13 ก.พ. 61
22.00 น.
หมายเหตุ

14 ก.พ. 61
01.20 น.
07.40 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

ออกเดิน ทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งสต็อ กโฮล์ ม (สวีเ ดน)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่ พั ก , ร้ านอาหาร สถานที่ เข้ าชมต่ า ง ๆ ไว้ ล่ ว งหน้ าให้ กับ กรุ๊ ปทั ว ร์ กรณี ที่ เกิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้
การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เที่ยวกรุ งสต็อ กโฮล์ ม (สวีเ ดน) - เที่ยวชมเมือ ง - พิพ ธิ ภัณฑ์ เ รื อ วาซา - ซิต ฮี ้ อลล์ ช้ อ ปปิ ้ ง
ออกเดินทางสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับ
สัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะและนําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อวา
ซา Vasa เป็ นเรื อที่ถกู กู้ขึ ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ ้นส่วนเดิมของเรื อ
ไว้ ได้ กว่า 95 เปอร์ เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้ วยรูปแกะสลักนับร้ อยชิ ้น เรื อวาซา
เป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ใน
โลก เรื อลํานี ้ถูกจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้ างขึ ้นเพื่อแสดงเรื อลํานี ้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึง่
ประกอบไปด้ วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้ องกับเรื อลํานี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์ เกี่ยวกับ
เรื อวาซา ซึง่ คุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มาก
้ าท่านเข้ าชมซิตี ้ฮอลล์ หรื อศาลาว่า
ที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนันนํ
การเมือง ซึง่ ใช้ เวลาสร้ างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar
Ostberg สร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า 8 ล้ านก้ อน และมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี ้ยงรับรองผู้
ได้ รับรางวัลโนเบลในห้ องบลูฮอลล์ ที่ดดั แปลงให้ เป็ นห้ องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับ
แขกเหรื่ อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชม
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นําคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตังแต่
้ ครัง้ ศตวรรษที่ 13
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้ วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้ านเมือง
ตึกรามบ้ านช่อง รวมทังปราสาทราชวั
้
ง ตังอยู
้ ร่ ิ มนํ ้าและตามเนินสูงตํ่า ทําให้ สต็อกโฮล์ม
เป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก นําท่านชมเมืองที่จดุ ชมวิว แล้ วผ่านชมแกมล่าสแตน
เมืองเก่าแก่ที่สดุ และสวยงามราวกับภาพวาด ปั จจุบนั ยังทิ ้งร่องรอยแห่งความเป็ นเมือง
แห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น,
ตลอดจนกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์ และมีเวลาให้ ทา่ นได้ เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ ้งสตรี ท
อันทันสมัย หรื อช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รั บ ประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร

อังคาร

พุธ

Chinese

Thai

15 ก.พ. 61
06.00 น.
07.00 น.
08.20 น.
09.55 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

