
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fantastic Svalbard with Arctic Polar Bear Surprise!  
11 วนั  โดยเรือ m/v Hondius 

20 – 30 มิถุนายน 2562 
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21.30  น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  ประตู 2 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย  เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D 
เจา้หนา้ท่ี เวลิด ์เซอร์ไพร้ส รอตอ้นรับ พร้อมอ านวยความสะดวก 

00.55  น. โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG954 น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
อาหารบริการบนเคร่ืองบินพร้อมเคร่ืองด่ืม 
พกัคา้งแรมบนเคร่ืองบิน 
 

 
เชา้  อาหารเชา้บริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเคร่ืองด่ืม 
07.25  น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 

หลงัพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 
09.45 น. โดยสายการบินสแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SK4490 น าท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน          

ลองเยยีร์บียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์ 

12.40 น. เดินทางถึง ลองเยยีร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์ 
แลว้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือเช็คอินลงเรือ m/v Hondius และเก็บสมัภาระ 

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านชม โบสถ์สวาลบาร์ด นอกจากโบสถแ์ห่งน้ีจะถูกขนานนามวา่เป็นโบสถ ์
 ท่ีอยูต่อนเหนือท่ีสุดในโลกแลว้ ยงัเป็นจุดชมววิท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายภาพมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 
 ของเมืองลองเยยีร์เปียนอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่ท่าเรือ 
18.00 น.  ออกเดินทางโดยเรือ m/v Hondius มุ่งหนา้ไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝ่ังตะวนัตก 

ระหวา่งทางท่านสามารถชมความสวยงามของฟยอร์ดต่างๆ และอาจไดพ้บกบัวาฬมิงค ์
  ตวัแรกของการเดินทาง 
 

วนัแรก 
20 มิถุนายน 2562 

กรุงเทพฯ 

 

วนัทีส่อง 
21 มิถุนายน 2562 

ออสโล – เมืองลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด – ล่องเรือ m/v Hondius 
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ค ่า    อาหารค ่า  ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
  พกัคา้งแรม ณ บนเรือ m/v Hondius 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือเรือm/v Hondius น าท่านเดินทางสู่ เราด์ฟอร์เด้น 

(Raudfjorden) หรือ ฟยอร์ดสีแดง น าท่านลงเรือเลก็ หรือ Zodiac ชมเราดฟ์อร์เดน้ 

บริเวณชายฝ่ังดา้นเหนือของสปิตซ์เบอร์เกน โดย วลิเลิม บาเรินตส์ นกัส ารวจชาวดตัช ์

เป็นคนแรกท่ีคน้พบเราดฟ์อร์เดน้ ในปี ค.ศ. 1596 เป็นฟยอร์ดท่ีสวยงามและมีธารน ้ าแขง็ 

อนัตระการตา โดยรอบๆเป็นอ่าว ใหท่้านชมฟยอร์ดท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแขง็ 

และสมัผสักบัธรรมชาติท่ีสวยงามและสตัวป่์าในระยะใกล ้บริเวณแนวชายฝ่ังของฟยอร์ด 

ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น นกลิตเติ้ลออ็ก นกทะเลสีด า  นกบรึนนิคส์กิลลิมอต นกพฟัฟิน 

อาร์กติก นกสกวัอาร์กติก  แมวน ้ า และอาจไดพ้บกบัหมีขั้วโลกได ้

 

 

44 

อาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 

วนัทีส่าม 
22 มิถุนายน 2562 

ล่องเรือ m/v Hondius – Raudfjorden 
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พกัคา้งแรมบนเรือ m/v Hondius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
น าท่านลงเรือเลก็ หรือ Zodiac ชม โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) 
เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซ่ึงเป็นกลาเซียร์หรือธารน ้ าแขง็ 
ท่ีทอดตวัยาวกวา่ 5 กิโลเมตร ใน ไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ 
ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ท่ีอยูใ่กลข้ั้วโลกเหนือเป็นอยา่งมาก ใหท่้านชมฟยอร์ด 
ท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแขง็ และสมัผสักบัธรรมชาติท่ีสวยงามและสตัวป่์าในระยะใกล ้
บริเวณแนวชายฝ่ังของฟยอร์ดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ นกกิตติเวค นบัพนัตวั 
และอาจไดพ้บกบัหมีขั้วโลกได ้

 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
พกัคา้งแรมบนเรือ m/v Hondius 

 
 
 
 
 

 

