ออสโล– สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เอเคอร์ บรูค –ทรอมโซ - ล่ องเรื อชมวาฬ – ขับสโนว์โมบิล
ขึน้ กระเช้ า FJELLHEISEN – ยอดเขาสโตรสไตเน่ น - นั่งเลื่อนสุ นัขฮัสกี้ – นาร์ วกิ
นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขานาร์ วกิ เจลเล็ต (ล่ าแสงเหนื อ) - หมู่เกาะโลโฟเทน – สโลเวอร์ – เอกัม – แฮมนอยด์
เรเนย์ – หมู่บ้านโอ - นาร์ วคิ – ปราสาทและปราการอาร์ เคอร์ ชูร์ - ย่ าน ถนนคาร์ ล โจฮัน - ฮอลเมนโคลเลน

ออกเดินทาง
29 พ.ย.-07 ธ.ค.//29 ธ.ค.-06 ม.ค.//07-15 ก.พ.//19-27 มี.ค. 2563
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที1่

กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – ออสโล

22.00

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้ าหน้ าที่
บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

วันที2่

ออสโล– สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เอเคอร์ บรู ค –ทรอมโซ

00.55
07.25

เหิรฟ้าสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG954
ถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ว
นาท่ านเดินทางสู่ กรุ งออสโล ชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์ เวย์ชื่อกุสตาฟ วิก เกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรู ปสลัก
หิ น แกรนิ ต และทองแดงให้ค น รุ่ น หลังได้เห็ น วัฎจัก รในหนึ่ งชี วิ ต ของ
มนุ ษ ย์ต รงใจกลางของอุทยานเป็ นที่ต้ งั ของรู ปแกะสลัก ชิ้น โบว์แดงของ
ท่านชื่อ "โมโนลิท" (สู ง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิ ตเพียงแท่งเดียว
จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ยา่ นเอเคอร์ บรู ค (Aker Brygge) ที่ต้งั ของศาลาว่าการ
(Town Hall) แนวอาร์ ต เดคโคสถาปั ต ยกรรมที่ ดูทันสมัย ประดับไปด้ว ย
น้ าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ โดยเที่ยวบินที่ DY378
เดินทางถึงเมืองทรอมโซ // เดินทางเข้ าที่พกั
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
15.05
17.00
คา่

ที่พกั :
วันที่3

RADISSON BLU HOTEL, TROMSO หรื อระดับใกล้ เคียง
ทรอมโซ – ล่ องเรื อชมวาฬ – ขับสโนว์ โมบิล
ขึน้ กระเช้ า FJELLHEISEN – ยอดเขาสโตรสไตเน่ น

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

คา่

หลังอาหารนาท่านล่องเรื อ “Whale Safari & Fjord Cruise” ชม “วาฬ” สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงาม
ในอาร์กติก โดยเฉพาะ “วาฬหลังค่อม-Humpback Whales” ที่พบมากที่สุด
ในบริ เวณอ่ า วทรอมโซ หมายเหตุ : บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกกิจกรรมล่ องเรื อโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในแถบอาร์ กติกที่อาจมีการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทนให้ ตามความเหมาะสม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารน าท่ า นสั ม ผั ส กับ ประสบการณ์ ใ หม่ ด้ วยการขั บ “สโนว์ โ มบิ ล ” Arctic Snow Safari สัม ผัส กับ
ประสบการณ์ใหม่ดว้ ยการขับ “สโนว์โมบิล ” หรื อเจ้าตีน ตะขาบติดสกี
ไปตามแนวป่ าและบนทุ่งหิมะโลดแล่นไปตามทุ่งหิ มะลัดเลาะป่ าน้ าแข็ง
ชมทัศนี ยภาพของหิ มะกว้างไกลสุ ดสายตาบริ ษทั ได้จดั ชุดกันหนาวแบบ
พิเศษให้กบั ทุกท่านซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์ มอล รองเท้าบู๊ต ถุงมือ และ
หมวกกัน น็ อ ก จากนั้ น น าท่ านขึ้ น กระเช้ า Fjellheisen ไปยั ง ภู เ ขา
(Mt.Storsteinen) เพื่อชมทิวทัศน์ตวั เมือง แม่น้ า และภูเขาที่ปกคลุมด้วย
หิมะในแบบพาโนรามา ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 420 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพทัว่ เมืองทรุ มโซ ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นเกาะอยูก่ ลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ๆ ล้อมรอบ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่4

