THE BEST PLACE TO SEE AURORA BOREALIS
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28 ธ.ค. 61 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ ม (สวีเดน)
22.00 น.

หมายเหตุ

พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ กอ่ น 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่
เกิด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิ กเที่ยวบิ น, การล่ าช้ า ของสายการบิ น, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้ เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ , การถูกปฏิ เสธ
การเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถ
คื นเงิ นค่า ใช้ จ่า ยต่ าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษั ท ฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่า ยต่า ง ๆ
ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์
จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

29 ธ.ค. 61 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ ม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง - พิพธิ ภัณฑ์ เรือวาซา ซิตีฮ้ อลล์ - ช้ อปปิ ้ ง
01.25 น.
06.50 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG960
ถึงกรุ งสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับ
สัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะและนาท่านเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์
เรื อวาซา Vasa เป็ นเรือที่ถกู กู้ขึ ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ ้นส่วน
เดิมของเรื อไว้ ได้ กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้ วยรู ปแกะสลักนับ
ร้ อยชิ ้น เรื อวาซาเป็ นทรัพย์สมบัตทิ างศิลปะที่โดดเด่น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญทีส่ ุดแห่งหนึง่ ในโลก เรือลานี ้ถูกจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้ างขึ ้นเพื่อแสดง
เรื อลานี ้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึง่ ประกอบไปด้ วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้ องกับเรือลานี ้ 9
นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื อวาซา ซึง่ คุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากที่สุด ในบรรดาพิพธิ ภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย
จากนันน
้ าท่านเข้ าชมซิตี ้ฮอลล์ หรื อศาลาว่าการเมือง ซึง่ ใช้ เวลาสร้ างถึง 12 ปี
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า
8 ล้ านก้ อน และมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ
วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพธิ ี เลี ย้ งรับรองผู้ได้ รับรางวัลโนเบลในห้ อ
งบลูฮอลล์ ที่ดดั แปลงให้ เป็ นห้ องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน
มีเวลาให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตังแต่
้ ครัง้ ศตวรรษที่ 13
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้ วยความสะดวกสบาย
และทันสมัยของ
บ้ านเมือง ตึกรามบ้ านช่อง รวมทังปราสาทราชวั
้
ง ตังอยู
้ ร่ ิ มน ้าและตามเนินสูงต่า ทา
ให้ สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองทีส่ วยที่สุดแห่งหนึง่ ในโลก นาท่านชมเมืองที่จดุ ชมวิว แล้ ว
ผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ทสี่ ุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปั จจุบนั ยังทิ ้ง
ร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง
และยังเป็ นทีต่ งของพระราชวั
ั้
งหลวง,
รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพธิ ภัณฑ์ และมีเวลาให้ ทา่ นได้
เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ ้งสตรี ทอันทันสมัย หรื อช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
น าคณะพั ก RADISSON BLU SKYCITY HOTEL หรื อ เที ย บเท่ าในระดั บ
เดียวกัน

ศุกร์

เสาร์

Local

Chinese
www.radissonblu.com
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30 ธ.ค. 61 บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมนา้ แข็ง - ขี่สโนว์
สโนว์โมบิล - ปฏิบัตกิ ารล่ าแสง
เหนือ (1)
07.00 น.
10.00 น.
12.40 น.
14.15 น.

19.00 น.

