
 

 

 

 

 

น ำทำ่นสู่ดินแดนในฝัน ณ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศที่ร ่ำรวยไปด้วยทะเลสำบ ป่ำไม้ และภเูขำแสนสวย 

ชมควำมเป็นที่สดุจำกควำมงำมที่ธรรมชำติรังสรรค์ 

บนเส้นทำงของหมู่เกำะที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงของโลก “หมู่เกาะโลโฟเทน” 

ชมควำมมหัศจรรย์แห่งปรำกฎกำรณ์ธรรมชำติ กบั กิจกรรมล่าแสงเหนอื ณ ทรอมโซ่ 

สนุกกบั กำรขับเคล่ือนสนัุขลำกเล่ือน Husky Safari 

 

ก าหนดการเดินทาง : 25 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ ์/ 22 กุมภาพนัธ ์– 1 มีนาคม / 21-29 มีนาคม 2563  
วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00น.  คณะพร้อมกนัที่สนำมบนิสวุรรณภมูชิั้น 4 ประตูหมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์A สายการบินไทย พบเจ้ำหน้ำบริษัทฯ  

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์รอต้อนรับพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำรต่ำงๆ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – สนามบินออสโล -ทรอมโซ - มหาวิหารอารค์ติก - เคเบิ้ ลคาร ์ 

                                             ยอดเสโตรสไตเนิน  

00.55น. น ำคณะออกเดนิทำงสู่ นอรเ์วย ์โดยสำย การบินไทย เท่ียวบิน TG 954 

07.25น. เดินทำงถึง สนามบินนานาชาติออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ดินแดนรำชินีแห่งฟอยร์ดและผู้คนเป็นมิตรที่สุดแห่ง

หนึ่งของโลก 

09.55 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่เมอืง ทรอมโซ โดยเที่ยวบนิ SK4414 

**ไฟลท์ภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่กบัวนัท่ีเดินทาง กรุณารีเชคอีกครั้งก่อนการคอนเฟร์ิมการ

เดินทาง** 

11.45 น. เดนิทำงถงึเมอืง ทรอมโซ เมอืงท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทำงตอนเหนือของนอร์เวย์

และทำงตอนเหนือของคำบสมุทรสแกนดเินเวียน อกีทั้งยังเป็นเมอืงใหญ่ที่สดุ ในเขตอำร์คตกิเซอร์เคลิ (ARCTIC 

CIRCLE) อกีด้วย จนกระทั่งเดินทำงถึงเมืองทรอมโซน ำท่ำน ชมย่ำนใจกลำงเมือง ให้ท่ำนได้ชื่นชมควำมงดงำม

ของสถำปัตยกรรมที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมโดยเฉพำะเหล่ำอำคำรบ้ำนไม้เก่ำแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสสีันสดใส

ฉูดฉำด 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ROMANTIC NORWAY AURORA 9D6N 



น ำท่ำนผ่ำนชม มหาวิหารทรอมโซ (TROMSO CATHEDRAL) มหำวิหำรไม้ที่ตั้งอยู่ใจกลำงเมอืง ที่ได้รับกำร

ยอมรับว่ำมคีวำมเก่ำแก่ที่สดุและเป็นโบสถไ์ม้ที่ใหญ่ที่สดุของนอร์เวย์ โดยมหำวิหำรแห่งนี้  สร้ำงขึ้นในปี 1861 

สไตล์โกธคิที่มคีวำมงดงำมมำกแห่งหนึ่ง ชม “มหาวิหารอารค์ติก” ARCTIC CATHEDRAL มหำวิหำรที่สร้ำง

ขึ้นในรปูแบบสถำปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้ำงขึ้นในปี 1965 อกี ทั้งยังมโีครงสร้ำงโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบนัดำลใจ ใน

กำรสร้ำงมำกจำกสภำพภมูทิศัน์ในแบบ ภำคเหนือของนอร์เวย์ มหำวิหำรอำร์คตกิยังเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของเมอืง ทรอมโซ โดยมหำวิหำรนี้  สร้ำงขึ้นในปี 1965 น ำท่ำนเดนิเที่ยวชมเมอืงที่น่ำรัก น ำ

