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วันแรก

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งสต็อกโฮล์ ม (สวีเดน)

22.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

หมายเหตุ

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ ยวบิน
(ขึน้ เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

วันที่สอง

เที่ยวกรุ งสต็อกโฮล์ ม (สวีเดน) - ซิตฮอลล์
ี ฮ้ อลล์ - พิพธิ ภัณฑ์ เรื อวาซา - ช้ อปปิ
อปปิ ้ ง

01.25 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960

06.50 น.

ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับ
สัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะและนําท่านเข้ าชมซิตี ้ฮอลล์ หรื อ
ศาลาว่าการเมือง ซึง่ ใช้ เวลาสร้ างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ
Ragnar Ostberg สร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า 8 ล้ านก้ อน และมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ าง
เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี ้ยง
รับรองผู้ได้ รับรางวัลโนเบลในห้ องบลูฮอลล์ ที่ดดั แปลงให้ เป็ นห้ องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อ
รองรับแขกเหรื่ อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชม

12.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นําท่านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์เรื อวาซา Vasa เป็ นเรื อที่ถกู กู้ขึ ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจาก
สามารถรักษาชิ ้นส่วนเดิมของเรื อไว้ ได้ กว่า 95 เปอร์ เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดา
ด้ วยรูปแกะสลักนับร้ อยชิ ้น เรื อวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก เรื อลํานี ้ถูกจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้ าง
ขึ ้นเพื่อแสดงเรื อลํานี ้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึง่ ประกอบไปด้ วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้ องกับเรื อ
ลํานี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์ เกี่ยวกับเรื อวาซา ซึง่ คุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย มี
เวลาให้ ทา่ นได้ เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ ้งสตรี ทอันทันสมัย หรื อช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย

19.00 น.

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON STOCKHOLM HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.sheratonstockholm.co
เดียวกัน
m
วันที่สาม

เที่ยวชมเขตเมืองเก่ าแกมล่ าสแตน - ล่ องเรื อสําราญ SILJA LINE

08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.00 น.

นําคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตังแต่
้ ครัง้ ศตวรรษที่ 13
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้ วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้ านเมือง
ตึกรามบ้ านช่อง รวมทังปราสาทราชวั
้
ง ตังอยู
้ ่ริมนํ ้าและตามเนินสูงตํ่า ทําให้ สต็อก
โฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก นําท่านชมเมืองที่จดุ ชมวิว แล้ วผ่านชมแกม
ล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สดุ และสวยงามราวกับภาพวาด ปั จจุบนั ยังทิ ้งร่องรอยแห่งความ
เป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาด
หุ้น, ตลอดจนกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์

12.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นําท่านสูย่ า่ นจัตรุ ัสใจกลางเมือง อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

15.30 น.

เดินทางสูท่ า่ เรื อเพื่อลงเรื อสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่ง
พร้ อมไปด้ วย ร้ านขายของ, คาสิโน, ร้ านค้ าปลอดภาษี , ร้ านอาหาร,ห้ อง Sauna, Spa
ฯลฯ

18มี.ค./11เม.ย.61
Buffet

Chinese

(กรุณาเตรี ยมกระเป๋ าสําหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ
ท่าน)
17.00 น.

เรื อสําราญ TALLINK SILJA LINE นําท่านออกเดินทางสูก่ รุงเฮลซิงกิ ประเทศ
ฟิ นแลนด์

20.00 น.

รั บประทานอาหารคํ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรื อ
สําราญ

Local Buffet

นําคณะพักบนเรื อสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้ องพักคู่ แบบ
SEASIDE CABIN

www.tallinksilja.com

วันที่ส่ ี

กรุ งเฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ ) - เที่ยวชมเมืองหลวง - บินสู่เขตแลปป์ แลนด์

19 มี.ค./12 เม.ย.61

07.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุงเฮลซิงกิ นําท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริ มทะเล
(Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึก
แก่นกั ท่องเที่ยว ยังเป็ นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็ น
ที่ตงสถานที
ั้
่สําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้ วนําชม Rock
Church โบสถ์ซงึ่ ออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็ นโบสถ์แบบ
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10.00 น.
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รูเธอรันที่สร้ างอยูภ่ ายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้ อมระบบเสียงที่ดี
พาท่านชมจัตรุ ัสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่ เป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สาวรี ย์พระเจ้ าอเล็กซาน
เดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
13.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