16 ก.พ. 61
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

นําคณะพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING หรื อ เทียบเท่ าในระดับ เดียวกัน
www.radissonblu.com
บิน สู่เ มือ งคิรู น า - โรงแรมนํา้ แข็ง
พฤหัส บดี
รั บ ประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเ นเวียนที่โ รงแรม
Buffet
คณะออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งสต็อกโฮล์ม
เดินทางสูเ่ มืองคิรูนา โดยเที่ยวบินที่ SK1040
เดินทางถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึง่ นับได้ วา่ เป็ นเมืองที่อยูเ่ หนือที่สดุ ในประเทศสวีเดนที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ มีความสําคัญเพราะเป็ นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ นํา
ท่านเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านยุคคัสเยร์ วี
Local
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
ั ้ ท่ ่ีหมูบ่ ้ านยุคคัสเยร์ วี Jukkasjärvi ทางภาคเหนือของ
นําท่านชมโรงแรมนํ ้าแข็งที่ตงอยู
ประเทศสวีเดน ว่ากันว่าโรงแรมนํ ้าแข็งแห่งนี ้เป็ นแห่งที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นแห่งแรกของโลก
ทังยั
้ งเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั ประเทศหนาวๆอื่นๆในโลก ให้ สร้ างโรงแรมนํ ้าแข็งตามอีก
มากมาย โรงแรมแห่งนี ้ครอบคลุมพื ้นที่ 59,200 ตารางฟุต สร้ างขึ ้นจากเสานํ ้าแข็ง 2,000
ต้ นและก้ อนนํ ้าแข็งอีก 3,000 ตัน และในทุกๆฤดูหนาวของทุกปี สถาปนิกและนักออกแบบ
จากทัว่ โลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดก้ อนนํ ้าแข็งจากแม่นํ ้าทอร์ เนอ (Torne) ที่อยู่
ใกล้ เคียง มาเนรมิตเป็ นห้ องพักในรูปแบบต่างๆ
Local
รั บ ประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์อนั น่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE ล่าแสง
เหนือ พาหนะที่คล่องตัวที่สดุ ในการเดินทางบนหิมะหรื อทุง่ นํ ้าแข็ง โดยท่านจะได้ รับ
คําแนะนําในการขับขี่ที่ถกู ต้ อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ และ
ชํานาญเส้ นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการ
้ ศีรษะจรดเท้ า
จัดเตรี ยมเครื่ องกันหนาวให้ ทา่ นอย่างครบถ้ วนตังแต่
www.scandichotels.com
นําท่านเข้ าพักโรงแรม SCANDIC FERRUM หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
สุน ัข ลากเลื่อ น - อุท ยานแห่ งชาติอ บิส โก
ศุก ร์
รั บ ประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเ นเวียนที่โ รงแรม
Buffet
นําท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนขั ลากเลื่อน Husky Safari ฮัสกี ้เป็ น
สุนขั ที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว เพื่อใช้ ในการลากเลื่อนบรรทุกสิง่ ของ หรื อเป็ น
พาหนะในพื ้นที่ที่ปกคลุมไปด้ วยนํ ้าแข็งและหิมะ ฮัสกี ้จึงได้ กลายมาเป็ นสุนขั ลากเลื่อน
้
ทังนี
้ ้
พันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนขั ลากเลื่อนทังหมด
เนื่องจาก สุนขั มีนํ ้าหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรง และอดทนต่อความหนาวเย็นและ
ความอดอยากในฤดูหนาวได้ ดี รวมทังมี
้ ความอดทนต่อความเหนื่อยล้ าเป็ นที่หนึ่ง จึงทํา
ให้ สามารถลากเลื่อนด้ วยความเร็วเป็ นเวลาติดต่อกันนาน ๆ ในอุณหภูมิที่ตํ่ากว่าศูนย์
องศาเซลเวียส นอกจากนี ้สุนขั ลากเลื่อนยังเป็ นกีฬายอดนิยม โดยมีมชั เชอร์ (Musher)
้
เป็ นผู้บงั คับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครัง้ จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขัวโลก
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
Local
ออกเดินทางสู่ อุท ยานแห่ งชาติอ บิส โก Abisko National Park ในเขตลัปป์ ลันด์
Lapland ของประเทศสวีเดน ซึง่ Lonely Planet ยกให้ เป็ นสถานที่ซงึ่ แสงเหนือมีความ
สว่างไสวมากที่สดุ ในโลก จากนันนํ
้ าท่านขึ ้นกระเช้ าสูส่ ถานีแสงเหนือ Aurora Sky
Station บนยอดเขานัวเลีย Nuolja เพื่อชมปรากฏการณ์แสงเหนือซึง่ เป็ นหนึง่ ใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ตื่นตาตื่นใจที่สดุ ในโลก

18.00 น.
17 ก.พ. 61
08.00 น.
10.52 น.

12.36 น.
13.00 น.
บ่าย

18.00 น.
18 ก.พ. 61
08.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
14.25 น.
17.50 น.

** ช่วงเวลาที่ดีท่ีสดุ คือ เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม **
รั บ ประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้ าพักโรงแรม FJALLET HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รถไฟสายอาร์ ค ติค เซอร์ เ คิล - น าร์ วกิ (นอร์ เ วย์ ) – ทรู ม เซอ - สโนว์ โ มบิล ซาฟารี
รั บ ประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเ นเวียนที่โ รงแรม
นําคณะนัง่ รถไฟขบวนพิเศษเส้ นทางสายอาร์ คติคเซอร์ เคิล หนึ่งในเส้ นทางรถไฟที่ขึ ้นชื่อ
ว่าสวยที่สดุ ให้ ทา่ นเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่ าสนและทะเลสาบ