ท่ำนเข้ำชม พพิธิภณัฑข์ั้วโลก (POLAR MUSEUM) อกีหนึ่งพิพิธภัณฑท์ี่ อยู่ในอำคำรไม้สแีดง ตั้งอยู่บนท่ำ

เทยีบเรือ เป็นอกีหนึ่งอำคำรแห่งประวัตศิำสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นในช่วงปี 1830 ภำยในมกีำรจัด 

แสดงเกี่ยวกบัประวัตศิำสตร์ของภมูภิำค กำรส ำรวจขั้วโลก รวมไปถงึพ้ืนที่ในแถบอำร์กตกิ นอกจำกนี้ ยังมกีำรจัด

แสดงเกี่ยวกบักำรล่ำสตัวใ์นเขตอำร์กตกิ ซึ่งได้แก่ ปลำวำฬ หมขีั้วโลก แมวน ำ้ และสงิโตทะเล  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  CLARION HOTEL THE EDGE หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) กิจกรรมสุนขัลากเลือ่น - พกัผ่อนตามอธัยาศยั - ล่าแสงเหนือ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 เปิดประสบกำรณ์เพ่ิมเติม ด้วยการขบัเคลื่อนสุนขัลากเลื่อน Husky Safari ( 5 ก.ม.) ฮัสกี้ เป็นสนุัขที่ถูกใช้ใน

กำรลำกเล่ือนบรรทุกสิ่งของ หรือใช้ลำกพำหนะในพ้ืนที่ที่ปกคลุมไปด้วยน ำ้แขง็และหิมะมำตลอด ฮัสกี้ เป็นสนุัข

ลำกเล่ือนพันธุแ์ท้ที่มีประสิทธิภำพในกำรลำกเล่ือนสูงสุด โดยมีควำมอดทนต่ออุณหภูมิต ่ำและหนำวเยน็ได้เป็น

อย่ำงดเีย่ียม (ใช้เวลำประมำณ 3 ชม.) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จำกนั้นน ำท่ำน นัง่เคเบิ้ ลคารสู่์ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขำสูงที่มีจุด

ชมวิวที่สำมำรถมองเหน็เมอืงทรอมโซและบริเวณใกล้เคยีงที่มลัีกษณะเป็นเกำะใหญ่แยกจำกกนัโดยมร่ีองน ำ้ซึ่งเกดิ

จำกกำรกดัเซำะตั้งแต่ยุคน ำ้แขง็ กลำยเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อสิระให้ท่ำนได้เกบ็ภำพควำมประทบัใจของเมือง

ทรอมโซจำกมุมสงู 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้นอสิระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอธัยำศัย ก่อนที่จะเร่ิมกจิกรรมต่อในช่วงเยน็...กบัการล่าแสงเหนือ โดจะพำทุก

ท่ำนออกเดินทำงสู่ แคมป์ที่อยู่ห่ำงจำกเมอืงไป ประมำณ 1 ชั่วโมงคร่ึง ซึ่งเป็นจุดชมแสงเหนือ เนื่องจำกทรอมโซ 

ตั้งอยู่ใจกลำงลงแหวนออโรร่ำ ซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นอำร์กติกเซอร์เคิล ประกอบกับทรอมโซเองเป็นเมืองที่ยังไม่มี

มลพิษมำกนัก ดังนั้นแสงเหนือของที่นี่ จะเหน็ง่ำยกว่ำที่อื่น โดยปกติแล้วแสงเหนือจะปรำกฎให้เหน็ในช่วงเวลำ 

22.00-00.00 

 ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลับโรงแรม  

 (การชมแสงเหนือ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศและทอ้งฟ้าในวนันั้นๆ และกลอ้งมือถือ

บางรุ่นอาจถา่ยไม่เห็นแสงเหนือ) 

   

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ แคมป์ล่าแสงเหนือ 

ท่ีพกั CLARION HOTEL THE EDGE หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง (4) ทรอมโซ - นารวิ์ก – สโลวาร ์(หมู่เกาะโลโฟเทน) 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนารวิ์ก (NARVIK) (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ทำงตอนเหนือของประเทศ