อิ ส ระให้ ท่ า นได้ มี เวลาช้ อปปิ ้ง ในห้ างสรรพสิ น ค้ าอั น ทั น สมั ย อาทิ Stockmann
Department store, ห รื อ shop brand name อ า ทิ Louis Vuitton / Chanel ห รื อ
Verkkokauppa ห้ างสรรพสินค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคยุโรปบนเนื ้อที่กว่า 2 หมื่นตาราง
เมตร มี ร้านค้ ามากมายทัง้ Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop
ก่อนเดินทางต่อสูเ่ ขตแลปป์ แลนด์

Chinese

นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเพื่อเตรี ยมตัวออกเดินทางสูเ่ มืองโรวาเนียมิ
19.10 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองโรวาเนียมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์

20.30 น.

ถึงสนามบินเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) ในเขตแลปป์ แลนด์ ประเทศฟิ นแลนด์ เมือง
ที่ตงริ
ั ้ มทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก รถรอรับคณะเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั

21.00 น.

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL CUMULUS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

นั่งเรื อตัดนํา้ แข็ง SAMPO Icebreaker - ขี่สุนัขลากเลื่อน Husky Safaris

08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.00 น.

เดินทางสูท่ า่ เรื อของ SAMPO Icebreaker เรื อตัดนํา้ แข็ง หรื อไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดัง
ที่สดุ ในโลก หลังจากปลดประจําการแล้ ว นํามาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสกับความ
หฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรื อทลายนํ ้าแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์ ค
ติก เรื อนําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งนํ ้าแข็งที่
จับตัวหนากว่า 1 เมตร ในแต่ละวัน ว่ายนํ ้าทะเล Ice Swimming ลงว่ายนํ ้าในบ่อนํ ้า
กลางทะเลที่หนาวเย็น และล้ อมรอบไปด้ วยนํ ้าแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20
องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

13.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

นําท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนขั ลากเลื่อน Husky Safari (30
นาที) ฮัสกี ้เป็ นสุนขั ที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว เพื่อใช้ ในการลากเลื่อนบรรทุก
สิง่ ของ หรื อเป็ นพาหนะในพื ้นที่ที่ปกคลุมไปด้ วยนํ ้าแข็งและหิมะ ฮัสกี ้จึงได้ กลายมาเป็ น
สุนขั ลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนขั ลากเลื่อน
ทังหมด
้
นอกจากนี ้สุนขั ลากเลื่อนยังเป็ Helนกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher)
เป็ นผู้บงั คับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครัง้ จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขัวโลก
้
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18.00 น.

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL CUMULUS KEMI หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก

โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บ้ านอิกลู GLASS IGOOS -

Local
www.restel.fi
21มี.ค./14เม.ย.61

แคสสลอตทาเน่ น - ขับ Snowmobile ล่ าแสงเหนือ
07.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

08.00 น.

คณะเดินทางสูเ่ มืองโรวาเนียมิอีกครัง้ ชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์ (Finish
Lapland) หรื อบ้ านของซานตาคลอส ลุงซานต้ าแสนใจดี นัง่ รถเลื่อนที่ลากด้ วยกวาง
เรนเดียร์ มาแจกของขวัญให้ แก่เด็กๆในวันคริ สต์มาส นําท่านเยี่ยมชมหมูบ่ ้ านซานต้ า
(Santa Clause Village) ตังอยู
้ บ่ นเส้ นอาร์ คติกเซอร์ เคิล ภายในหมูบ่ ้ านมีที่ทําการ
ไปรษณีย์ สําหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ทา่ นรัก, ร้ านขายของที่ระลึก,
ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้ าที่ใจดีเป็ นที่ระลึกในการมาเยือน พร้ อมรับประกาศนียบัตร

