







 
16 ก.ค. 62 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ องัคาร 
23.00 น. พร้อมคณะทีสนามบินสวุรรณภมูิ  ประต ู   เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทยเจ้าหน้าที

คอยอํานวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเชค็อนิ จากนันเชญิรอ ณ ห้อง พกัผู้ โดยสารขา
ออก  

17 ก.ค. 62 ออสโล - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์ 
(ภูมิภาคฟยอร์ด) 

พุธ 

01.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบนิไทย เทียวบินท ี TG954  
07.40 น. ถงึกรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร แล้ว

ออกเดินทางสูเ่ขตใจกลางเมือง 
 

08.3  น. ออกเดินทางสูเ่มอืงลิลเลียแฮมเมอร์ ดินแดนอนัท้าทายของนักสกี Cross Country Ski มีอยู่
ถงึ  แหง่รวมระยะทางกวา่ ,  ก.ม. คอยต้อนรับนกัสกีจากทวัทกุมมุโลก จากนนั
เดนิทางเข้าสูเ่มืองอุ๊ตต้า (Otta) ในเขตอุ๊ปแลนด์ (Oppland)  เปรียบเสมือนเมืองหน้าดา่น
ก่อนเข้าสูภ่มูภิาคฟอย์ดแห่งนอร์เวย์ 

(  ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
16.00 น. ถึงจุดชมวิวดาล์สนิบบา ถูกค้นพบในปีค.ศ.  บนเขตทีราบสูง ,  เมตรเหนือ

ระดับนําทะเล ทีจะทําให้คุณรู้สึกเสมือนอยู่บนเส้นทางลอยฟ้า โอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
เขียวขจีตดักับหิมะอนัขาวสะอาด ทีนีอากาศแสนบริสทุธิ จนได้ขึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดก
โลกทางธรรมชาติของ UNESCO และ เปิดให้นักท่องเทียวได้มาเยือน ในระหว่างเดือน
มิถนุายน - กนัยายนเท่านนั 

(  ก.ม.) 
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18.00 น. ออกเดินทางสู่ภมิูภาคฟยอร์ด-ไกแรงเกอร์(GeirangerFjord) เปรียบเสมือนอญัมณี 

เมด็งามทปีระดบัไว้ในมงกฎุของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ อ่าวแคบ ๆ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาที
มหีิมะปกคลมุ แหล่งท่องเทียวธรรมชาติอาทิ นําตก, ป่าอนัสวยงามปกคลมุไปด้วยพืชสีเขียว 
ตดักบัสีนําเงินของนาํทะเล เป็นภาพแบบพาโนรามาทีสวย งามทีสดุในนอร์เวย์ 

(  ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าพกัโรงแรม GRANDE FJORD HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.grandefjordhotel.com 

18 ก.ค. 62 ไกแรงเกอร์ - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารนําแข็งบริก 
สดาล 

พฤหสับดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม Scandinavian Buffet 
09.30 น. นําท่านลอ่งเรือชมฟยอร์ดทีได้ชอืว่าสวยทีสดุในนอร์เวย์ จากนกัทอ่งเทียวทีได้ไปเยือน และ

บอกเลา่ความงดงามของฟยอร์ดแห่งนีไว้ ซงึท่านจะไม่ผิดหวงักบัมรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งนี ผ่านชมนําตกสงูทงัเจด็แห่ง SEVEN SISTERS หนงึในเอกลกัษณ์ของไกแรงเกอร์ฟ
ยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชนืชมกบัแหลง่ฟยอร์ด ทีมีธรรมชาติของขนุเขาทีงดงาม สงบ
เงยีบ ทงันําตกอนัหลากหลายทีกระเซน็ละอองนําจากเทือกเขาสงูใหญ่ลงสูเ่บืองลา่ง 
ตลอดจนแหลง่กลาเซยีร์ทีสะท้อนแสงอนัแวววาวตระการตาตดักบัทะเลสาบสีฟ้าออ่นสลบั
กบัตนัสนอนัยงิใหญ่เหนือคําบรรยายยงินกั  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย พาท่านเดินทางสู่ภมูภิาคนรูด์ฟยอร์ดเดน บริเวณนีมทีะเลสาบ หบุเขา และชายฝัง    ฟยอร์ด

มากมาย อีกทงัยงัเป็นแหล่งกําเนิดของม้าพนัธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย ภมูิภาคแถบนีเป็น
ถินอาศยัของชาวไวกิงโบราณ แล้วเข้าหมูบ้่านโอลเด็น ทีเก่าแกม่ีอายยุ้อนหลงัไปเมือปี
ค.ศ.  แหลง่เพาะปลกูและฟาร์มปศสุตัว์ของชาวนอร์เวย์ 

(  ก.ม.) 

