการณ์การเดินทางทีสาํคญัของทุกท่านทีจะประทบัใจไปอีก

นาน  ระหว่างทาง เดินทางถึงเมืองโมลเด Molde จากนนันาํท่านและรถโคช้ลงเรือเฟอร์รี ขา้มฝังจากเมืองโมลเด สู่เมือง

เวส์ทเนส เพือเดินทางต่อไปยงั เมืองออลิซุนด ์(ALESUND) เมืองทีมีศิลปะอาร์ตนูโว ซึงสวยงามทีสุดแห่งหนึงในเขต

ซีกโลกเหนือ นาํท่านขนึเขา Aksla สู่จุดชมววิทีสวยงาม ทีเรียกว่า FJELLSTUA VIEW POINT ดว้ยการเดินบนัได  

ขึน ซึงจะไดพ้บกบัเมืองออลิซุนด ์ทงัเมือง ทีส่วนหนึงเป็นแหลมยืนลงไปในทะเล  

 

 

 

 



คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั   HOTEL 1904 หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสีของการเดินทาง (4) นงัเรือเฟอร์รี – หุบผาแห่งโทรลล์ – ล่องเรือชม ไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ - เมืองโลเอน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมือง LINGE โดยนาํรถ ลงเรือเฟอร์รี เพอืขา้มต่อไปยงั EIDSDAL  จากน้นันาํท่านเดินทางสู่จดุ ชมวิว

โทรลล์ทิเกน หรือหุบผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) เป็นจุดชมววิที สวยงามมากทีสุดจุดหนึงของประเทศนอร์เวย ์โดย

เส้นทางจะพพบัไปพบัมา ถือวา่เป็นสุดยอดแห่งการเดินทางโดยรถยนต์ โดยแสดงให้เห้นถึงความสามารถของชาว

นอร์เวยอย์า่งงแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนันนําท่านลงเรือ เพือล่องชมความงามของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 

(Unesco World Heritage Site) เรือเฟอร์รี จะค่อยๆล่องไปตามช่องนาํทะเลทีกดัเซาะเขา้มาตาม แนวช่องเขาทีเคยเป็นธาร

นาํแข็ง เมือหลายลา้นปีก่อน ซึงเส้นทางจากไกแรนเกอร์ จนออกไปถึงทะเลนอกนนัมีระยะทางถึง 80 กิโลเมตร ท่านจะ

เห็นความงดงามในแบบฉบบัของนอร์เวยอ์ยา่งแทจ้ริง บา้นเรือนผูค้น และฟาร์มหลายๆแห่ง สร้างอยูบ่นหน้าผา สวยงาม

เป็นอยา่งยิง ผา่นชมนาํตกทีละลายจากธารนาํแข็งบนยอดเขา ไหลลมากระทบนาํทะเลดา้นล่างเป็นประกาย บางครังทาํ

ให้เกิดรุ้งกินนาํ ประทบัใจยงินกั ชมนาํตกเจ็ดพนีอ้ง (Seven Sitters Waterfall) ทีแบ่งสายนาํเป็นเจด็สายไหลลงมายงั

เบืองล่าง ผา่นชมนาํตกผา้คลุมหนา้เจา้สาว (Bridal Veil Waterfall) จนกระทงัถึงเมอืงเฮลลส์ลี นาํทา่นออกเดินทางต่อสู่

เมือง โลเอน “Loen” นาํท่านนงั SKY LIFT สู่ยอดเขาโฮเว่น (HOVEN) เพอืชมวิวทีสวยทีสุดแห่งเหนึงของนอร์เวย ์

 

 

 

 

 

 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั  HOTEL ALEXANDR หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 



วนัทีห้าของการเดินทาง (5) เมืองบริคสดาลส์บรี – จุดชมวิว - เมืองฟลัม 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ศูนยน์กัท่องเทียว เมืองบริคสดาลส์บรี Briksdalsbre นาํท่านเปลียนบรรยากาศ โดยการขนึ รถโทลล์   

(Troll Cars) รถจะนาํท่านลดัเลาะตามเส้นทางทีใชน้าํเทียวมาเป็นร้อยปี (สมยัก่อนใชร้ถมา้) ขึนสู่บริเวณจุดชมววิธาร