12.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านอิกลูแคสสลอตทาเน่น (Glass Igloos) ซึง่ ตังอยู
้ เ่ หนือเส้ นเขต
ขัวโลกเหนื
้
อ เขตแลปแลนด์ (Lapland) ของประเทศฟิ นแลนด์ นําท่านสัมผัส
ประสบการณ์พิเศษ เข้ าพักในหมู่บ้านเรื อนกระจก Glass Igloos ซึง่ ได้ ถกู ออกแบบ
พิเศษ ผลิตจากกระจกนําความร้ อนแบบพิเศษ มีการปรับอุณหภูมิภายในห้ องอบอุน่
ตลอดเพื่อให้ ปอ้ งกันหิมะเกาะเป็ นนํ ้าแข็ง และไม่ให้ บดบังทัศนียภาพความงามด้ าน
นอกห้ อง เพื่อให้ ทา่ นได้ ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน และไม่ควรพลาดกับประสบการณ์
การเข้ าพักในช่วงฤดูหนาว ในวันที่ท้องฟ้าเปิ ดท่านจะได้ นอนบนเตียงแสนอุน่ พร้ อมชม
วิวแสงเหนือสุดสวยที่รอคอยทุกท่านในคํ่าคืนฤดูหนาว

Buffet

Chinese

Northern Light
Igloo House
17.00 น.

นําท่านชมกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะที่สําคัญของคุณลุงซานต้ าใช้ เทียมเลื่อนหิมะ
มีโอกาสให้ ทา่ นทดลองนัง่ เลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทําให้ ทา่ นได้ ร้ ูสกึ ตื่นเต้ น
กับความเร็วในรูปแบบใหม่

19.00 น.

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
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นําท่านขับขี่รถ SNOWMOBILE สัมผัสกับประสบการณ์ อันน่าประทับใจในการ ล่ า
แสงเหนือ พาหนะที่คล่องตัวที่สดุ ในการเดินทางบนหิมะ หรื อ ทุง่ นํ ้าแข็ง โดยท่านจะ
ได้ รับคําแนะนําในการขับขี่ที่ถกู ต้ อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
และชํานาญเส้ นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ สโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ
จะมีการจัดเตรี ยมเครื่ องกันหนาวให้ ทา่ นอย่างครบถ้ วน ตังแต่
้ ศีรษะจรดเท้ า
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOOS
วันที่เจ็ด

แคสสลอตทาเน่ น - คาราสจ็อก - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ ธเคป

08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.00 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองคาราสจ็อก เมืองพรมแดนระหว่างนอร์ เวย์และฟิ นแลนด์ หรื ออีกนัย
หนึง่ คือเมืองหลวงของชาวซิมิ (ชาวแลปป์ ) ชาวพื ้นเมืองในเขตฟิ นน์มาร์ ก ที่ยงั คง
อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมถิ่นได้ เป็ นอย่างดี

12.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นําท่านขึ ้นสูด่ ินแดนตอนเหนือ ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเลสูน่ อร์ ธเคปที่เมืองฮอนนิ่งสแวก ที่ตงั ้
อยูบ่ นดินแดนเหนือสุดที่มีประชากรอาศัยอยูบ่ นเขตยุโรปเหนือ

18.00 น.

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

www.kakslauttanen.fi
22มี.ค./15เม.ย.61
Buffet
(197 ก.ม.)

Local
(237 ก.ม.)
Local

เข้ าขบวน Convoy เพื่อเดินทางไป ล่ าแสงเหนือ ในบริเวณที่อยูเ่ หนือที่สดุ ของยุโรป ซึง่
เป็ นที่ตงของ
ั้
“ศูนย์นิทรรศการนอร์ ธเคป” ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นปลายแหลมนอร์ ธเคป ชม
ภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึง่ พระองค์ได้ จารึกพระ
ปรมาภิไธยบนก้ อนหินขนาดใหญ่
ที่ปัจจุบนั ได้ จดั แสดงไว้ ให้ ชาวไทยได้ มีความ
ภาคภูมิใจในพระปรี ชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ที่จดั สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่
ประเทศไทย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ
www.scandichotels.com

18.00 น.

นําท่านเข้ าพักโรงแรม SCANDIC NONNINGSVAG HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

วันที่แปด

อัลต้ า - กรุ งออสโล

08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.00 น.

ออกเดินทางกลับสูเ่ มืองอัลต้ าเมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์ เวย์

(207 กม.)

12.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Chinese

14.40 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์เที่ยวบินที่ SK4545

16.40 น.

ถึงสนามบินออสโล รถรอรับท่านแล้ วเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตาม
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อัธยาศัย
19.00 น.

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นํ า คณ ะพั ก RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน

วันที่เก้ า

เที่ยวชม 3 พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งนอร์ เวย์ - เที่ยวชมเมืองออสโล - ช้ อปปิ
อปปิ ้ ง

08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.00 น.