 
15.30 น. นําท่านสมัผสักบัธารนําแข็งบริกสดาล (Glacier) ธารนําแข็งเกิดจากการทีหิมะตกลงมาแล้ว

สะสมกนัจนหนา -  เมตร แล้วเกิดการเคลือนตวัลงมาอย่างช้า ๆ ทําให้เกิดการสึกกร่อน
ลกึลงไปเพราะความหนกัของหิมะทีสะสมกนัจนเป็นนําแข็ง ธารนําแข็งทีเคลือนตวัไปในหบุ
เขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วละลายกลายเป็นลําธาร ธารนําแขง็ทีถกูตดัขาดและแตกออก
ไหลลงทะเลเรียกว่า “ภเูขานําแข็ง” สีของธารนําแข็งมกัจะมสีีเขียวแกมมว่ง หรือ แกมนําเงนิ) 
กลาเซียร์แห่งนีมีอาณาเขตติดกบัอทุยานแห่งชาติยอสเทอดาล นําคณะนงัรถ TROLL CAR 
ทอีอกแบบเป็นพิเศษสําหรับท่องเทียวไปบนถนนสายแคบๆ เพือทีจะให้ท่านได้สมัผสักบัธาร
นาํแข็งอย่างใกล้ชิด สมควรแกเ่วลานําคณะเดินทางสูเ่มืองฟลอม ในเขตภมิูภาคซองก์ฟ
ยอร์ด 

(  ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าพกัโรงแรม MYRKDALEN HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.myrkdalen.no  
19 ก.ค. 62 ฟลอม - เบอร์เก้น - ชมววิบนยอดเขาฟลอยเอ่น - ฟลอม ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. รถโค้ชนําท่านเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองท่าแห่งนอร์เวย์ตะวนัตกเมืองทีได้ชือว่าเป็นประตสูู่ฟ

ยอร์ด ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายกุวา่ ,  ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยั
อยู่ ,  คน สถานทีสวยงามทีได้ขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสําคัญทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการบนัทึกภาพมากทีสดุ  

(  ก.ม.) 
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย เทียวชมเมืองเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันทีแสนนา่รัก เป็นเมืองท่าทีสําคญัของ

นอร์เวย์มาตงัแตค่ริสศตวรรษที  เมืองนีล้อมรอบด้วยภูเขาถงึเจด็ลกู มีท่าเรือทียาวถึง  
กิโลเมตร เทียวชมเขตเมืองเกา่อนัเป็นทีตงัของ Fish Market และ Bryggen ทียงัคงอนุรักษ์
อาคารไม้ทีมีอายเุกือบ  ปี ซงึเป็นตวัอยา่งการก่อสร้างทีโดดเดน่ จนได้รับการจดทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก (Unesco) แล้วนําคณะนงัรถรางขึนสู่ยอดเขา Floyen 
บนความสูง  เมตรเหนือระดบันําทะเล เพือให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพ
บรรยากาศทีงดงามไมค่วรพลาด แล้วอสิระให้ท่านได้เดินเลน่ยา่นถนนคนเดิน ทีถกูสร้างให้
เดนิได้อยา่งสะดวก และร้านค้ามากมายให้ทา่นได้เลือกสรร ได้เวลานําทา่นเดินทางกลบัสู่ฟ
ลอม 

 

 

 
 

(  ก.ม.) 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าพกัโรงแรม MYRKDALEN HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.myrkdalen.no  
20 ก.ค. 62 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนตกิ - ออสโล  เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม Scandinavian Buffet 
08.35 น. นําคณะนงัรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูมี่ร์ดาลเพียง  นาที 

มี ร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตังอยู่บนความสูง  เมตร เหนือ
ระดับนําทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ทีมีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ทีคุณ จะได้ชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารนําแข็งปกคลุมเหนือ
พืนดิน ภาพของหิมะทีปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, 
สะพานข้ามหุบเขาและแม่นํา และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกบันําตก Kjosfossen ทีงดงาม
ตลอดฤดใูบไม้ผลิจนถงึฤดรู้อน ตลอดจนภมิูทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดทีมีอยูม่ากมาย  

 
 

11.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Local 
12.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชกลบัสูก่รุงออสโล  (315 ก.ม.) 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 

 
นําท่านเข้าพกัโรงแรม RADISSON BLU OSLO AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่าใน
ระดบัเดียวกนั 

www.radissonblu.com 

21 ก.ค. 62 ออสโล-บินสู่เมืองอลัต้าอัลต้า – ฮอนนิงสแวก – นอร์ธเคป – ชมปรากฏการณ์ 
พระอาทติย์เทยีงคืน 