RADISSON BLU HOTEL, TROMSO หรื อระดับใกล้ เคียง
ทรอมโซ – นั่งเลื่อนสุ นัขฮัสกี้ – นาร์ วิก
นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขานาร์ วิกเจลเล็ต (ล่ าแสงเหนือ)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสนุกกับการขับเคลื่อนสุ นัขลากเลื่อน Husky Safari ฮัสกี้
เป็ นสุ นัขที่ มีมายาว นานกว่า 3,000 ปี มาแล้ว เพื่อใช้ในการลาก
เลื่อนบรรทุ ก สิ่ งของหรื อเป็ นพาหนะในพื้น ที่ ที่ปกคลุมไปด้ว ย
น้ าแข็ง และหิ ม ะ จากนั้ น ชม “ฟาร์ ม กลางเรนเดีย ร์ ” Reindeer
Farm จิบชาเบอร์ รี่อุ่น ๆ ชาขึ้น ชื่อของดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาะ
ชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มกั เลี้ยงไว้ใช้งาน และเป็ นอาหารในเขต
หนาว ชมความ น่ ารักของกวางแสนรู ้และ เล่นรถเลื่อนที่ลากโดย
กวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่ าย

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ เมืองนาร์ วกิ (Narvik) เมืองที่ลอ้ มไปด้วยภูเขา
และทะเลอันกว้างใหญ่ ที่ยงั มีแนวฟยอร์ ด และวิว ภูเขาที่ รายล้อม
เมืองอย่างสวยงาม และยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในการดูแสงเหนื อ
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็ จประพาสมาทรง
ทอดพระเนตรการทาเหมืองแร่ ของเมืองนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2450 (232
กม.) จากนั้ น น าท่ า น ขึ้น กระเช้ าสู่ ยอดเขา “นาร์ วิก เจลเล็ต ”
NARVIKFJELLET

คา่

บริ ก ารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร // หลังอาหาร น าท่ านตามล่ าหาแสงเหนื อ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า
(Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคื นยามที่ท้อ งฟ้ าโปร่ ง ในช่ วงหน้ า
หนาวเท่ านั้น ซึ่งแสงออโรร่ า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็ นแสงสีเขียวที่พาดผานท้ องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบ
เห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกาหนดหรื อทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้
เห็นขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม (หมายเหตุ: ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการในการนั่งกระเช้าขึ้น สู่ ยอดเขา NARVIKFJELLET ในกรณี ที่
สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย)

ที่พกั :
วันที่5

THON HOTELL NARVIK หรื อระดับใกล้ เคียง
นาร์ วิก – หมู่เกาะโลโฟเทน – สโลเวอร์ – เอกัม

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่หมู่เกาะโลโฟเตน เรี ยกได้ว่าเป็ นเมืองฟยอร์ ด
ที่ สวยงามไม่แพ้ฟยอร์ ด แห่ งแผ่น ดิ น ใหญ่ ข องนอร์ เวย์ ชมเมือ ง
“สโลเวอร์ ” Svolvær (220 กม.) เมืองสวยน่ารักที่ขนาดพื้นที่เพียงแค่
2.3 ตารางกิ โ ลเมตร ที่ ต้ ัง อยู่ ท างใต้ข องเกาะเอาสต์ ว อเกออี
“Austvågøya” ที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของหมู่ เ กาะโลโฟเตน เกาะที่ มี
ชื่ อเสี ยงเรื่ องทัศนี ยภาพที่ สวยงามของประเทศนอร์ เวย์ ถือเป็ น
แหล่ งทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเลที่ ส าคัญที่ สุด แห่ งหนึ่ ง ของ
ประเทศ
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่ าย