วนัทีส่ี่ 
23 มิถุนายน 2562 

ล่องเรือ m/v Hondius – Monoco Glacier 
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เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
น าท่านล่องเรือในช่องแคบฮินโลเพน (Hinlopen Strait) เช่ือวา่ไดรั้บการตั้งช่ือตาม 
Thymen Jacobz Hinlopen หน่ึงในผูน้ าของพอ่คา้ดตัช ์และบริษทัล่าปลาวาฬของ 
Noordsche Compagnie ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1617 ช่องแคบฮินโลเพน อยูร่ะหวา่ง 
เกาะสปิตซ์เบอร์เกน และ เกาะนอร์ดออสตล์านเดต เป็นสถานท่ีชมววิท่ีมีประวติัศาสตร์ 
ท่ีน่าสนใจและมีสตัวป่์าท่ีอุดมสมบูรณ์ ใหท่้านชมฟยอร์ดและหนา้ผาสูงชนั 
สมัผสักบัธรรมชาติท่ีสวยงามและสตัวห์ลายชนิด เช่น นกบรึนนิคส์กิลลิมอต 
นกนางนวลสีงาชา้ง แมวน ้ า และอาจไดพ้บกบัหมีขั้วโลก และวาฬสีน ้ าเงินได ้
หากมีโอกาสอาจน าท่านแวะชมฝ่ังเกาะนอร์ดออสตล์านเดต ซ่ึงมีกวางเรนเดียร์ ห่านขาสีชมพ ู
และวอลรัส สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ซ่ึงอาศยัอยูแ่ถบขั้วโลกเหนือ รูปร่างคลา้ยสิงโตทะเล 
แต่ตวัใหญ่กวา่มากและมีเข้ียวยาว วอลรัสเพศผูโ้ตเตม็วยัอาจมีน ้ าหนกัไดม้ากถึง 2,000 

กิโลกรัม และมีอายยุนืถึง 20-30 ปี วอลรัสมีความส าคญัต่อชนพ้ืนเมืองท่ีอาศยัในเขตอาร์กติก 
การล่าวอลรัสในช่วงศตวรรษท่ี 19 -20 ส่งผลใหจ้ านวนวอลรัสลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
พกัคา้งแรมบนเรือ m/v Hondius 

 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า 
24 มิถุนายน 2562 

ล่องเรือ m/v Hondius – Hinlopen Strait 
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เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
น าท่านเดินทางสู่จุดสูงสุดของหมู่เกาะสวาลบาร์ด หมู่เกาะเลก็ๆ Sjuøyane หรือ Seven 

Islands ซ่ึงมีภูเขาหินแกรนิตรูปหมวกของเกาะNelsonøya เป็นเอกลกัษณ์ ตั้งอยูบ่น 
ละติจูดท่ี 80 องศาเหนือ ห่างจากขั้วโลกเหนือประมาณ 870 กิโลเมตร เรือน าท่านสู่ 
เกาะPhippsøya เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของหมู่เกาะ Sjuøyane (Seven Islands) 
ใหท่้านไดช้มทศันียภาพของเกาะท่ีมีภูเขา หนา้ผาสูงชนัท่ีปกคลุมไปดว้ยมอสและไลเคน 
และท่ีราบลุ่มแนวชายฝ่ังไปพร้อมๆกบัชมสตัวห์ลากหลายชนิด โดยเฉพาะวอลรัส 
นกทะเลหลายพนัตวั และหมีขั้วโลก นอกจากน้ี ท่านสามารถเยีย่มชมกระท่อมเลก็ๆ 
ท่ีตั้งอยูบ่นเกาะPhippsøya เป็นกระท่อมท่ีตั้งอยูเ่หนือสุดของสวาลบาร์ด 
ถูกสร้างข้ึนในนามของรัฐบาลนอร์เวยใ์นปี 1936 เป็นกระท่อมฉุกเฉินส าหรับลูกเรือ 
และผูท่ี้ตอ้งการพกัชัว่คราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
พกัคา้งแรมบนเรือ m/v Hondius 

 
 
 
 
 

วนัที่หก 
25 มิถุนายน 2562 

ล่องเรือ m/v Hondius – Seven Islands 

 



Fantastic Svalbard with Arctic Polar Bear Surprise! 11 Days          - 7 - 

 
เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 

เรือm/v Hondius น าท่านเดินทางส ารวจไหล่ทวปีระยะทางประมาณ 40 ไมลล ์
ทางตะวนัตกของเกาะสปิตซ์เบอร์เกน ผา่นกอ้นน ้ าแขง็ท่ีสวยงาม ระหวา่งทางอาจไดพ้บกบั 
หมีขั้วโลกและวาฬหวัคนัศร หรือ วาฬโบวเ์ฮด ท่ีหาชมไดย้าก เน่ืองจากเป็นวาฬท่ีอาศยัอยู ่
แถบอาร์กติก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีหนาวเยน็และห่างไกลมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
นอกจากน้ีแลว้วาฬหวัคนัศรยงัถือเป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีอายยุนืท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 
โดยตวัท่ีมีอายมุากท่ีสุดมีบนัทึกวา่มากถึง 211 ปี ในช่วงฤดูร้อนยงัสามารถพบกบัวาฬฟิน 
ซ่ึงเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองมาจากวาฬสีน ้ าเงินไดอี้กดว้ย ระหวา่งทาง 
ท่านสามารถชมความสวยงามของฟยอร์ดต่างๆ และเม่ือเรือm/v Hondius 