อาทติย์ 

06.00น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม Scandinavian Buffet 
07.00 น. นําคณะเดินทางสูส่นามบนิออสโล  
07.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เดินทางสูเ่มืองอลัต้า  
09.50 น. ถงึเมืองอลัต้า เมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์เวย์ เมืองนีท่านสามารถชมพระอาทิตย์เทียง

คืนได้ เพราะเป็นเมืองทีตงัอยูเ่หนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล   
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
 จากนนันําท่านขนึสูด่ินแดนตอนเหนือ ลอดอโุมงค์ใต้ทะเลสูน่อร์ธเคปทีเมืองฮอนนิงสแวก 

ทตีงัอยูบ่นดินแดนเหนือสดุทีมปีระชากรอาศยัอยูบ่นเขตยโุรปเหนือ 
 

20.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Local 
21.00 น. ออกเดินทางสูที่ตงัของ “ศนูย์นิทรรศการนอร์ธเคป” ซงึตงัอยูบ่นปลายแหลมนอร์ธเคป ชม

ภาพถ่ายเกียวกบัการประพาสของรัชกาลที  เมอืปี พ.ศ.  ซงึพระองค์ได้จารึกพระ
ปรมาภไิธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ทีปัจจบุนัได้จดัแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มคีวามภาคภมูใิจใน
พระปรีชาสามารถภายในพิพิธภณัฑ์สยาม ทีจดัสร้างขนึเพือเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟัง
และชมเรืองราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เทียงคืนในห้อง Auditorium ก่อนทีจะไปชม
ปรากฏการณ์จริงด้านนอก ต่อจากนนัเฉลิมฉลองการพิชติแหลมนอร์ธเคปด้วย แชมเปญ
แกล้มด้วยไขป่ลาคาร์เวียเลิศรส แล้วรับมอบประกาศนียบตัร สําหรับผู้มาเยือน สมควรแก่
เวลานําท่านเดินทางกลบั 
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 นําท่านเข้าพกัโรงแรม SCANDIC NORDKAPP HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com  
22 ก.ค. 62 ฮอนนิงสแวก - King Crab Safari - แฮมเมอรเฟส  จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม Scandinavian Buffet 
08.00 น. นําท่านสมัผสัวถิีชวิีตชาวประมงในนอร์เวย์สนกุกบักิจกรรมจบัปยูกัษ์ King Crab Safari 

หลงัจากได้ King Crab แล้วจะนํามาปรุงเป็นอาหารให้นกัท่องเทียวได้ชิมรสชาดปูยกัษ์
แบบสด ๆ ทีจบัขนึมาจากท้องทะเล เป็นประสบการณ์ทีหาไมไ่ด้ในโลกใบนี 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Local 
13.00 น. นําท่านเดินทางนําท่านเดินทางสู่เมอืงแฮมเมอร์เฟสต์  (Hammerfest เมืองท่าอนั

ทนัสมยัเป็นเกทเวย์สูท่ะเล  Barents  มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ ,  คน  นํา
ท่านไปชม  Meridian  Column  สร้างขนึในปี  เพือรําลกึถงึการกําหนดเส้นรอบโลก 
แล้วไปชมวิวทิวทศัน์เหนือป้อมปราการ Fuglenes  ถกูสร้างในยคุสงคราม นโปเลียนในปี
ค.ศ.  แล้วเข้าสู่จตัรัุสใจกลางเมือง ทีมีสีสนัให้ความรู้สกึถงึเมืองทีอบอุน่และนา่อยู่
อาศยัเป็นอยา่งยงิ  

 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าพักโรงแรม THON HOTEL HAMMERFEST HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.thonhotels.no 

23 ก.ค. 62 แฮมเมอร์เฟส - อลัต้า – บนิกลับสู่ออสโล  องัคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม Scandinavian Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางกลบัสูเ่มืองอลัต้า  
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน Chinese 
14.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ เดินทางสูเ่มืองออสโล  
16.40 น. ถงึสนามบนิออสโล รถรอรับท่านแล้วนําทา่นเทียวชมกรุงออสโล  
17.30 น. ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแกใ่นยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี

1648เทียวชมเมืองนําท่านเทียวชมกรุงออสโลเขตใจกลางเมืองชมทําเนียบรัฐบาล,        
พระบรมมหาราชวงั , อาคารสถาปัตยกรรมเกา่แก่อายกุวา่ 100 ปีอาทิ เนชนัแนลเธียเตอร์, 
อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเกา่ซงึเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Chinese  
 นําท่านเข้าพกัโรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดยีวกนั 
www.radissonblu.com 