นาํแข็งบริคสดาลส์ Briksdal Glacier ผา่นชมนาํตกทีสวยงามระหว่างเส้นทาง เดินทางถึงจุดชมววิ มีเวลาให้ท่านไดชื้น

ชมกบัความงดงามของธรรมชาติอนับริสุทธิอยา่งเตม็ที ท่านจะเห็นธารนาํแขง็ไหลลงมาบรรจบกบัทะเลสาบสีเขียวแสน

สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมือง ฟลัม แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ชืนชมกบัธรรมชาติของนาํตกทีไหล

รินจากภผูาอนัสูงชนัลงสู่เบืองล่างเป็นภาพทีติดตาตรึงใจไปอกีนานแสนนาน แวะเมืองฟลมัเพือรับประทานอาหาร เป็น

เมืองริมชายฝังฟยอร์ด ทีมีชือเสียงของประเทศนอร์เวย ์ระหว่างทางแวะเมือง MANNHELLER เพอืลงเรือเฟอร์รี ขา้ม

ไปสู่เมือง FODNES และเดินทางต่อไปยงัเมืองฟลมั 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั  FRETHEIM HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีหกของการเดนิทาง (6) นงัรถไฟสายโรแมนติก FLAMSBANA – วอสส - เบอร์เก้น – MT.FLOIEN 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม เมืองทีตงัสถานีรถไฟสายโรแมนติกฟลมั-ไมดรัล ใหท้่านสัมผสัประสบการณ์ นงัรถไฟสาย

โรแมนตกิฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train Journey in The 

World นบัเป็นเส้นทางรถไฟสายทีโรแมนติกทีสุดในยโุรปเหนือ ลอดอโุมงคที์เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่นาํ และ

นาํตกเหนือคณานบัทีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมน

ติก ตงัอยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือระดบันาํทะเลใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ทีมีภมูิทศัน์งดงามสุดสายตา ทีท่านจะได้

ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารนาํแขง็ปกคลุมเหนือ หลงัจากนนัเปลียนการ

เดินทางโดยรถไฟสู่เมืองวอส (Voss) 

 

 

  
 

 



 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ออกเดินทางสู่ เบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย ์และเมืองท่าทีใหญ่ทีสุดของยโุรปเหนือ เมืองท่า

ศูนยก์ลางการประมงริมฝังทะเลเหนือของนอร์เวย ์นาํท่านเดินทางสู่ สถานี Floibanen เพอืให้ท่านไดสั้มผสั 

ประสบการณ์ใหม่ โดยนงัรถรางไฟฟ้า Floibanen เพอืไปชมทิวทศัน์อนังดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซึง

สูงถึง  เมตร จากระดบันาํทะเล ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเบอร์เกน้ ทีตงัอยูบ่นปากฟยอร์ดนอร์เวย ์ซึงเป็น

ปลายทางเส้นทางสายฟยอร์ดอนังดงามทีสุด 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  

ทพีกั  CLARION COLLECTION HAVNEKONTORET หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีเจ็ดของการเดนิทาง (7) เบอร์เก้น - ท่าเรือเก่า - ตลาดปลา - ออสโล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย ์และเมืองท่าทีใหญ่ทีสุดของยโุรปเหนือ เมืองท่า

ศูนยก์ลางการประมงริมฝังทะเลเหนือของนอร์เวย ์นาํท่านเดินทางสู่ สถานี Floibanen เพอืให้ท่านไดสั้มผสั 

ประสบการณ์ใหม่ โดยนงัรถรางไฟฟ้า Floibanen เพอืไปชมทิวทศัน์อนังดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซึง

สูงถึง  เมตร จากระดบันาํทะเล ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเบอร์เกน้ ทีตงัอยูบ่นปากฟยอร์ดนอร์เวย ์ซึงเป็น

ปลายทางเส้นทางสายฟยอร์ดอนังดงามทีสุด นาํท่านชมบริเวณท่าเรือเก่า บริกเกน (BRYGGEN) ซึงเป็นสัญลกัษณ์ของ

เมือง องคก์ารยเูนสโกไดใ้หเ้งินมาบูรณะและขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกนบัไดว้่าเป็นเมืองทีมีความงดงามทางชยัภูมิทีตงั

และมีความน่ารักดว้ยสีสันราวลูกกวาดของอาคารบา้นเรือนของ นาํท่านสู่บริเวณริมอ่าวเบอร์เกน้ซึงเป็นตลาดขายปลา

