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2211มี.ค.63มี.ค.63  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน)กรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน)  เสาร์เสาร์  
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ี

คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกั
ผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า 
หรือเหตุสุดวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มี
สิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้ 

22มี.ค.6322มี.ค.63  เที่ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม(สวีเดน)เที่ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม(สวีเดน)  --เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมเมือง --พพิธิภัณฑ์เรือวาซาพพิธิภัณฑ์เรือวาซา  ––  ซิตีฮ้อลล์ซิตีฮ้อลล์  
--  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง  

อาทติย์อาทติย์  

01.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงสตอ็กโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG960  
07.00 น. 
 

 

 

ถงึกรุงสตอ็กโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระ
และการตรวจของศลุกากร รถโค้ชรอรับคณะและน าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซา Vasa 
เป็นเรือท่ีถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดิมของเรือไว้ได้กวา่ 
95 เปอร์เซน็ต์ และตกแตง่ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์
สมบตัิทางศิลปะท่ีโดดเดน่ และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสดุแห่งหนึง่ในโลก เรือล านีถ้กู
จดัแสดงไว้ในพิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือแสดงเรือล านีใ้นกรุงสตอกโฮล์ม ซึง่ประกอบไปด้วย
นิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกบัเรือล านี ้ 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา ซึง่คณุ
สามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภณัฑ์แห่งนีด้งึดดูนกัท่องเท่ียวได้มากท่ีสดุ ในบรรดา
พิพิธภณัฑ์ในสแกนดเินเวีย จากนัน้น าท่านเข้าชมซิตีฮ้อลล์ หรือศาลาวา่การเมือง ซึง่ใช้
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เวลาสร้างถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้าง
ด้วยอิฐแดงกวา่ 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 
และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวลัโนเบลใน
ห้องบลฮูอลล์ ท่ีดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพ่ือรองรับแขกเหร่ือกวา่ 1,300 คน มี
เวลาให้ท่านได้เดินเท่ียวชม 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
13.00 น. น าคณะเท่ียวชมกรุงสตอ็กโฮล์ม เมืองแห่งประวตัิศาสตร์มาตัง้แตค่รัง้ศตวรรษท่ี 13 ศิลปะ

และสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของบ้านเมือง ตกึราม
บ้านช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่ริมน า้และตามเนินสงูต ่า ท าให้สตอ็กโฮล์มเป็นเมืองท่ี
สวยท่ีสดุแห่งหนึง่ในโลก น าทา่นชมเมืองท่ีจดุชมวิว แล้วผ่านชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่
ท่ีสดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง 
และยงัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่อาคาร
พิพิธภณัฑ์ และมีเวลาให้ท่านได้เดินเลน่ชมเมืองย่านวอล์คกิง้สตรีทอนัทนัสมยั หรือช้อปปิง้
ตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าคณะพัก  RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.radissonblu.com  

23มี.ค.6323มี.ค.63  บินสู่เมืองบินสู่เมืองคิรูนาคิรูนา  --  โรงแรมน า้แข็ง โรงแรมน า้แข็ง --  อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอบิสอบิสโกโก  --  ปฏิบัตกิารปฏิบัตกิารล่าล่า
แสงเหนือแสงเหนือ  

จันทร์จันทร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
07.30 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสตอ็กโฮล์ม   
10.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองคิรูนา โดยเท่ียวบินท่ี DY4063  
 ***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างท าการบนิ***  
12.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึง่นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีอยู่เหนือท่ีสุดในประเทศสวีเดนท่ีมี

ประชากรอาศยัอยู่ มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองท่ีผลิตแร่เหล็กท่ีมีช่ือของประเทศ น าท่าน
เดินทางสู่หมู่ บ้านยุคคัสเยร์วี  เพ่ือชมโรงแรมน า้แข็งท่ีตัง้อยู่ ท่ีหมู่ บ้านยุคคัสเยร์วี 
Jukkasjärvi ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน วา่กนัวา่โรงแรมน า้แข็งแห่งนีเ้ป็นแห่งท่ีใหญ่
ท่ีสดุและเป็นแห่งแรกของโลก ทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัประเทศหนาวๆอื่นๆในโลก ให้
สร้างโรงแรมน า้แข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนีค้รอบคลมุพืน้ท่ี 59,200 ตารางฟุต สร้าง
ขึน้จากเสาน า้แข็ง 2,000 ต้นและก้อนน า้แข็งอีก 3,000 ตนั และในทุกๆฤดหูนาวของทุกปี
สถาปนิกและนกัออกแบบจากทัว่โลกจะมารวมตวักนัท่ีน่ีเพ่ือตดัก้อนน า้แข็งจากแม่น า้ทอร์
เนอ (Torne) ท่ีอยู่ใกล้เคียง มาเนรมิตเป็นห้องพกัในรูปแบบตา่งๆ 