24 ก.ค. 62 ออสโล– อุทยานฟร็อกเนอร์ – พพิิธภัณฑ์เรือไวกิง - เดินทางสู่สนามบิน - 
กลับกรุงเทพฯ 

พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม Scandinavian Buffet 
08.00 น. นําท่านชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ทีมปีระติมากรรมทีแสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชวีิตและการ

ดินรนต่อสู้ของมนษุย์ชาติ ซงึเป็นผลงานประติมากรชือดงักสุตาฟ-วิเกอแลนด์  นําคณะเข้า
ชมพิพิธภณัฑ์เรือไวกิงโบราณ จดัแสดงเกียวกบัเรือไวกงิทีสร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษที 
9 โดยขดุได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียงัจดัแสดงเกียวกบัเครืองมือในชีวิต 
ประจาํวนัทีมีอายเุกา่แก่กวา่ 1,000 ปี  

 

10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
14.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เทียวบินที TG955  
25 ก.ค. 62 คณะเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ พฤหสับดี 
05.50 น. นาํท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที

นกัท่องเทียวได้รับเป็นหลกัฯ) 
 





1907-0402-EUR31                                                       www.smileytour.com                              5/8 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL  

SGL USED 

SGL  

SUPP 

NO TKT  

ADL/ CHD 

16 16 --  2525  ก.ค. ก.ค. 22556622  113322,,000000..--  111199,,000000..--  110066,,000000..--  2211,,550000..--  1166,,550000..--  --2299,,000000..--  
--2233,,000000..--  

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิมของนํามนัเชือเพลิงแล้ว ณ วนัที 27 มีนาคม 2562 

 คา่รถโค้ชท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุมาตรฐานสแกนดิเนเวีย 
 ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง, ค่ารถไฟสายโรแมนติก, ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์, ค่าExcursion ธารนําแข็ง 

บริกสดาล, รถรางขึนยอดเขาฟลอยเอ่น, ค่าเข้าศนูย์นิทรรศการปรากฏการณ์พระอาทิตย์เทียงคืน, King Crab 
Safari 

 ค่าโรงแรมทีพักระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่าน
จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะ
ในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลียนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัด
ประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน -  เทา่ตวั   

 คา่อาหารตามทีระบใุนรายการคดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/

อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผู้ เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทงันีครอบคลุมถงึประกนัสขุภาพทีไม่ได้เกดิจากโรคประจําตวั 

 สําหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครือง นําหนกัไม่เกิน 0 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระ
ขนึเครืองได้นําหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครืองได้
ไมเ่กิน  กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ  ใบเท่านนั และนําสมัภาระถือขนึเครืองนําหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม การ
เรียกคา่ระวางนําหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีทา่นไมอ่าจปฏเิสธได้ 

ค่าทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% (สําหรับท่านทีต้องการภาษีเต็มรูปแบบ) 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครืองดืมในห้องพกั และคา่อาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 เพอืเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนงึ

ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง ซงึเงินมดัจาํดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระค่าทวัร์
สว่นทีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงือนไข 
***โปรแกรมทวัร์ชมพระอาทติย์เทยีงคืน เป็นโปรแกรมทวัร์เฉพาะเทศกาลทต้ีองมกีารสาํรองทีพักและตัว
เครืองบนิภายในประเทศเป็นระยะเวลานาน รวมถงึการทีตัวแทนต้องชาํระค่าสาํรองทีพกัหรือตวัเครืองบนิ
ล่วงหน้าเป็นเวลานาน ดงันันผู้เดนิทางควรมีความพร้อมก่อนการเดินทาง เนืองจากหากยกเลกิการเดินทาง
กระทันหนั และ/หรือ ยกเลิกหลงัจากทกีรุ๊ปปิดการขายแล้วจะมค่ีาใช้จ่ายทไีม่สามารถเรียกคืนได้จาก
ต่างประเทศ*** 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีทอ่งเทียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อืออํานวยต่อบคุคลดงัตอ่ไปนี 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรบัลกูค้าดงัต่อไปนี 