คา่

นาท่ านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงเอกัม “Eggum” (61 กม.)
ตั้งอยูบ่ นฝั่งทะเลของเกาะ Vestvågøy เพียงแห่ งเดียวที่อยู่ระหว่าง
ทะเลกับภูเขา ชมจุดชมวิวที่หนั หน้าไปทางทะเล เป็ นพื้นที่พกั ผ่อน
ในรู ปวงกลม มีงานศิลปะที่สวยงามของศิลปิ น Marcus Raetz นา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ ส้ น ทางชมวิ ว ของเกาะโลโฟเทน กลับ เข้า สู่
สโลเวอร์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่ านเข้ าชม Magic Ice Bar Svolvær พบกับการผจญภัยที่น่ าอัศจรรย์ก ับของเขตอาร์ กติก โดยสิ่ งของ
ภายในจัดทาขึ้น จากน้ าแข็ง และการติด ตั้งที่ มีแสงไฟ LED ที่ มีสีสันผสมผสานดนตรี สร้ างบรรยากาศที่มีเสน่ ห์
เฉพาะ เมจิกไอซ์เป็ นดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาวที่ซ่ึงจะช่วยให้ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของ
ดินแดนแห่งน้ าแข็งที่สมกับเป็ น 'Winter Wonderland' อย่างแท้จริ ง

พักที่:

THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที6่

สโลเวอร์ – แฮมนอยด์ – เรเนย์ – หมู่บ้านโอ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรมที่พกั // หลังอาหารนาท่ าน

เที่ยง

ชมหมู่บ้าน “แฮมนอยด์ ” Hamnoy (116 กม.) หมู่บา้ นชาวประมงที่
เก่าแก่และงดงามที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเตน ตั้งอยูใ่ นเมืองโมสเคนเนส
หมู่บา้ นแฮมนอยด์แม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่มีทศั นี ยภาพและธรรมชาติ
อัน อุด มสมบู ร ณ์ ง ดงามอย่างแท้จ ริ ง ให้ท่ านได้ค วามสวยงามของ
หมู่บา้ นแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย
ชมหมู่บ้านเรเนย์ Reinehalsen (4 กม.) จุ ด ถ่ายรู ปที่มีชื่อเสี ยงที่ สุด
ของประเทศนอร์ เวย์ โดยชาวประมงที่เรเนย์ จะออกหาปลาและน า
ปลามาผ่านกระบวนการแปรรู ปด้วยการตากแห้งเพื่อส่ งขายและเก็บ
ไว้ทานในฤดู หนาว ปลาส่ วนใหญ่ที่จ ับได้ในเขตนี้ คือปลาค็อด ซึ่ ง
ชาวประมงนาปลามาตากแห้งบนราวหรื อชั้นไม้ทวั่ หมู่บา้ น ซึ่งปลา
แห้งถือเป็ นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

หลังอาหารนาท่ านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโอ (8 กม.) ตั้งอยูท่ ี่ปลายด้านใต้ของ Moskenesøy และหมู่เกาะโลโฟเทน
หมู่บ้านโอ เสมือนพิพิธภัณ์ ที่มีชีวิต และเป็ นท่ าเรื อประมงที่
สาคัญ นาท่ านเดินทางสู่ จุดชมวิว หมู่บา้ นเล็ค เนส Lekness (64

กม.) ตั้ง อยู่ใ นใจกลางเกาะโลโฟเทน บนชายฝั่ ง ตะวัน ตก

คา่

ศูนย์กลางการปกครองในภูมิภาคนี้ ลอ้ มรอบไปด้วยทิวทัศน์อนั
งดงามของ เขาที่ พุ่งขึ้ นมาจากน้ าสร้ างความสวยงามแปลกตา
ของฟยอร์ดจากนั้นเดินทางทางสู่เมืองสโลเวอร์ (68 กม.)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารตามอัธยาศัย

พักที่:
วันที7่

THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรื อระดับใกล้ เคียง
สโลเวอร์ – นาร์ วิค – ออสโล – ปราสาทและปราการอาร์ เคอร์ ชูร์
ช้ อปปิ้ งย่ าน ถนนคาร์ ล โจฮัน

06.00
11:05
12:50

เดินทางสู่ สนามบินเมืองนาร์ วกิ (238 กม.) บริการอาหารเช้ า แบบกล่องบนรถระหว่างเดินทาง
เดินทางสู่ กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Air Shuttle เที่ยวบินที่ DY365
ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ เมืองเก่าอายุกว่า 900 ปี ซึ่งในยุคนั้นออสโลถือเป็ นในเมืองอาณานิคม
ใหญ่ ของจักรวรรดิ์ไวกิง้ โบราณ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนาท่ านชม...