นอร์เวย์ที่แวดล้อมไปด้วยภเูขำและทะเล อกีทั้งยังเป็นเมอืงที่ล้นเกล้ำรัชกำลที่ 5 พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัวทรงเสดจ็ประพำสมำทรงทอดพระเนตรกำรท ำเหมอืงแร่ของเมอืงนี้  ซึ่งยังคงเปิดให้บริกำรจนถงึปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



น าท่ำนออกเดนิทำงต่อสู่ สโวลวาร ์ (SVOLVAER) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงเอก

ส ำคญับนเกำะโลโฟเทน ศูนย์กลำงกำรเดนิทำงของหมู่เกำะแห่งนี้  ที่มสีนำมบนิท่ำเรือ เฟอร์ร่ีเชื่อมเมอืงต่ำงๆ อกี

ทั้งยังมพิีพิธภัณฑ ์ศูนย์ศิลปะ และแกลเลอร่ีที่ส  ำคญัอกีด้วย ระหว่ำงกำรเดนิทำง ท่ำนจะได้ชมกบับรรยำกำศทั้ง 2 

ข้ำงทำงที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ สลับกบัแนวฟอร์ยดที่สวงำม และยังคงควำมเป็นธรรมชำตอิยู่เกอืบสมบูรณแ์บบ 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  THON HOTEL LOFOTEN หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) หมู่เกาะโลโฟเทน – เท่ียวภายในเกาะ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนสู ่ซอรว์าเกน้ (SORVAGEN) ที่อยู่ใต้สดุของหมู่เกำะโลโฟเทน จนถงึจุดสิ้นสดุของถนนสำย E10 ที่

หมู่บา้นออ (Å VILLAGE) เดนิชมหมู่บ้ำนชำวประมง แล้วน ำทำ่นสู่หมูบ่า้นไฮมน์อย (HAMNOY) หมู่บ้ำน

ขนำดเลก็แต่มคีวำมสวยงำมน่ำรักถูกยกย่องว่ำสวยงำมที่สดุในโลโฟเทน ด้วยทศันียภำพอนัสวยงำมจึงเป็นจุดที่

นักท่องเที่ยวนิยมมำถ่ำยภำพเกบ็ควำมประทบัใจบนสะพำนหน้ำหมู่บ้ำนเพ่ือเกบ็ภำพบ้ำนชำวประมงสแีดงริมทะเล 

และด้ำนหลงัเป็นภเูขำ FESTHELLTINDEN ที่ตั้งตระหง่ำน 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนสูห่มู่บา้นเรนเน หรือรีน (REINE) หมู่บ้ำนชำวประมงบนเกำะมอสคำเนส (MOSKENESOY) ที่ได้ชื่อว่ำ

เป็นหมู่บ้ำนที่สวยที่สดุในนอร์เวย์ ด้วยภมูปิระเทศที่ล้อมรอบด้วยเทอืกเขำ โค้งอ่ำว และฟยอร์ด กบั

สถำปัตยกรรมบ้ำนไม้ชำวประมงที่น่ำรักเป็นระเบยีบด้วยสสีนัสดใส และวิถชีวีิตชำวประมงแบบดั้งเดมิที่ได้รับกำร

อนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงด ีจึงเป็นเสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยว ให้ท่ำนได้เดนิชมควำมน่ำรักและบนัทกึภำพตำมอธัยำศัย 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง HENNINGSVAER เป็นเมอืงท่ำและหมู่บ้ำนชำวประมงที่ ปัจจุบนัชำวบ้ำนยังคง ประมงกนั

อยำกคกึคกั เป็นอกีเมอืงยอดนิยมที่นักท่องเที่ยว ต่ำงพำกนัมำแวะเวียน และยังได้ชื่อว่ำเป็น VENICE OF 

LOFOTEN ซึ่งจุดเด่นของหมู่บ้ำนนี้คอื บ้ำนชำวประมงสแีดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มอ่ีำวจอดเรือประมง

เรียงรำยอยู่ มำกมำยเป็นภำพที่สวยงำมตดักบัววิภเูขำที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนำวถอืเป็น ภำพที่สวยงำม