1. เดก็ทีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทีุมีความจาํเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 
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3. ผู้ เดินทางทีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมคีวามประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลทีมคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผู้ทีดืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ทีไมย่อมรับเงือนไขระหวา่งทวัร์ ทีมรีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซงึบางครังอาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอนืหรือโปรแกรมท่องเทียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกจินําเทียวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสบิวัน ก่อนวนัทนีําเทียว  
ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกจินําเทียวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัทีนําเทียว  
ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกจินําเทียวทราบ น้อยกว่าสบิห้าวัน ก่อนวนัทีนําเทียว  
         ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทีได้จ่ายจริง เพือการเตรียมการจดันําเทียวต่อไปนี ให้นํามาหกัจากเงินค่าบริการทีต้อง
จา่ยตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการทีได้ชาํระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรียกจากนกัท่องเทียวไม่ได้ ทงันีผู้
ประกอบธุรกิจนําเทียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปนี 
2.1   ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2   คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครืองบิน 

   2.3   คา่ใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ 
หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ทีนํามาใช้นี เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญัติธุรกิจนําเทียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย

ประกาศใช้นบัตงัแต่วนัที 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนัก่อนการเดินทาง 
ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ชาํระคา่ใช้จ่ายสว่นต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซงึทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตวัเครืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ เพือยนืยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนทีทา่นจะชาํระเงนิค่าทวัร์
สว่นทีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขนึอยูก่บัเงือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนนัๆ ซงึการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนํามนัเชอืเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที 27 มนีาคม 2562 การเปลียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิมททีางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัทีมเีตียงเดียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึงห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัทีมเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพักทีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตยีง / 

สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทงันีขนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัทีมเีตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนงึห้อง / สําหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัทีมเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั                

1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขนึอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความ





1907-0402-EUR31                                                       www.smileytour.com                              7/8 

แตกต่างกนั ซงึอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้องการ 
 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภมูิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเท่านนั   
 ในกรณีทีมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขนึ -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ใน

การปรับเปลียน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทเีป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมขีนาดกะทดัรัด และไมม่ี

อา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนนั ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิมเติมได้ 

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเข้าชมนนั ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษทัฯจะคืนเงนิ Entrance Fee ตามทีระบไุว้ในเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดงักล่าวได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น
ผลทําให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานทีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แกท่่าน เนืองจากได้ชาํระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในชว่งวนัเดินทางของท่านก่อน
ชาํระเงนิ 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครือง นําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสารชันประหยัด / 

Economy Class Passenger) และสามารถถือสัมภาระขึนเครืองได้นําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนําหนกัเพิม
เป็นสทิธิของสายการบินทีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง 45 
เซนตเิมตร (18 นวิ) x ยาว 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x สงู 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ)  

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ 
ทงันีขนึอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนกัส่วนที
เกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน ,  บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที

ชดัเจนในเรืองการสบูบหุรี และมสีถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบุหรี ทงันีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทงัหมด 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายืนประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวนัทาํการ) 
ตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน  เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเริมเกบ็ข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเกบ็ข้อมลู ภาพถ่าย

ดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิวมือ  นวิ ทีเรียกว่า  ไบโอเมตริกซ ์ ซงึข้อมลูของผู้สมคัร จะถูกบันทกึไว้ในระบบฐานข้อมลูเกียวกบัวีซ่า 
VIS เป็นระยะเวลา  ปี  ผู้สมคัรทุกท่านจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยืนวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย 

 พาสปอร์ตทียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํากว่า  เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอนื ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัิวีซา่ 

 รูปถา่ยสีขนาด  นิว จาํนวน  ใบพืนหลงัเป็นสีขาว  
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / สําเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ  ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัทีท่านทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบตุําแหน่ง, อตัราเงนิเดือนใน
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ปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเริมทํางานกบับริษัทนีและชว่งเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัททีคดัไว้ไมเ่กิน   เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงนิของบริษัทฯ ย้อนหลงั  เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสําเนาสมดุบญัชเีงินฝากย้อนหลงั  เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มทีมี
การเข้าออกของเงินสมาํเสมอ และมีจาํนวนไมต่ํากวา่  หลกั เพือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จา่ยได้
อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมอืกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชใีดบญัชหีนงึในการยนืขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือ
รับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ  – แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชือผู้
เดนิทางและเหตผุลทีจดัการเดินทางนใีนจดหมายด้วย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจริง   
 กรณีทีเด็กอายตุํากวา่  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดทา่นหนึง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้อง

ไปยนืเรืองแสดงความจาํนงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึงได้ ณ ทีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมนีายอาํเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยนืคําร้องใหม่ ก็ต้องชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทงันีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพมิเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวซี่าของท่าน เนืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไมม่สีทิธิเรียกร้องคืนค่าวีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทัวร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือนไขทีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทุกประการ 

 

  
 

 