อาทิตย์

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
คณะออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งสต็อกโฮล์ม
***ไม่ มีอาหารกลางวันบริ การ เนื่องจากอยู่ระหว่ างทาการบิน***
เดินทางสูเ่ มืองคิรูนา โดยเที่ยวบินที่ DY4063
เดินทางถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึง่ นับได้ วา่ เป็ นเมืองที่อยูเ่ หนือที่สดุ ในประเทศสวีเดน
ที่มี ประชากรอาศัยอยู่ มี ความส าคัญ เพราะเป็ นเมื อ งที่ ผ ลิ ตแร่ เ หล็ กที่ มีชื่อ ของ
ประเทศ นาท่า นเดินทางสู่ หมู่บ้า นยุคคัสเยร์ วี นาท่านชมโรงแรมน ้าแข็ งที่ตงอยู
ั ้ ่ที่
หมู่บ้านยุคคัสเยร์ วี Jukkasjärvi ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ว่ากันว่าโรงแรม
น ้าแข็ งแห่งนี ้เป็ นแห่งที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นแห่งแรกของโลก ทังยั
้ งเป็ นแรงบันดาลใจ
ให้ กบั ประเทศหนาวๆอื่นๆในโลก ให้ สร้ างโรงแรมน ้าแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่ง
นี ้ครอบคลุ มพืน้ ที่ 59,200 ตารางฟุต สร้ า งขึ น้ จากเสาน า้ แข็ ง 2,000 ต้ นและก้ อ น
น ้าแข็งอีก 3,000 ตัน และในทุกๆฤดูหนาวของทุกปี สถาปนิกและนักออกแบบจากทัว่
โลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดก้ อนน ้าแข็งจากแม่น ้าทอร์ เนอ (Torne) ที่อยู่ใกล้ เคียง
มาเนรมิตเป็ นห้ องพักในรู ปแบบต่างๆ
Local
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ อนั น่าประทับใจในการขับขี่ รถ SNOWMOBILE ล่า
แสงเหนือ พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรื อทุ่งน ้าแข็ ง โดยท่านจะ
ได้ รั บ ค าแนะน าในการขั บ ขี่ ที่ ถู ก ต้ อง สนุ ก สนานและปลอดภั ย จากเจ้ า หน้ า ที่
ผู้เชี่ยวชาญ และชานาญเส้ นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดย
ทางบริ ษัทฯ จะมีการจัดเตรี ยมเครื่ องกันหนาวให้ ทา่ นอย่างครบถ้ วนตังแต่
้ ศีรษะจรด
เท้ า
www.scandichotels.com
นาท่านเข้ าพักโรงแรม SCANDIC FERRUM หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

31 ธ.ค. 61 สุนัขลากเลื่อน - อุทยานแห่ งชาติอบิสโก - Dinner at Aurora Sky Station
- ปฏิบัตกิ ารล่ าแสงเหนือ (2)

จันทร์

12.00 น.

Local

08.00 น.
09.00 น.

18.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนขั ลากเลื่อน Husky Safari ฮัสกี ้
เป็ นสุนขั ที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว เพื่อใช้ ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ
หรื อเป็ นพาหนะในพื ้นที่ที่ปกคลุมไปด้ วยน ้าแข็งและหิมะ ฮัสกี ้จึงได้ กลายมาเป็ นสุนขั
ลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิ ภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนขั ลากเลื่อน
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้เนือ่ งจาก สุนขั มีน ้าหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรง และอดทนต่อ
ความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวได้ ดี รวมทังมี
้ ความอดทนต่อความ
เหนื่อยล้ าเป็ นที่หนึง่ จึงทาให้ สามารถลากเลื่อนด้ วยความเร็วเป็ นเวลาติดต่อกันนาน
ๆ ในอุณหภูมิที่ตา่ กว่าศูนย์องศาเซลเวียส นอกจากนี ้สุนขั ลากเลื่อนยังเป็ นกีฬายอด
นิยม โดยมีมชั เชอร์ (Musher) เป็ นผู้บงั คับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครัง้ จนแพร่หลาย
ไปยังหลายประเทศแถบขัวโลก
้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป์ ลันด์
Lapland ของประเทศสวีเดน ซึง่ Lonely Planet ยกให้ เป็ นสถานที่ซงึ่ แสงเหนือมี
ความสว่างไสวมากทีส่ ุดในโลก จากนันน
้ าท่านขึ ้นกระเช้ าสูส่ ถานีแสงเหนือ Aurora
Sky Station บนยอดเขานัวเลีย Nuolja เพื่อชมปรากฏการณ์แสงเหนือซึง่ เป็ นหนึง่ ใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีตื่นตาตืน่ ใจที่สุดในโลก

** ช่วงเวลาที่ดที ี่สดุ คือ เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม **

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Exclusive Dinner at Aurora Sky Station
นาท่านเข้ าพักโรงแรม FJALLET HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Buffet

Local
www.bjorkliden.com
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1 ม.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

18.00 น.

2 ม.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
18.35 น.

20.00 น.

เดินทางสู่เมืองนาร์ วกิ (นอร์ เวย์ ) - ทรูมเซอ - ปฏิบัตกิ ารล่ าแสงเหนือ (3)