 

 

 จากนัน้ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลปัป์ลนัด์ 
Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกให้เป็นสถานท่ีซึ่งแสงเหนือมีความ
สวา่งไสวมากท่ีสดุในโลก จากนัน้น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

(95 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
21.00 น. หลังอาหารค ่า เร่ิมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ  น าท่านเดินทางสู่บ ริเวณ ริมทะเลสาบ 

Tornetrask ภายในบริเวณอทุยานแห่งชาติอบิสโก ซึง่เป็นจดุท่ีมีโอกาสในการเห็นแสงเหนือ
บนท้องฟ้าในยามค ่าคืน หากโชคดีฟ้าเปิด นอกจากจะสามารถถ่ายภาพแสงเหนือลอยบน
ท้องฟ้าแล้ว ท่านยงัจะได้เห็นเงาสะท้อนสีเขียวมรกตพาดลงบนผืนน า้อีกด้วย  

 น าท่านเข้าพักโรงแรม FJALETT HOTEL ABISKO หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.visitabisko.com 
2244มี.ค.63มี.ค.63  รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล --  นาร์วิก นาร์วิก ((นอร์เวย์นอร์เวย์))  --  เมืองสโววาเมืองสโววาร์ดร์ด  --  หมู่หมู่เกาะโลเกาะโล

โฟเทนโฟเทน  
อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะนัง่รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล หนึ่งในเส้นทางรถไฟท่ีขึน้ช่ือว่า

สวยท่ีสดุ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงามของป่าสนและทะเลสาบ 

 

http://www.radissonblu.com/
http://www.abiskomountain/
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***ส ำหรับรถไฟสำยอำร์คติคเซอร์เคิล อำจจะมีกำรยกเลิกโดยมิไดแ้จ้งล่วงหนำ้หรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำรำงรถไฟ ทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศ และควำมปลอดภยัของลูกค้ำเป็น
ส ำคญั ในกรณีทีมี่กำรเปลีย่นแปลงของรถไฟจะนัง่โคช้เขำ้เมืองนำร์วิกแทน *** 

 

12.29 น. เดินทางถึงเมืองนาร์วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเล
กว้างไกลอีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมา
ทรงทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมืองซึง่ยงัคงเปิดให้บริการจนถงึปัจจบุนั 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเขต

ชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต 
Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ 

(237 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตราคาร Chinese 
 น าท่านเข้าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.thonhotels.com 
25มี.ค.6325มี.ค.63  เท่ียวหมู่เกาะโลเท่ียวหมู่เกาะโลโฟเทนโฟเทน  --  นุสฟยอร์ด นุสฟยอร์ด --  มอคคมอคคาเนสาเนส  --  หมู่บ้าน หมู่บ้าน ÅÅ  --  หมู่บ้าน หมู่บ้าน 

RReeiinnee    
พุธพุธ  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะท่องเท่ียวในหมูเ่กาะโลโฟเทน ตัง้อยู่ในเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ อาณาเขต

ของหมูบ้่านตัง้อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลบริเวณใกล้ขัว้โลกเหนือ ล้อมรอบด้วยฟยอร์ด
และเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลมุตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้วยเมืองหรือหมูบ้่านเลก็ๆ 
หลายๆหมูบ้่าน กระจายตัง้อยูร่อบๆ เกาะ น าท่านเดินทางสูห่มูบ้่านนสุฟยอร์ด (Nusfjord) 
หมูบ้่านชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ีอีกแห่งของนอร์เวย์ อีกทัง้ยงัเป็นหมูบ้่านท่ียงัคงมีวิถีชีวิต
แบบชาวประมงดัง้เดิมซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยชาวประมงท่ีน่ีจะออกหาปลา
และน าปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพ่ือสง่ขายและเก็บไว้ทานในฤดู
หนาว ปลาสว่นใหญ่ท่ีจบัได้ในเขตนีค้ือปลาคอ็ด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอธัยาศยั  

(130 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย น าคณะมุง่หน้าสูบ่ริเวณทางตอนใต้ของเกาะท่ีเมืองมอคคาเนส เท่ียวชมหมูบ้่าน Å ท่ีได้ช่ือ

วา่เป็นหมูบ้่านท่ีสวยท่ีสดุบนหมูเ่กาะโลโฟเทน และเป็นจดุสิน้สดุของถนนสายหลกั E10 
ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลกัเดียวของหมูเ่กาะโลโฟเทน จากนัน้เดินทางสูห่มูบ้่าน 
Reine อนัได้ช่ือวา่เป็นหมูบ้่านท่ีมี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสดุแห่ง
หนึง่ของเกาะโลโฟเทน น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกัในสไตล์บ้านชาวประมง (Rorbuer 
Cabins) บ้านชาวประมงสีแดงท่ีตัง้อยู่ริมทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิดท่านยงัสามารถเห็น
แสงเหนือปกคลมุทัว่บริเวณในยามค ่าคืน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าพักโรงแรม REINE RORBUER LOFOTEN หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.reinerorbuer.no 