ไม่น้อยอสิระท่ำนเดนิเล่น เกบ็ภำพบรรยำกำศตำมอธัยำศัย 

 

 

 

 



ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  THON HOTEL LOFOTEN หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) สโลวาร ์– ออสโล - พพิธิภณัฑเ์รือไวก้ิง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

09.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองบอโด โดยเที่ยวบนิที่ WF892 

09.55 น.  เดนิทำงถงึเมอืงบอโด เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง จำกนั้นเดนิทำงต่อ 

10.30 น. ออกเดนิทำงสู่เมืองออสโล โดยเที่ยวบนิที่ SK4107 

**ไฟลท์ภายในอาจมกีารเปลีย่นแปลง ข้ึนอยู่กบัวนัท่ีเดินทาง กรุณารีเชคอีกครั้งก่อนการคอนเฟร์ิมการ

เดินทาง** 

12.00 น. เดนิทำงถงึเมืองออสโล เมอืงที่ถูกสถำปนำขึ้นเมื่อประมำณ 60 ปี แต่มปีระวัตศิำสตร์ย้อนหลังกว่ำ 900 ปี 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงเข้ำชม “พพิธิภณัฑเ์รือไวก้ิง” (The Viking Ship Museum) สถำนที่จัดแสดงประวัตคิวำม 

เป็นมำของหนึ่งในพำหนะชิ้นส ำคญัที่สดุของโลกอย่ำงเรือไวกิ้ง และพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้จะไม่ย่ิงใหญ่ระดบัโลกเลย

หำกไม่มกีำรจัดแสดงเรือไวกิ้งโบรำณ 3 ล ำอำยุพันกว่ำปีที่เคยจมอยู่ใต้ดนิรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและมกีำรขดุพบ

ในปี 1867 หรือเมื่อ 150 ปีก่อน สนันิษฐำนว่ำเรือไวกิ้งที่ขดุค้นพบนี้สร้ำงขึ้นช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 โดยยังอยู่ใน

สภำพเกอืบสมบูรณ ์มเีพียงบำงล ำเท่ำนั้นที่แตกหักไปบ้ำงจำกเร่ียวแรงของรถแทรกเตอร์ที่เข้ำไปบุกเบกิพ้ืนที่

บริเวณที่เรือถูกฝงัอยู่และพบเรือเข้ำโดยบงัเอญิก่อนจะมกีำรเร่ิมต้นขดุค้นกนัอย่ำงเป็นทำงกำร 

    

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาร 

ท่ีพกั CLARION HOTEL THE HUB หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) ออสโล –สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด ์– ชอ้ปป้ิง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด ์(Vigeland Sculpture Park) ควำมพิเศษของสวนแห่งนี้อยู่ที่ผลงำน

ศิลปะประติมำกรรม กำรแกะสลักรปูเหมือนจำกหินแกรนิต และกำรหล่อรปูคนด้วยส ำริด ในเร่ืองรำวเกี่ยวกบัวัฏ

จักรชีวิตมนุษย์ เป็นผลงำนของกุสตำฟ วิกเกอร์แลนด ์ปฏมิำกรชำวนอร์เวย์ชื่อดงั อกีทั้งสวนนี้ ยังได้รับกำรยอมรับ

ว่ำเป็นสวนประตมิำกรรมที่ใหญ่ที่สดุในโลก จำกนั้นน ำท่ำนชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น นี้ตั้งสงูตระหง่ำนอยู่

บนยอดเขำ เป็นสถำนที่จัดกำรแข่งขนักฬีำโอลิมปิกฤดูหนำวในปี 1952  

 

 

 

 



เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำน ชอ้ปป้ิงย่านคารล์ โจฮนัเกท (Karl Johangen Gate) ย่ำนถนนคนเดิน สินค้ำของฝำกที่เป็นที่นิยมของ

นักท่องเที่ยวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สินค้ำและของที่ระลึกต่ำงๆ มีรำคำค่อนข้ำงสูง เนื่องจำก

นอร์เวย์เป็นประเทศที่มค่ีำครองชีพสงูที่สดุในโลกประเทศหนึ่ง  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 