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่เมืองนาร์ วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์แวดล้ อมด้ วย
ภู เ ขาและทะเลกว้ า งไกลอี ก ทัง้ ยัง เป็ น เมื อ งที่ พ ระบาทสมเด็ จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั เสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทาเหมืองแร่ของเมืองซึง่ ยังคงเปิ ด
ให้ บริ การจนถึงปั จจุบนั
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ทรู มเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง เป็ นเมืองและ
เทศบาลในเทศมณฑลทรุ มส์ ประเทศนอร์ เวย์ ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือ ของประเทศ
นอร์ เวย์ มีประชากรมากเป็ นอันดับ 7 ของนอร์ เวย์ ทรู มเซอเป็ นเมืองเล็กๆแต่มีความ
เจริ ญและทันสมัยอย่า งมากจนได้ รับการขนานนามว่า เป็ นปารี ส แห่งยุโรปเหนื อ
(Paris of the North) ด้ วยภูมิทศั น์อนั สวยงาม มีทะเลเป็ นฉากหน้ าและภูเขาเป็ นฉาก
หลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทังยั
้ งเป็ นประตูสู่ขวโลก
ั้
เหนือและศูนย์กลางการสารวจขัวโลกเหนื
้
ออีก ด้ วย จากนันน
้ าท่านเที่ยวชมเมืองทรู
มเซอ โดยเริ่ ม จากย่ า นใจกลางเมื อ ง ให้ ท่ า นได้ ชื่ น ชมความงดงามของเหล่ า
สถาปั ตยกรรมที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้ านไม้ เก่าแก่ที่ถูก
แต่งแต้ มด้ วยสีสนั ฉูดฉาด ซึง่ ทรุ มเซอเป็ นเมืองที่มีบ้านเก่าทาจากไม้ จานวนมากที่สุด
ในนอร์ เวย์เหนือ บ้ านเก่าที่สุดสร้ างตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1789 จากนันชมมหาวิ
้
หารอาร์ กติก
(Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้ างในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดับกระจกใหญ่
ที่สุดในยุโรป
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่า เริ่ มปฏิบตั ิการล่าแสงเหนือ ทรู มเซอ เป็ นเมืองสวยชื่อดังของนอร์ เวย์
เป็ นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็ นจุดยอดนิยมอี กแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ
เพราะมีพิกดั อยูต่ รงเส้ นอาร์ กติก และเป็ นหนึง่ ในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก
นาคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมเมือง - ยอดเขาสโตรสไตเนิน - บินสู่เบอร์ เก้ น

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาท่านนัง่ เคเบิ ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt. Storsteinen) ซึง่ อยูส่ ูงจาก
ระดับน ้าทะเล 420 เมตร ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพทัว่ เมืองทรูมเซอ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
เกาะอยูก่ ลางฟยอร์ ด มีเกาะใหญ่ๆร้ อมลอบ ทางด้ านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศสวีเดนและฟิ นแลนด์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูส่ นามบินทรู มเซอ เพื่อเตรี ยมเดินทางสูเ่ บอร์ เก้ น
เดินทางสูอ่ อสโล โดยเที่ยวบินที่ DY373/DY624
เดิ นทางถึ ง เมื อ งเบอร์ เก้ น เมื อ งใหญ่ อ ัน ดับ สองได้ รั บ ยกย่ อ งว่า เป็ น "เมื อ งแห่ ง
วัฒนธรรม" และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วยบ้ านเรื อ น
เก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงาม
ที่ได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
จนได้ รับการบันทึกภาพมากที่สุด นาท่านเที่ยวชมเมื องเบอร์ เกน (Bergen) ชมเมือง
ในฝั นที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่สาคัญของนอร์ เวย์มาตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เมือง
นี ้ล้ อมรอบด้ วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทา่ เรื อที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอัน
เป็ นที่ตงของ
ั ้ Fish Market และ Bryggen ที่ยงั คงอนุรักษ์ อาคารไม้ ที่มีอายุเกือบ 300
ปี ซึง่ เป็ นตัวอย่างการก่อสร้ างที่โดดเด่น จนได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก (Unesco) แล้ วอิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถกู สร้ างให้
เดินได้ อย่างสะดวก และร้ านค้ ามากมายให้ ทา่ นได้ เลือกสรร
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อังคาร
Buffet

Local

www.radissonblu.com

พุธ

Buffet

Local

Thai
www.radissonblu.com
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3 ม.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

4 ม.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

5 ม.ค. 62
08.00 น.
10.00 น.
13.30 น.