เดินทางถึงปากอ่าวกองซ์ฟอร์เด้น หากโชคดีท่านอาจไดพ้บกบัวาฬมิงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
พกัคา้งแรมบนเรือ m/v Hondius 

 
 
 
 
 
 

 

วนัทีเ่จ็ด 
26 มิถุนายน 2562 

ล่องเรือ m/v Hondius – Kongsfjorden 
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เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
  น าท่านส ารวจเกาะอาร์กติกของสปิตซ์เบอร์เกน ล่องเรือในช่องแคบ ฟอแลนดซ์นัเด 

(Forlandsundet) ระหวา่งเกาะสปิตซ์เบอร์เกน และ เกาะปร้ินคาร์ลฟอร์แลนด ์ผา่นชม 
แหลมฟูเกลิฮูเก้น (Fuglehuken) หรือ  bird hook เป็นแหลมท่ีอยูป่ลายสุดทางเหนือของ 

  เกาะปร้ินคาร์ลฟอร์แลนด ์จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซ่ึงมีความสูงประมาณ 583 

เมตร นอกจากน้ียงัเคยเป็นท่ีตั้งของศูนยว์ทิย ุในปี ค.ศ 1946 

น าท่านเยีย่มชมทศันียภาพของธรรมชาติและสตัวห์ลากหลายชนิดท่ี อาร์คฮอเนท 

(Alkhornet) บริเวณปากอ่าวอีสฟยอร์ด มีหนา้ผานกขนาดใหญ่ท่ีสวยงามเป็นจุด 
  ท่ีมีนกท ารังอยูบ่ริเวณผาจ านวนมาก ใหท่้านไดช้มนกหลายหลายชนิดท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะ 

สุนขัจ้ิงจอกอาร์กติกท่ีออกมาเก็บไข่นกและลูกนกท่ีร่วงลงมาจากหนา้ผาเป็นอาหาร 
และกวางเรนเดียร์ในบริเวณน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

อาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 
พกัคา้งแรมบนเรือ m/v Hondius 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีแ่ปด 
27 มิถุนายน 2562 

ล่องเรือ m/v Hondius – Fuglehuken – Alkhornet  –    
กลบัสู่ลองเยยีร์เบียน   
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เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือ 

เรือ m/v Hondius น าท่านเดินทางถึงลองเยยีร์บียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย ์
 แลว้น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกัเพ่ือเช็คอินและเก็บสมัภาระ 
 จากนั้น หลงัอาหาร น าท่านเยีย่มชมเมืองลองเยยีร์เบียน ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะสปิตซ์เบอร์เกน 

เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางของสวาลบาร์ด โดยบนหมู่เกาะสวาลบาร์ด 
มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 2,500 คนเท่านั้น และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของหมีขั้วโลก 
ซ่ึงมีจ านวนถึง 3,000 ตวัโดยรอบหมู่เกาะ เป็นหมู่เกาะท่ีอยูท่างเหนือสุดของทวปียโุรป 
และนบัเป็นส่วนหน่ึงของประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงตั้งอยูห่่างออกไปจากแผน่ดินใหญ่ 
ของนอร์เวยป์ระมาณ 1,000 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหลวงกรุงออสโลประมาณ2,000 

กิโลเมตร แลว้น าท่านชม เหมืองถ่านหินเก่า ซ่ึงเคยเป็นอุตสาหกรรมหลกัของสวาลบาร์ด 
 และไดถ่้านหินท่ีน่ียงัไดช่ื้อวา่เป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพอีกแห่งหน่ึงของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
 อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 
ค ่า  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม Svalbard hotel the vault หรือในระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีเ่ก้า 
28 มิถุนายน 2562 

ลองเยยีร์เบียน 
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24.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานลองเยยีร์บียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย ์
02.25 น. โดยสายการบินสแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SK4497 