ท่ีพกั CLARION HOTEL THE HUB หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (8) ออสโล - สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิ.... ให้ทุกท่ำนได้มเีวลำในกำรท ำ TAX REFUND 

14.15  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG955 

 

วนัท่ีสิบเอ็ดของการเดินทาง (9) สนามบินสุวรรณภูม ิ

06.15 น. เดนิทำงถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการ ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง 

6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 10-14 ท่าน 15 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) (ราคาต่อท่าน) (ราคาต่อท่าน) (ราคาต่อท่าน) 

ผูใ้หญ่ 283,900.- 258,900.- 243,900.- 213,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 269,900.- 246,900.- 231,900.- 203,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 255,900.- 233,900.- 219,900.- 192,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 241,900.- 220,900.- 207,900.- 181,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 38,900.- 38,900.- 38,900.- 38,900.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่านละ 27,000.- 27,000.- 27,000.- 27,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ ช าระเพิม่ท่านล่ะ (โดยประมาณ) 107,995.- 107,995.- 107,995.- 107,995.- 

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัราค่าบริการ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง ไมค่รบตามก าหนด** 

สมาชิกบตัรหลกั ลดท่านละ 3,000.- และ สมาชิกบตัรเสริมลดท่านละ 2,000.- 

 

ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง 6-9 ท่าน บริการ รถ BENZ SPRINTER 16 ท่ีน ัง่ 

ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง 10 ท่านข้ึน บริการ รถ BUS 40 ท่ีน ัง่ 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันำจร ตำมเส้นทำงและสำยกำรบนิที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  พรอ้มภาษีสนามบินทุก

แห่ง  

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมคัคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดนิทำง 

6. ค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดนิทำง 

4. ค่ำภำษีน ำ้มนัที่ทำงสำยกำรบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

  “การจอง” กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 30,000.- บาท 

  “การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรณุำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วัน 

ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

http://www.leelawadee.holiday/


 

 

 

 

 

 

 
 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  

 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

การยกเลิก  :   กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วันท ำกำร มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

   กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 30 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา

แลกเปลีย่น …. โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนงึถงึประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคญัที่สดุ 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศ / กำรน ำสิ่งของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำร

เดนิทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสยี  รวมถงึภัยธรรมชำต ิและกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

 รำยกำรนี้ เป็นเพียงข้อเสนอ ที่ท่ำนจะต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อกีคร้ังหนึ่ง หลังจำกที่ได้ส ำรองที่นั่งบนเคร่ืองบนิและ

ห้องพักโรงแรมต่ำงประเทศไว้เรยีบร้อยแล้ว อย่ำงไรกต็ำมรำยกำรนี้อำจมกีำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดนิทำงแล้วมปีระวัตคิวำมประพฤตไิม่น่ำรัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำม

วุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดนิทำงและทำรกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอัน

มใิช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มเีดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดนิทำงไปด้วย (กรณุำ

แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้

เดนิทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำง

เส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 



7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด 

ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ

ก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดจีะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณทีี่ท่ำนขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคดิค่ำใช้จ่ำย

เพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำก

เหตผุลส่วนตวัของท่ำนผู้ เดนิทำง เช่น เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผดิกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไป

ในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึกำรที่มไิด้เดนิทำงเพรำะเหตภุัยธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือ

ด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์

นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดนิทำงซื้ อตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดงักล่ำว แล้วต่อมำทวัร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถ

ออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำ

รำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงคข์องท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำร

ปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก

เดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดนิทำง บริษัทฯ ขอถอืเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ

, อบุตัเิหต,ุ ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือ

ค ำนึงถงึควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดนิทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำ

ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว

ดงักล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเนื่องจำกกำร

โจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำน

สำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือก

ต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะ

ต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดทีี่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดนิทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดินทำง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรรับผดิชอบต่อกระเป๋ำสมัภำระ หรือของมค่ีำในกรณสีญูหำย หรือเสยีหำยในระหว่ำงเดนิทำง 

21. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