26มี.ค.6326มี.ค.63  เที่ยวเกาะเที่ยวเกาะโลโลโฟเทนโฟเทน  --  หมู่บ้หมู่บ้านชานชาวประมง าวประมง HHaammnnooyy  --  พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ --  พักพัก
เมืองเมืองเมืองสโววาร์ดเมืองสโววาร์ด    

พพฤหัสฤหัส  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูห่มูบ้่านชาวประมง Hamnoy ซึง่เป็นหมูบ้่านชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ

ในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามไมแ่พ้กบัหมูบ้่านอื่นๆ และเป็นอีกหนึง่ท่ีท่ีท่านไมค่วร
พลาดการเก็บภาพประทบัใจ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Thai 
บ่าย น าคณะเข้าชมพิพิธภณัฑ์ไวกิง้ (Lofotr Vikingmuseum) ท่ีน่ีคณุสามารถสมัผสักบัยคุไวกิง้

ได้อย่างแท้จริง นกัโบราณคดีได้ขดุค้นพบบ้านของชาวไวกิง้ท่ีมีอายเุก่าแก่คาดว่าน่าจะ
ประมาณ ค.ศ.500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และได้รับการบรูณะขึน้ใหมใ่น
ฐานะของพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตชีวา ได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่เมืองสโววาร์ด มี
เวลาให้ท่านได้เก็บภาพประทบัใจของเมือง  
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.thonhotels.com 

 

27มี.ค.6327มี.ค.63  เมืองสโวเมืองสโววาด์วาด์  --  นาร์วิก นาร์วิก --  สวนสัตว์ สวนสัตว์ PPoollaarr  PPaarrkk  --  ทรูมเซอทรูมเซอ  ศุกร์ศุกร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองนาร์วิก เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ น าคณะ

เดินทางสูภ่ตัตาคารเพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั 
(238 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูส่วนสตัว์ Polar Park ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นสวนสตัว์ท่ีอยู่เหนือสดุของ

โลกแล้ว ยงัเป็นศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ในแถบขัว้โลก และถือวา่เป็นบ้านขนาดใหญ่ของสตัว์
สายพนัธุ์นกัลา่ อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถงึสตัว์อื่นๆ อีกหลากสายพนัธุ์ 
อาทิ พวกกวางมซู, กวางเรนเดียร์, ววัมสัก์ออ็กซ์ อีกด้วย 

 

(69 ก.ม.) 

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็นเมืองและ
เทศบาลในเทศมณฑลทรุมส์ ประเทศนอร์เวย์ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ มี
ประชากรมากเป็นอนัดบั 7 ของนอร์เวย์ ทรูมเซอเป็นเมืองเลก็ๆแตม่ีความเจริญและทนัสมยั
อย่างมากจนได้รับการขนานนามวา่เป็นปารีสแห่งยโุรปเหนือ (Paris of the North) ด้วยภูมิ
ทัศน์อนัสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลงั เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอีก
แห่งเหนือท่ีไม่ควรพลาด อีกทัง้ยงัเป็นประตสูู่ขัว้โลกเหนือและศนูย์กลางการส ารวจขัว้โลก
เหนืออีกด้วย 

(148 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม Local 
 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com 

** พกั 2 คืน **  
28มี.ค.6328มี.ค.63  เท่ียวชมเมืองทรูมเซอเท่ียวชมเมืองทรูมเซอ  ––  ล่องเรือชมฟยอร์ดล่องเรือชมฟยอร์ด  --  น่ัน่ังกรงกระเช้ะเช้าเคเบิล้คาร์สู่ยอดเขาาเคเบิล้คาร์สู่ยอดเขา              

สโตรสไตเนินสโตรสไตเนิน  
เสาร์เสาร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.30 น.  น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ น าท่านล่องเรือชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติกท่ี

สวยงามของทรูมเซอ ให้คณุได้ใกล้ชิดและมองเห็นทิวทศัน์อันงดงามของภูเขาและฟยอร์ด 
โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีเกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อ
หลายล้านปีก่อน ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหบุเขาจนเป็น
เหวขนาดใหญ่ (บนเรือมีชดุกนัหนำวให้ยืมและเสื้อชูชีพ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีที่บริษัทเรือ
ยกเลิกให้บริกำรอนัเนื่องมำจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย กำรล่องเรือชมฟยอร์ดใช้
เวลำประมำณ 3-5 ชัว่โมง) 

 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองทรูมเซอ เร่ิมจากย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ช่ืนชมความงดงามของ

