Fantastic Svalbard with Arctic Polar Bear Surprise!
11 วัน โดยเรื อ m/v Hondius
20 – 30 มิถุนายน 2562

วันแรก
กรุ งเทพฯ
20 มิถุนายน 2562
21.30

น.

00.55

น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2
เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
ออสโล – เมืองลองเยียร์ เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด – ล่องเรื อ m/v Hondius
21 มิถุนายน 2562
เช้า
07.25

น.

09.45 น.
12.40 น.

กลางวัน

18.00 น.

อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4490 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ท่าอากาศยาน
ลองเยียร์ บียน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด ประเทศนอร์ เวย์
เดินทางถึง ลองเยียร์ เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด ประเทศนอร์ เวย์
แล้วนาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อเช็คอินลงเรื อ m/v Hondius และเก็บสัมภาระ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม โบสถ์ สวาลบาร์ ด นอกจากโบสถ์แห่งนี้จะถูกขนานนามว่าเป็ นโบสถ์
ที่อยูต่ อนเหนือที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็ นจุดชมวิวที่นกั ท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเมืองลองเยียร์เปี ยนอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับสู่ท่าเรื อ
ออกเดินทางโดยเรื อ m/v Hondius มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งตะวันตก
ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของฟยอร์ดต่างๆ และอาจได้พบกับวาฬมิงค์
ตัวแรกของการเดินทาง
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ค่า

วันทีส่ าม
22 มิถุนายน 2562
เช้า

อาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรม ณ บนเรื อ m/v Hondius

ล่องเรื อ m/v Hondius – Raudfjorden
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อเรื อm/v Hondius นาท่านเดินทางสู่ เราด์ ฟอร์ เด้ น
(Raudfjorden) หรื อ ฟยอร์ ดสี แดง นาท่านลงเรื อเล็ก หรื อ Zodiac ชมเราด์ฟอร์ เด้น

บริ เวณชายฝั่งด้านเหนือของสปิ ตซ์เบอร์เกน โดย วิลเลิม บาเริ นตส์ นักสารวจชาวดัตช์
เป็ นคนแรกที่คน้ พบเราด์ฟอร์เด้น ในปี ค.ศ. 1596 เป็ นฟยอร์ดที่สวยงามและมีธารน้ าแข็ง
อันตระการตา โดยรอบๆเป็ นอ่าว ให้ท่านชมฟยอร์ดที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็ง
และสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและสัตว์ป่าในระยะใกล้ บริ เวณแนวชายฝั่งของฟยอร์ด
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น นกลิตเติ้ลอ็อก นกทะเลสี ดา นกบรึ นนิคส์กิลลิมอต นกพัฟฟิ น
อาร์กติก นกสกัวอาร์กติก แมวน้ า และอาจได้พบกับหมีข้ วั โลกได้

44
อาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
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พักค้างแรมบนเรื อ m/v Hondius

วันทีส่ ี่
23 มิถุนายน 2562
เช้า

ล่องเรื อ m/v Hondius – Monoco Glacier
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
นาท่านลงเรื อเล็ก หรื อ Zodiac ชม โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier)
เป็ นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็ นกลาเซียร์หรื อธารน้ าแข็ง
ที่ทอดตัวยาวกว่า 5 กิโลเมตร ใน ไลเดลฟยอร์ ด (Liefdefjorden) เป็ นอีกแผงกลาเซียร์
ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ที่อยูใ่ กล้ข้ วั โลกเหนือเป็ นอย่างมาก ให้ท่านชมฟยอร์ด
ที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็ง และสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและสัตว์ป่าในระยะใกล้
บริ เวณแนวชายฝั่งของฟยอร์ดที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ นกกิตติเวค นับพันตัว
และอาจได้พบกับหมีข้ วั โลกได้

อาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรมบนเรื อ m/v Hondius
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วันที่ห้า
24 มิถุนายน 2562
เช้า

ล่องเรื อ m/v Hondius – Hinlopen Strait
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
นาท่านล่องเรื อในช่ องแคบฮินโลเพน (Hinlopen Strait) เชื่อว่าได้รับการตั้งชื่อตาม
Thymen Jacobz Hinlopen หนึ่ งในผูน
้ าของพ่อค้าดัตช์ และบริ ษทั ล่าปลาวาฬของ
Noordsche Compagnie ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1617 ช่องแคบฮินโลเพน อยูร่ ะหว่าง
เกาะสปิ ตซ์เบอร์เกน และ เกาะนอร์ดออสต์ลานเดต เป็ นสถานที่ชมวิวที่มีประวัติศาสตร์
ที่น่าสนใจและมีสตั ว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ให้ท่านชมฟยอร์ดและหน้าผาสูงชัน
สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและสัตว์หลายชนิด เช่น นกบรึ นนิคส์กิลลิมอต
นกนางนวลสี งาช้าง แมวน้ า และอาจได้พบกับหมีข้ วั โลก และวาฬสี น้ าเงินได้
หากมีโอกาสอาจนาท่านแวะชมฝั่งเกาะนอร์ดออสต์ลานเดต ซึ่งมีกวางเรนเดียร์ ห่านขาสี ชมพู
และวอลรัส สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งอาศัยอยูแ่ ถบขั้วโลกเหนือ รู ปร่ างคล้ายสิ งโตทะเล
แต่ตวั ใหญ่กว่ามากและมีเขี้ยวยาว วอลรัสเพศผูโ้ ตเต็มวัยอาจมีน้ าหนักได้มากถึง 2,000
กิโลกรัม และมีอายุยนื ถึง 20-30 ปี วอลรัสมีความสาคัญต่อชนพื้นเมืองที่อาศัยในเขตอาร์กติก
การล่าวอลรัสในช่วงศตวรรษที่ 19 -20 ส่งผลให้จานวนวอลรัสลดลง

อาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรมบนเรื อ m/v Hondius
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วันที่หก
ล่องเรื อ m/v Hondius – Seven Islands
25 มิถุนายน 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
นาท่านเดินทางสู่จุดสูงสุดของหมู่เกาะสวาลบาร์ด หมู่เกาะเล็กๆ Sjuøyane หรื อ Seven
่ น
Islands ซึ่ งมีภูเขาหิ นแกรนิ ตรู ปหมวกของเกาะNelsonøya เป็ นเอกลักษณ์ ตั้งอยูบ
ละติจูดที่ 80 องศาเหนือ ห่างจากขั้วโลกเหนือประมาณ 870 กิโลเมตร เรื อนาท่านสู่
เกาะPhippsøya เกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมูเ่ กาะ Sjuøyane (Seven Islands)
ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของเกาะที่มีภูเขา หน้าผาสูงชันที่ปกคลุมไปด้วยมอสและไลเคน
และที่ราบลุ่มแนวชายฝั่งไปพร้อมๆกับชมสัตว์หลากหลายชนิด โดยเฉพาะวอลรัส
นกทะเลหลายพันตัว และหมีข้ วั โลก นอกจากนี้ ท่านสามารถเยีย่ มชมกระท่อมเล็กๆ
ที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะPhippsøya เป็ นกระท่อมที่ต้งั อยูเ่ หนือสุดของสวาลบาร์ด
ถูกสร้างขึ้นในนามของรัฐบาลนอร์เวย์ในปี 1936 เป็ นกระท่อมฉุกเฉิ นสาหรับลูกเรื อ
และผูท้ ี่ตอ้ งการพักชัว่ คราว

อาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรมบนเรื อ m/v Hondius
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วันทีเ่ จ็ด
26 มิถุนายน 2562
เช้า

ล่องเรื อ m/v Hondius – Kongsfjorden
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
เรื อm/v Hondius นาท่านเดินทางสารวจไหล่ทวีประยะทางประมาณ 40 ไมลล์
ทางตะวันตกของเกาะสปิ ตซ์เบอร์เกน ผ่านก้อนน้ าแข็งที่สวยงาม ระหว่างทางอาจได้พบกับ
หมีข้ วั โลกและวาฬหัวคันศร หรื อ วาฬโบว์เฮด ที่หาชมได้ยาก เนื่องจากเป็ นวาฬที่อาศัยอยู่
แถบอาร์กติก ซึ่งเป็ นสถานที่ที่หนาวเย็นและห่างไกลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
นอกจากนี้แล้ววาฬหัวคันศรยังถือเป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุยนื ที่สุดในโลกอีกด้วย
โดยตัวที่มีอายุมากที่สุดมีบนั ทึกว่ามากถึง 211 ปี ในช่วงฤดูร้อนยังสามารถพบกับวาฬฟิ น
ซึ่งเป็ นวาฬขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองมาจากวาฬสี น้ าเงินได้อีกด้วย ระหว่างทาง
ท่านสามารถชมความสวยงามของฟยอร์ดต่างๆ และเมื่อเรื อm/v Hondius
เดินทางถึงปากอ่ าวกองซ์ ฟอร์ เด้ น หากโชคดีท่านอาจได้พบกับวาฬมิงค์

อาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรมบนเรื อ m/v Hondius
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วันทีแ่ ปด
ล่องเรื อ m/v Hondius – Fuglehuken – Alkhornet
27 มิถุนายน 2562 กลับสู่ ลองเยียร์ เบียน
เช้า

–

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
นาท่านสารวจเกาะอาร์กติกของสปิ ตซ์เบอร์เกน ล่องเรื อในช่องแคบ ฟอแลนด์ซนั เด
(Forlandsundet) ระหว่างเกาะสปิ ตซ์เบอร์ เกน และ เกาะปริ้ นคาร์ ลฟอร์ แลนด์ ผ่านชม
แหลมฟูเกิลฮูเก้ น (Fuglehuken) หรื อ bird hook เป็ นแหลมที่อยูป่ ลายสุดทางเหนือของ
เกาะปริ้ นคาร์ลฟอร์แลนด์ จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet ซึ่งมีความสูงประมาณ 583
เมตร นอกจากนี้ยงั เคยเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์วทิ ยุ ในปี ค.ศ 1946
นาท่านเยีย่ มชมทัศนียภาพของธรรมชาติและสัตว์หลากหลายชนิดที่ อาร์ คฮอเนท
(Alkhornet) บริ เวณปากอ่าวอีสฟยอร์ ด มีหน้าผานกขนาดใหญ่ที่สวยงามเป็ นจุด
ที่มีนกทารังอยูบ่ ริ เวณผาจานวนมาก ให้ท่านได้ชมนกหลายหลายชนิดที่อาศัยอยูบ่ นเกาะ
สุนขั จิ้งจอกอาร์กติกที่ออกมาเก็บไข่นกและลูกนกที่ร่วงลงมาจากหน้าผาเป็ นอาหาร
และกวางเรนเดียร์ในบริ เวณนี้

อาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรมบนเรื อ m/v Hondius
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วันทีเ่ ก้า
28 มิถุนายน 2562

ลองเยียร์ เบียน

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
เรื อ m/v Hondius นาท่านเดินทางถึงลองเยียร์ บียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์
แล้วนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั เพื่อเช็คอินและเก็บสัมภาระ
จากนั้น หลังอาหาร นาท่านเยีย่ มชมเมืองลองเยียร์ เบียน ซึ่งตั้งอยูบ่ นเกาะสปิ ตซ์เบอร์เกน
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นศูนย์กลางของสวาลบาร์ด โดยบนหมู่เกาะสวาลบาร์ด
มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 2,500 คนเท่านั้น และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของหมีข้ วั โลก
ซึ่งมีจานวนถึง 3,000 ตัวโดยรอบหมู่เกาะ เป็ นหมู่เกาะที่อยูท่ างเหนือสุดของทวีปยุโรป
และนับเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งตั้งอยูห่ ่างออกไปจากแผ่นดินใหญ่
ของนอร์เวย์ประมาณ 1,000 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหลวงกรุ งออสโลประมาณ2,000
กิโลเมตร แล้วนาท่านชม เหมืองถ่ านหินเก่ า ซึ่งเคยเป็ นอุตสาหกรรมหลักของสวาลบาร์ด
และได้ถ่านหิ นที่นี่ยงั ได้ชื่อว่าเป็ นถ่านหิ นที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรมที่พกั
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Svalbard hotel the vault หรื อในระดับเดียวกัน

ค่า
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วันทีส่ ิ บ
ออสโล – กรุ งเทพฯ
29 มิถุนายน 2562
24.00 น.
02.25 น.
05.20 น.

เช้า
13.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานลองเยียร์บียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์
โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4497
นาท่านเหิ นฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุ งออสโล ประเทศนอร์เวย์
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุ งออสโล ประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนาท่านสู่ภตั ตาคาร
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ
อาหารค่าบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม

วันทีส่ ิ บเอ็ด
กรุ งเทพฯ
30 มิถุนายน 2562
06.20 น.

ถึงท่าอากาศยานกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น
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อัตราค่าบริการ สาหรับ
Fantastic Svalbard with Arctic Polar Bear Surprise!
11 วัน โดยเรื อ m/v Hondius
อัตราค่ าบริการ (ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบินระหว่ างประเทศ)
เดินทางวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2562
จานวนผู้เดินทางขั้นตา่ 15 ท่ านขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ พกั คู่ ห้ อง Junior Suite ท่ านละ

371,900 บาท

พักเดีย่ ว ห้ อง Junior Suite จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

262,900 บาท

หมายเหตุ
 หากท่ านต้ องการใบเสร็จทีอ่ อกในนามบริษัท กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ ทาการออกใบเสร็จย้ อนหลังให้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณาขึน้ อยู่กบั สถานทูต
แต่ เพียงผู้เดียว
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
ค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรภายในประเทศ ออสโล – สวาลบาร์ด และ สวาลบาร์ด – ออสโล
 ค่ารถรับส่งตามรายการ









ค่าห้องพักบนเรื อ m/v Hondius และโรงแรมที่กรุ งออสโล ตามระบุขา้ งต้น
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น สาหรับนอร์เวย์ ยกเว้ นคนต่ างด้ าว
ค่ าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกจากกรุ งเทพฯ
ค่ าทิปสาหรับ บริกรบนเรื อ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง

ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรระหว่างประเทศ กรุ งเทพฯ – ออสโล / ออสโล – กรุ งเทพฯ
 ค่าภาษีท่าอากาศยาน
 ค่ าภาษีนา้ มัน
ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ
อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
Fantastic Svalbard with Arctic Polar Bear Surprise! 11 Days
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 ค่าขนกระเป๋ าโดยสายการบิน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ
ระเบียบการ และเงื่อนไข:
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (15 ท่านขึ้นไป)
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั บริ ษทัฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองทีน
่ ั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ ามัดจาสาหรับการจองท่ านละ 100,000 บาท
โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6
กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว
ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 90 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขทีบ่ ัญชี 001-2-80809-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด

4.
5.

6.

7.

8.

ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี

101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขทีบ่ ัญชี 065-238759-9
กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิ ทธิ์
การยกเลิก
 กรณียกเลิกการจองน้ อยกวา่ 150 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 120 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ าทัวร์ 50% ของ
ราคาเต็มเท่ านั้น
 กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 90 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์
ทั้งหมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund)
ได้
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