Local
www.bjorkliden.com
เสาร์
Buffet

เดินทางถึงเมืองนาร์ วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์แวดล้ อมด้ วยภูเขาและทะเล
กว้ างไกลอีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เสด็จประพาสมา
ทรงทอดพระเนตรการทําเหมืองแร่ของเมืองซึง่ ยังคงเปิ ดให้ บริการจนถึงปั จจุบนั
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
Local
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ท รู ม เซอ Tromsø อี ก หนึ่ ง เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ช่ื อ เสี ย ง เป็ น เมื อ งและ
เทศบาลในเทศมณฑลทรุมส์ ประเทศนอร์ เวย์ ตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์ มี
ประชากรมากเป็ น อัน ดับ 7 ของนอร์ เวย์ ทรู ม เซอเป็ น เมื อ งเล็ก ๆแต่มี ความเจริ ญ และ
ทัน สมัย อย่ า งมากจนได้ รับ การขนานนามว่ า เป็ น ปารี ส แห่ ง ยุโรปเหนื อ (Paris of the
North) ด้ ว ยภู มิ ทัศ น์ อัน สวยงาม มี ท ะเลเป็ นฉากหน้ าและภู เขาเป็ น ฉากหลัง เมื อ ง
ท่อ งเที่ ยวยอดนิ ยมอี กแห่งเหนื อ ที่ ไม่ควรพลาด อี กทัง้ ยังเป็ น ประตูสู่ขัว้ โลกเหนื อและ
ศูนย์กลางการสํารวจขัวโลกเหนื
้
ออีกด้ วย จากนัน้ นําท่านเที่ยวชมเมืองทรู มเซอ เริ่ มจาก
ย่านใจกลางเมือง ให้ ท่านได้ ชื่นชมความงดงามของเหล่าสถาปั ตยกรรมที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้ านไม้ เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้ มด้ วยสีสนั ฉูดฉาด ซึ่งทรุ ม
เซอเป็ นเมืองที่มีบ้านเก่าทําจากไม้ จํานวนมากที่สุดในนอร์ เวย์เหนือ บ้ านเก่าที่สดุ สร้ าง
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1789 จากนัน้ ชมมหาวิหารอาร์ กติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่
สร้ างในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดับกระจกใหญ่ที่สดุ ในยุโรป
รั บ ประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
Local
นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.radissonblu.com
อาทิต ย์
เที่ยวชมเ มือ ง – ยอดเขาสโตรสไตเนิน – บิน สู่เบอร์
เ บอร์ เ ก้ น
รั บ ประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเ นเวียนที่โ รงแรม
Buffet
นําท่านนัง่ เคเบิ ้ลคาร์ สยู่ อดเขาสโตรสไตเนิน (Mt. Storsteinen) ซึง่ อยูส่ งู จาก
ระดับนํ ้าทะเล 420 เมตร ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพทัว่ เมืองทรูมเซอ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นเกาะ
อยูก่ ลางฟยอร์ ด มีเกาะใหญ่ๆร้ อมลอบ ทางด้ านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศสวีเดนและฟิ นแลนด์
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
Local
ออกเดินทางสูส่ นามบินทรูมเซอ เพื่อเตรี ยมเดินทางสูเ่ บอร์ เก้ น
เดินทางสูอ่ อสโล โดยเที่ยวบินที่ DY373/DY622
(14.25-16.20/16.55-17.50)
เดินทางถึงเมืองเบอร์ เก้ น เมืองใหญ่อนั ดับสองได้ รับยกย่องว่าเป็ น "เมืองแห่งวัฒนธรรม"
และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วยบ้ านเรื อนเก่าแก่อายุกว่า
1,000 ปี ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลก และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนได้ รับการบันทึกภาพ

20.00 น.
19 ก.พ. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
20 ก.พ. 61
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