ในปัจจุบนัทีมีอายมุากวา่ 100 ปี ตลาดปลา TORGET ถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองเบอร์เกน้ ทีมีมาแตศ่ตวรรษที 12 เป็น

ตลาดกลางแจง้ขนาดใหญต่งัอยูริ่มนาํทมีีชือเสียง นาํท่านสู่ ตลาดปลา BERGEN FISH MARKET ให้ท่านไดเ้ดินเล่น

ชมบรรยากาศอนัแสนคึกคกัของตลาดแห่งนี ชมการคา้ขายอาหารทะเลทงัของสดและหลากหลายเมนูทีรงัสรรคป์รุง

รสชาติทีแสนอร่อยของแต่ละร้าน โดยเฉพาะปลาแซลมอนตวัใหญ่ คาเวียร์สดๆ ปลาชนิดต่างๆ กุง้ล็อปสเตอร์ หอย

นางรม ปู และอาหารทะเลอีกมากมาย บริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นร้านคา้ของทีระลึก  

 

 

 

 

 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

   ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

.  น.  ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล โดย สายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINE เทียวบินที SK274  

16.55 น.  เดินทางถึงเมืองออสโล จากนนันาํท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั  RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 



วนัทีแปดของการเดินทาง (8) สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ - พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง - ย่านคาร์ลโจฮันเกท 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนันนาํท่านเขา้สู่เมืองทีถูกสถาปนาขึนเมือประมาณ 60 ปี แต่มีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงักว่า 900 ปี นาํท่านชมสวน

ประติมากรรมวิกเกลแลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษของสวนแห่งนีอยู่ทีผลงานศิลปะประติมากรรม 

การแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนดว้ยสําริด ในเรืองราวเกียวกบัวฏัจกัรชีวติมนุษย ์เป็นผลงาน

ของกุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชาวนอร์เวยชื์อดงั อีกทงัสวนนียงัไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสวนประติมากรรมทีใหญ่

ทีสุดในโลก จากนนันาํท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น นีตงัสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานทีจดัการแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952  

 

 

 

 

 

 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู้ด 

จากนนันาํท่านเดินทางเขา้ชม “พพิธิภณัฑ์เรือไวกิง” (The Viking Ship Museum) สถานทีจดัแสดงประวติัความเป็นมา

ของหนึงในพาหนะชินสาํคญัทีสุดของโลกอยา่งเรือไวกิง และพิพธิภณัฑแ์ห่งนีจะไม่ยงิใหญร่ะดบัโลกเลยหากไม่มีการ

จดัแสดงเรือไวกิงโบราณ 3 ลาํอายพุนักว่าปีทีเคยจมอยูใ่ตด้ินรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและมีการขดุพบในปี 1867 หรือเมือ 

150 ปีก่อน สันนิษฐานว่าเรือไวกิงทีขดุคน้พบนีสร้างขึนช่วงคริสตศ์ตวรรษที 9 โดยยงัอยูใ่นสภาพเกือบสมบูรณ์ มีเพียง

บางลาํเท่านนัทีแตกหกัไปบา้งจากเรียวแรงของรถแทรกเตอร์ทีเขา้ไปบุกเบิกพนืทีบริเวณทีเรือถูกฝังอยูแ่ละพบเรือเขา้

โดยบงัเอญิก่อนจะมีการเริมตน้ขดุคน้กนัอยา่งเป็นทางการ 

   

 

 

 

 

 

นาํท่าน ช้อปปิงย่านคาร์ล โจฮันเกท (Karl Johangen 

Gate) ยา่นถนนคนเดิน สินคา้ของฝากทีเป็นทีนิยมของ

นกัท่องเทียวคือ เครืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ แตสิ่นคา้และ

ของทีระลึกต่างๆ มีราคาค่อนขา้งสูง เนืองจากนอร์เวยเ์ป็น

ประเทศทีมีค่าครองชีพสูงทีสุดในโลกประเทศหนึง  

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง (ฆราวาส) 

ทพีกั  Radisson Blu Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า  

 

 



วนัทีเก้าของการเดินทาง  (9) ออสโล - สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน.... ให้ทุกท่านไดมี้เวลาในการทาํ TAX REFUND 

13.30  นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู โดยการบินไทย เทียวบินท ีTG955 

 