เหลา่สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหลา่อาคารบ้านไม้เก่าแก่ท่ีถกู
แตง่แต้มด้วยสีสนัฉดูฉาด ซึง่ทรุมเซอเป็นเมืองท่ีมีบ้านเก่าท าจากไม้จ านวนมากท่ีสดุใน
นอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าท่ีสดุสร้างตัง้แตปี่ ค.ศ. 1789 จากนัน้ชมมหาวิหารอาร์กติก (Arctic 
Cathedral) วิหารสมยัใหมท่ี่สร้างในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดบักระจกใหญ่ท่ีสดุในยโุรป 
จากนัน้น าท่านนัง่เคเบิล้คาร์สูย่อดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึง่อยู่สงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 420 เมตร ให้ท่านได้ชมทศันียภาพทัว่เมืองทรูมเซอ ซึง่มีลกัษณะเป็นเกาะ  

http://www.radissonblu.com/
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อยู่กลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ๆร้อมลอบ ทางด้านทิศตะวนัออกมีอาณาเขตติดตอ่กบัประเทศ
สวีเดนและฟินแลนด์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 หลงัอาหารค ่า เร่ิมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยช่ือดังของนอร์เวย์ เป็น

สว่นหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกดั
อยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึง่ในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก 

 

 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com 
** พกัคืนท่ี 2 ** 

29มี.ค.6329มี.ค.63  บินสู่บินสู่เมืองออสโลเมืองออสโล  --  ช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกทช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกท  อาทติย์อาทติย์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินทรูมเซอ เพ่ือเตรียมเดินทางสู่เมืองออสโล  
11.00 น. เดินทางสูอ่อสโล โดยเท่ียวบินท่ี DY371  
12.55 น. คณะถงึกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท แหลง่ช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของ

นอร์เวย์ เป็นแหล่งทัง้ย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ีมาเยือน
นอร์เวย์ตัง้อยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทกุสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวญัท่ีน่าซือ้
ก็คือ ผลิตภณัฑ์จากขนสตัว์ น า้มนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลกึ เช่น เรือไวกิง้ หรือ
ตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพืน้บ้านของนอร์เวย์ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ สินค้าและ ของท่ีระลกึต่างๆ 
เป็นต้น 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Thai 
 น าคณะพกั RADISSON BLU PLAZA OSLO หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com 
วันท่ี วันท่ี 1100  สนามบินการ์ดเดอมูน สนามบินการ์ดเดอมูน --  เดนิทางกลับกรุงเทพฯเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 
(45 ก.ม.) 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG955  
วันท่ี วันท่ี 1111  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  จันทร์จันทร์  
06.20 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSUUPPPP  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD 

21-31 มี.ค.2563 135,000.- 122,000.- 108,000.- 24,000.- 19,000.- -24,000.- 
-19,000.- 

คา่ทวัร์รวม คา่ทวัร์รวม ::      
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอยีด

แนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 

http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/
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บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 
150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่น
เองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้
น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ 
โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิ
ของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม

ที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์
และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็น
การยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอื
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไเนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้มเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สร้าง

ความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุ
ยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่น
อื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวนั ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีน าเทีย่ว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
   คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
   นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
   2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 
   2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
   2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ
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คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ 
RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของการสะสมไมล์ของสายการบิน (สายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 

100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นคา่ทวัร์สว่นเพิม่ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากัดของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนือ่งจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะถกู

เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่น
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ 
และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
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 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิดจาก
สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญูหาย
หรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))    
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจนในเร่ือง

การสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้
การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ เวลาย่ืนประมาณ 1155  วันวันท าการท าการ  

ตัง้แตว่นัท่ี ตัง้แตว่นัท่ี 1144  พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู ภาพถ่ายเดินทางโดยการเก็บข้อมลู ภาพถ่าย
ดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ ดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 1100  นิว้ ท่ีเรียกวา่ นิว้ ท่ีเรียกวา่   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบฐานข้อมลูเก่ียวกบัวซีา่ ทกึไว้ในระบบฐานข้อมลูเก่ียวกบัวซีา่ 

VVIISS  เเป็นระยะเวลา ป็นระยะเวลา 55  ปี ปี   ผู้สมคัรทกุทา่นจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซา่ด้วยตวัเองผู้สมคัรทกุทา่นจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมายตามเวลานดัหมาย  
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรื

อประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / ส าเนาสตูิบตัร ใน

กรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 

หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 
 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้า

ออกของเงินสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เหน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อน
เมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัว
ด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้อง
ออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการ
เดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่น

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขต
ลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวรและถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่สถานทตูไม่
คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วละหากต้องการขอยื่นค าร้องใหมก็่ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวี
ซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่ี
สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   อตกลง     
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ   

 