นําท่านชม 3 พิพธิ ภัณฑ์ ที่สําคัญของนอร์ เวย์ในเมืองออสโล

Local
www.radissonblu.com
24 มี.ค./17 เม.ย.61
Buffet

1. พิพธิ ภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุค
คริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่ องมือในชีวิต ประจําวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
2. พิพธิ ภัณฑ์ คอนติกิ ซึง่ สร้ างสร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศแด่ความฝันและงานศึกษาค้ นคว้ าของ
นักสํารวจชาวนอร์ เวย์ในตํานานอย่างธอร์ เฮเยอร์ ดหั ์ล เขาล่องเรื อข้ ามมหาสมุทรด้ วย
เรื อโบราณ เพื่อพิสจู น์วา่ มนุษย์สามารถเดินทางจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึง่ ได้ ใน
สมัยโบราณ
3. พิพธิ ภัณฑ์ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมนอร์ วีเจียน ซึง่ เป็ นกลางแจ้ งขนาดใหญ่แห่ง
นี ้ มีสงิ่ ก่อสร้ างดังเดิ
้ มตามประวัติศาสตร์ นอร์ เวย์ที่ยาวนานกว่าหกศตวรรษ รวมถึงมหา
วิหารยุคกลางและบ้ านไร่ตา่ งๆประกอบด้ วยสิง่ ปลูกสร้ างกว่า 150 จุดให้ แวะชม นัง่ ใน
ห้ องนัง่ เล่นตกแต่งแนว art deco พักผ่อนอย่างสงบกับมหาวิหารสร้ างจากไม้ และแวะ
ชมฟาร์ มจากยุคสมัยต่างๆ ของนอร์ เวย์ สิง่ ปลูกสร้ างเหล่านี ้ย้ ายที่จากส่วนต่างๆ ของ
ประเทศและบูรณะขึ ้นใหม่ จุดประสงค์ก็เพื่อแสดงให้ เห็นว่าผู้คนดํารงชีวิตตลอดช่วง
600 ปี ที่ผา่ นมาอย่างไร
12.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นําเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ใน
ยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 แล้ วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่
แสดงถึงความเป็ นอยูส่ ภาพชีวิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึง่ เป็ นผลงานประติ
มากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสูเ่ ขตใจกลางเมือง อิสระให้ ทา่ นได้ เดิน
เที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท
ถนนคนเดินและย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของ
ออสโล

19.00 น.

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นํ า คณ ะพั ก RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน
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วันที่สบิ

สนามบินการ์ ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ

25 มี.ค./18เม.ย.61

08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

10.00 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินการ์ ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพื่อเตรี ยมเดินทาง
กลับสูก่ รุงเทพฯ

14.15 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

วันที่สบิ เอ็ด

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

06.15 น.

นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Buffet

26 มี.ค. / 19 เม.ย.61

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
PERIOD

16-26 มีนาคม 2561

9-19 เมษายน 2561

Tour Fare

Child 4-11

Child 4-6

SGL

NO TKT

Adults

With Bed

No Bed

SUPP

ADL / CHD

159,000.-

143,500.-

127,500.-

23,500.-

164,000.-

147,500.-

131,500.-

23,500.-

-26,000
-20,000
- 31,000
- 23,000

ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 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
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟิ นแลนด์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
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3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
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
20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่า
ระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% ค่าบริการภายในประเทศ
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ 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 ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ 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
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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
้

• หมายเหตุ ในกรณีท่ กี รุ๊ ปปิ ดแล้ วคิดว่ าใช้ จ่ายตามความเป็ นจริง
• 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 บริ ษัท 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
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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 าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนันๆ
้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้

เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
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 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 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
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การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
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
ั้
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟิ นแลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ประมาณ 3 สัปดาห์ )
คณะผู้เดินทางทุกท่านต้ องมาสแกนลายนิ ้วมือที่ศนู ย์รับยื่นวีซา่ ประเทศฟิ นแลนด์ด้วยตัวเองทุกท่าน
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 รูป พื ้นหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สําเนาสูติบตั ร
ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดท ณ เดือนปั จจุบนั ที่ยื่นคําร้ อง
ขอวีซา่ ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่น
ขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
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 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 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 และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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