น าท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์
05.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์จากนั้นน าท่านสู่ภตัตาคาร 
เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 
13.30 น.  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG955 น าท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ 
 อาหารค ่าบริการบนเคร่ืองบินพร้อมเคร่ืองด่ืม 

 
 

 
06.20 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

 
 

ขอได้รับความขอบคุณ 
จาก 

 
 
 
 
 
 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

* รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างในการน าเสนอเท่าน้ัน 
 

  

วนัทีสิ่บ 
29 มิถุนายน 2562 

ออสโล – กรุงเทพฯ 

 

วนัทีสิ่บเอด็ 
30 มิถุนายน 2562 

กรุงเทพฯ 
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อตัราค่าบริการ (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ) 

เดนิทางวนัที ่20 - 30 มถุินายน 2562 
จ านวนผู้เดนิทางขั้นต า่ 15 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่พกัคู่ ห้อง Junior Suite ท่านละ 371,900 บาท 

พกัเดีย่ว ห้อง Junior Suite จ่ายเพิม่ท่านละ 262,900 บาท 
 
 

 

หมายเหตุ  

 หากท่านต้องการใบเสร็จทีอ่อกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วนั 
มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ท าการออกใบเสร็จย้อนหลงัให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการย่ืนเอกสารกบัทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพจิารณาขึน้อยู่กบัสถานทูต 
แต่เพยีงผู้เดยีว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทางโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นหลกั  

 

ค่าบริการรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรภายในประเทศ ออสโล – สวาลบาร์ด และ สวาลบาร์ด – ออสโล  
 ค่ารถรับส่งตามรายการ   

 ค่าหอ้งพกับนเรือ m/v Hondius และโรงแรมท่ีกรุงออสโล ตามระบุขา้งตน้ 
 ค่าอาหาร ตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเกน้ ส าหรับนอร์เวย ์ยกเว้นคนต่างด้าว  
 ค่าประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิท่านละ 4,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  
 หวัหนา้ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ  
 ค่าทปิส าหรับ บริกรบนเรือ คนขบัรถ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดนิทาง  

 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรระหวา่งประเทศ กรุงเทพฯ – ออสโล / ออสโล – กรุงเทพฯ    
 ค่าภาษีท่าอากาศยาน 
 ค่าภาษีน า้มนั 

ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามภาวะตลาดน า้มนัโลกซ่ึงประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ 
อาจมกีารเรียกเกบ็เพิม่หากมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว  

อตัราค่าบริการ ส าหรับ 

Fantastic Svalbard with Arctic Polar Bear Surprise! 

11 วนั โดยเรือ m/v Hondius 
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 ค่าขนกระเป๋าโดยสายการบิน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (คิดค านวณจากค่าบริการ)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 

 

ระเบียบการ และเง่ือนไข:  
1.    บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง กรณีท่ีมีผูส้ ารองการ 

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนด (15 ท่านข้ึนไป)  
2.  อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทฯั 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง  

3.  การส ารองทีน่ั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการจองท่านละ 100,000 บาท 
โดยกรุณาน าเงินเขา้บญัชีธนาคาร แลว้ส่งส าเนาใบน าฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6  

กรณีช าระดว้ยเชค็ การจองจะสมบูรณ์ต่อเม่ือเราไดรั้บเงินจากการสัง่จ่ายนั้นแลว้ 
ส่วนท่ีเหลือโปรดช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 90 วนั 

ธนาคารกสิกรไทย                               สาขาสีลม       ออมทรัพย์  
ช่ือบัญชี บริษัท เวลิด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวลิ จ ากดั  เลขทีบ่ัญชี   001-2-80809-9  
  
ธนาคารกรุงเทพ                                สาขาสีลม        ออมทรัพย์  
ช่ือบัญชี บริษัท เวลิด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวลิ จ ากดั เลขทีบ่ัญชี   101-8-64952-3  
  
ธนาคารไทยพาณิชย์                          สาขาสีลม        ออมทรัพย์  
ช่ือบัญชี บริษัท เวลิด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวลิ จ ากดั เลขทีบ่ัญชี   065-238759-9  

4.   กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 90 วนั มิฉะนั้นจะ ถือวา่สละสิทธ์ิ 
5.    การยกเลกิ  

 กรณียกเลกิการจองน้อยกว า่ 150 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมดัจ า  
ทั้งหมด  

 กรณแีจ้งยกเลกิภายใน 120 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ 50% ของ 
ราคาเตม็เท่านั้น 

 กรณแีจ้งยกเลกิการจองภายใน 90 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทวัร์ 
ทั้งหมด 

6.   บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
 ไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ บริษทฯั ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให ้ 
7.   ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ    
         ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้ 
8.   หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืน (Refund) 

ได ้
 