..........

ปราสาทและปราการอาร์ เคอร์ ชูร์ Akershus Fortress ปราสาท
และป้ อมโบราณแห่ งนี้ ที่สร้างขึ้ นในปี 1299 ในสมัยของกษัตริ ยฮ์ า
กอนที่ 5 บนเดินเขาริ มทะเล ในสมัยกษัตริ ยค์ ริ สเตียนที่ 4 ทรงบูรณะ
ซ่ อมแซมป้ อมปราการแห่ งนี้ ให้เป็ นปราสาทในรู ปแบบเรอเนส
ซองส์และใช้เป็ นที่ประทับของราชวงศ์มาตลอด
จากนั้ นนาท่ านถ่ ายรู ปบริเวณด้ านหน้ า พระราชวังหลวง “Royal Palace”
แห่ งกรุ ง ออสโล พระราชวังแห่ งนี้ มีสถาปั ต ยกรรมแบบนี โ อคลาสสิ ก ที่
สวยงาม โดยมี รู ปปั้ นกษัต ริ ย์เ ฟรเดอริ กที่ 5 ทรงม้า บริ เวณด้า นหน้ า
พระราชวัง และเมื่ อ มองลงไปจากเนิ น พระราชวัง แล้ว จะเห็ น สวน
Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮัน” ถนนช้อปปิ้ งที่มีสินค้ามากมาย รวมถึง
ยังเป็ นที่ต้ งั ของ “โรงละครแห่ งชาติ ” ที่สร้างขึ้น ในปี 1899, “มหาวิทยาลัย
ออสโล” มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์ เวย์ สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ที่เปิ ดใช้มา

คา่

ตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกับการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนิ นด้านหน้า
พระราชวัง หรื อช้อปปิ้ งย่านถนนคาร์ลโจฮันตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที8่

RADISSON BLU HOTEL OSLO หรื อระดับใกล้ เคียง
ออสโล – ฮอลเมนโคลเลน – เดินทางกลับ

เช้ า

เที่ยง
..........
14.15

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ที่เคยใช้ในการแข่งขันสมัย
นอร์ เวย์เป็ นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาม เมื่อปี 1952 ซึ่ งการแข่งขัน
กระโดดสกีโ อลิมปิ กในปี นั้นมีผชู ้ มกว่า 120,000 ถึง 150,000 คนซึ่งเป็ น
สถิติที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินออสโล
เดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG955

วันที9่

กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)

06.15

เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*** หมายเหตุ

โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิ น และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ ทางคณะเดิ นทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู ้ าทัวร์ มี อานาจ
ตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิ่ม

29 พ.ย.-07 ธ.ค. 2562
29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563
ก.พ.-มี.ค. 2563

122,900

122,900

118,900

26,000

135,900

135,900

131,900

29,000

122,900

122,900

118,900

26,000

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ออสโล-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน

โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรื อไม่กต็ าม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง
น้ าดื่มบนรถ วันล่ะ 1 ขวด
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่ าน (หากท่ านประทับใจในการบริการ)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายัง
บริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
o ทางบริ ษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ สู ารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วี
ซ่ าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก

o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิ น หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา
ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่า น
ภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่ อรองระหว่ างบริ ษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พักต่ างประเทศเพื่ อที่จะได้
ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัท เริ่ ม ต้ น และจบ การบริ ก าร ที่ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ กรณี ท่า นเดิน ทางมาจากต่ า งจั งหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้ จ่ าย
ที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการ
บิน หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลื ออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกด

ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบี ยนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบี ยนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน ฃ
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