วนัทีสิบของการเดินทาง  (10) สนามบินสุวรรณภูม ิ

.  น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการ สําหรับจํานวนผู้เดินทาง 

-  ท่าน -  ท่าน -  ท่าน -  ท่าน 

(ราคาต่อทท่าน) (ราคาต่อท่าน) (ราคาต่อท่าน) (ราคาต่อท่าน) 

ผู้ใหญ่ 355,900.- 289,900.- 259,900.- 249,900.- 

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 338,900.- 275,900.- 246,900.- 237,900.- 

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 320,900.- 260,900.- 233,900.- 224,900.- 

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 302,900.- 246,900.- 220,900.- 212,900.- 

พกัเดยีวเพมิ 37,000.- 37,000.- 37,000.- 37,000.- 

กรณีไม่ใช้ตัว ลดท่านละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณีบินชันธรุกิจ ชําระเพมิท่านล่ะ (โดยประมาณ) 112,690.- 112,690.- 112,690.- 112,690.- 

**ขอสงวนสิทธิเปลยีนอตัราค่าบริการ ในกรณีทีผู้ เดินทาง ไม่ครบตามกาํหนด** 

สมาชิกบัตรหลกั ลดท่านละ , .- และ สมาชิกบตัรเสริมลดท่านละ ,000.- 

 

สําหรับจํานวนผู้เดินทาง -  ท่าน บริการ รถVAN 7 ทีนัง 

สําหรับจํานวนผู้เดินทาง -  ท่าน บริการ รถ BENZ SPRINTER 16 ทีนงั 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครืองบิน ไป –กลบัชนัประหยดั ตามเส้นทาง และ สายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าทีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สําหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคเุทศก์ทีคอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ ,000,000.- บาท เงือนไขตามกรมธรรม ์

 



อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย % และค่าภาษีมูลค่าเพิม % 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีนาํมนัทีทางสายการบินเรียกเก็บเพิมอีก 

 

เงือนไขการชําระเงิน 

  “การจอง” กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ ,000.- บาท 

  “การจ่ายส่วนทีเหลือ” กรุณาชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย  วนั 

ชําระยอดมัดจํา โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 - ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 

 - ชาํระโดยเงินสด  

 - ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)  

ชือบัญชี    บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จํากัด  ธนาคาร กสิกรไทย   

   บัญชีกระแสรายวัน   เลขที  - - -  

 

หมายเหตุและเงือนไขในการรับบริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอื้น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทงันีเพอืความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไมรั่บท่านผูเ้ดินทางทีมีอายคุรรภเ์กิน  เดือน ทงันีเพอืความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่

การท่องเทียว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือ

หาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านทีตอ้งใช้รถเข็น 

ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตาํกว่า  ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้

ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน

อนื ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 



6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาทีกาํหนด ให้แก่

ลูกคา้ท่านต่อไปทีแจง้ชือรอไว ้ทงันีเพอืประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอนื 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อนืทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีทีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั  ขอหกัร้อยละ  ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง    วนั  ขอหกัร้อยละ  ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใชจ้่ายเพมิ 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยนืวีซ่าและค่าเปลียนชือตวัเครืองบินเท่านนั เวน้แต่ตวัเครืองบินทีไมอ่นุญาตให้เปลียนชือหรือคืนตวั 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไมค่ืนค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแลว้ 

12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือม

เสีย รวมถึงการทีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน 

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางทีประสงคจ์ะซือตวัเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ 

ทีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพือขอคาํยนืยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นนัๆ หากท่านผูเ้ดินทางซือ

ตวัหรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเทียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพกั หรือการปรับเปลียน

รายการท่องเทียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทงันีเพือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์

ของท่านให้ไดม้ากทีสุด 

15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือจะสลบัปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  

แต่ในกรณีทีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอืนใดเกิดขนึระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีท่องเทียวดงักล่าวได ้โดย

มิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเทียวเอง 

17. ของกาํนลัต่าง ๆ ทีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 



18. ตาํแหน่งทีนงับนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตวัเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง

ทีนงัไดเ้อง ทงันีบริษทัฯ จะพยายามจดัทีนงัให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งทีนัง

แบบหมู่คณะทีสายการบินจดัให้มา 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีทีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางทีเชือมนัในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเทียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างเดินทาง 

21. เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 

 

 

 

 

 