มากที่สดุ นําท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์ เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็ นเมือง
ท่าที่สําคัญของนอร์ เวย์มาตังแต่
้ คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี ้ล้ อมรอบด้ วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มี
ท่าเรื อที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ตงของ
ั้
Fish Market และ
Bryggen ที่ยงั คงอนุรักษ์ อาคารไม้ ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึง่ เป็ นตัวอย่างการก่อสร้ างที่โดด
เด่น จนได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้ วอิสระ
ให้ ทา่ นได้ เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถกู สร้ างให้ เดินได้ อย่างสะดวก และร้ านค้ ามากมาย
ให้ ทา่ นได้ เลือกสรร
รั บ ประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นําคณะพัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก – โวส – เบอร์ เ ก้ น
รั บ ประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเ นเวียนที่โ รงแรม
รถโค้ ชนําคณะเดินทางสูเ่ มืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ ดของนอร์ เวย์ มหัศจรรย์
ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้ นทางท่องเที่ยวอันดับหนึง่ จากฟลอมส์บานาสู่
ซองน์ฟยอร์ ด นําคณะนัง่ รถไฟขบวนพิเศษเส้ นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูม่ ีร์
ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตังอยู
้ บ่ นความสูง 857
ุ จะ
เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเลใกล้ กบั ฟยอร์ ด Aurland ที่มีภมู ิทศั น์งดงามสุดสายตา ที่คณ
ได้ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการละลายของธารนํ ้าแข็งปกคลุม
เหนือพื ้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยูบ่ นยอดเขา เส้ นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอด
ภูเขา, สะพานข้ ามหุบเขาและแม่นํ ้า และจอดให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพกับนํ ้าตก Kjosfossen ที่
งดงามตลอดฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดูร้อน
ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟยอร์ ดที่มีอยู่
มากมาย
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นําคณะล่องเรื อชมซองน์ฟยอร์ ดที่สวยงามที่สดุ ในนอร์ เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตร
จากทะเลเข้ ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะ
แผ่นดินของธารนํ ้าแข็งเมื่อหลายล้ านปี ก่อน (ล่องเรื อ 2 ชัว่ โมง) สูเ่ มืองกู๊ดวาเก้ น รถโค้ ช
รอรับเดินทางสูเ่ มืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ ดของนอร์ เวย์ ตลอดเส้ นทางท่าน
จะได้ เห็นวิวทิวทัศน์ของลําธารที่กดั เซาะหุบเขาจนเป็ นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมูบ่ ้ าน ชนบท
สูเ่ มืองที่มีประชากรอาศัยอยูเ่ พียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก,
โลหะอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก อีกทังยั
้ งมีความสําคัญในด้ านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ
อีกด้ วย
รั บ ประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นําคณะพัก BARDOLA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เกโล่ - กรุ งออสโล - ช้ อ ปปิ ้ งถนนคาร์ ล โจฮัน เกท
รั บ ประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเ นเวียนที่โ รงแรม
รถโค้ ชนําคณะออกเดินทางกลับสูก่ รุงออสโล เมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมฝั่งออสโลฟยอร์ ด เขตท่าเรื อ
คึกคักไปด้ วยผู้คนและนักท่องเที่ยว
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นําเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุค
เรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 แล้ วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึง
ความเป็ นอยูส่ ภาพชีวิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึง่ เป็ นผลงานประติมากรชื่อดัง

Thai
www.radissonblu.com
จัน ทร์
Buffet

Local

Local
www.bardola.no
อังคาร
Buffet
(287 ก.ม.)
Thai

กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสูเ่ ขตใจกลางเมือง นําคณะเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้ง
โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จาก
รอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท
ถนนคนเดินและย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของออสโล
19.00 น.
Chinese
รั บ ประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL PLAZA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.radissonblu.com
21 ก.พ. 61 เที่ยวชมกรุ งออสโล - สนามบิน การ์ ด เดอมูน - เดิน ทางกลับ กรุ งเทพฯ
พุธ
08.00 น.
รั บ ประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเ นเวียนที่โ รงแรม
Buffet
10.00 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินการ์ ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับ
สูก่ รุงเทพฯ
14.15 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
22 ก.พ. 61 เดิน ทางกลับ ถึงกรุ งเทพฯ
พฤหัส บดี
06.15 น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
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-24,000.13-22 มี.ค. 2561
151,000.136,000.121,000.16,500.-18,000.ค่าทัวร์ รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 6 ธัน วาคม 2560
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้น
เครื่ องได้ นํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวาง
นํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %

 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่
เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่
ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ไม่
้
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด

ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบ
กรุ๊ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิล
ยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืน
เงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชําระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตว๋ั กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการ
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
สะสมไมล์ของสายการบินนันๆ
้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ 6 ธัน วาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
ุ หภูมิตํ่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ
Reservation Fee ไปแล้ ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจน
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair)
, เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
ั้
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
เอกสารในการยื่น วีซ่ าของประเทศนอร์ เ วย์ ใช้ เ วลายื่น ประมาณ 15 วัน (ไม่ ร วมวัน ทําการ)
ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุม่ แชงเก้ น จะเริ่ มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้ อมูล
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิ ้วมือ 10 นิ ้ว ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึง่ ข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ ในระบบ
















ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับวีซา่ VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้ วยตัวเองตามเวลานัดหมาย
พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว
สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
้
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา
กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มี
การเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือ
อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
รับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ แ ละชําระเงิน มัด จําแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือ ว่ าท่ านได้ ยอมรั บ ในข้ อ ตกลง
และเงื่อ นไขที่บ ริษัท ได้ ร ะบุไ ว้ ข้ างต้ น ทุก ประการ