เบอร์ เก้ น - โวส - รถไฟสายโรแมนติก - ฟลอม - เกโล่

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
รถโค้ ช น าคณะเดิ น ทางสู่ เมื อ งโวส (Voss) ในเขตภู มิ ภ าคฟยอร์ ด ของนอร์ เ วย์
มหัศจรรย์ความงามแห่ง ธรรมชาติ ในฤดูที่แ ตกต่าง เส้ นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
จากฟลอมส์บานาสูซ่ องน์ฟยอร์ด นาคณะนัง่ รถไฟขบวนพิเศษเส้ นทางสายโรแมนติก
(FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมน
ติก ตังอยู
้ ่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกล้ กบั ฟยอร์ ด Aurland ที่มีภูมิ
ทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คณ
ุ จะได้ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจาก
การละลายของธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือพื ้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยูบ่ นยอดเขา
เส้ นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์ , ลอดภูเขา, สะพานข้ ามหุบเขาและแม่น ้า และจอดให้
ท่า นได้ ถ่า ยภาพกับ น า้ ตก Kjosfossen ที่ง ดงามตลอดฤดูใ บไม้ ผ ลิ จนถึง ฤดู ร้อ น
ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟยอร์ ดที่มีอยูม่ ากมาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะล่ อ งเรื อ ชมซองน์ ฟ ยอร์ ดที่ ส วยงามที่สุ ด ในนอร์ เ วย์ มี ค วามยาวถึ ง 204
กิโลเมตรจากทะเลเข้ ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจาก
การกัดเซาะแผ่นดินของธารน ้าแข็งเมื่อหลายล้ านปี กอ่ น (ล่องเรื อ 2 ชัว่ โมง) สู่เมือง
กู๊ดวาเก้ น รถโค้ ชรอรับเดินทางสู่เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ ดของนอร์ เวย์
ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ เห็นวิวทิวทัศน์ของลาธารที่กดั เซาะหุบเขาจนเป็ นเหวขนาด
ใหญ่ ผ่ า นหมู่ บ้ านชนบท สู่ เมื อ งที่ มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ เ พี ย ง 2,000 คน แต่ มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยูเ่ ป็ นจานวนมาก อีกทังยั
้ งมีความสาคัญ
ในด้ านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้ วย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก BARDOLA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เกโล่ - กรุงออสโล - ช้ อปปิ ้ งถนนคาร์ ล โจฮันเกท

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
รถโค้ ชนาคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล เมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่ งออสโลฟยอร์ ด เขต
ท่าเรื อคึกคักไปด้ วยผู้คนและนักท่องเที่ยว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเที่ยวชมกรุ งออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ใน
ยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 แล้ วไปชมอุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่
แสดงถึงความเป็ นอยูส่ ภาพชีวติ และการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึง่ เป็ นผลงานประ
ติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสู่เขตใจกลางเมือง นาคณะเข้ าชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ ไวกิ ง้ โบราณ จั ด แสดงเกี่ ย วกั บ เรื อ ไวกิ ง้ ที่ ส ร้ างจากไม้ ในยุ ค
คริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่ องมื อในชีวิตประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ เดิน
เที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสี ยงของ
ออสโล
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU HOTEL PLAZA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมกรุงออสโล - สนามบินการ์ ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินการ์ ดเดอมูน กรุ งออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อเตรียมเดินทาง
กลับสู่กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

พฤหัสบดี
Buffet

Local

Local
www.bardola.no

ศุกร์

Buffet
(287 ก.ม.)
Thai

Chinese
www.radissonblu.com

เสาร์

Buffet
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เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

อาทิตย์

06.20 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนือ่ งจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DB L
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed SGL USED SUPP
ADL / CHD
-32,000.28 ธ.ค. 2561 - 6 ม.ค. 2562 156,000.- 141,000.- 125,000.- 20,000.- 15,000.-24,000.ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
✓ ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
✓ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้
เกิดจากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่-มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญ หายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
✓ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
✓ สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้น
เครื่องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่องได้ ไม่เกิน 20
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวาง
น ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรือที่ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่าน
ด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจา
ล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการ
จองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่
กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์ จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อ
หวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครั ้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
•
•
•
•
•
•
▪

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั ้งหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านั ้น และต้ องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้ อมกันทั ้งหมด ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
▪ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู
พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น ทั ้งนี ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์
ที่ท่านชาระมาแล้ ว

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย

ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ส่วนสายการ
บินอื่น อาทิ ออสเตรียนแอร์ ไลน์, ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนั ้นๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบิ นเท่านั ้น
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ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

▪ ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่าง
กัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานทีเ่ ข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
▪ การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ ปิ ด

ทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้
ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน
เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

▪ ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรียกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ้ง
▪ สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรั บผู้โดยสารชั ้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้
▪ สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ
เท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
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การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)

หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทาการ)
ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้ น จะเริ่ มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้ อมูล
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิ ้วมือ 10 นิ ้ว ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริ กซ์ ซึง่ ข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ ในระบบ
ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับวีซา่ VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซา่ ด้ วยตัวเองตามเวลานัดหมาย
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้ นหรือประเทศอืน่ ควรนาไปแสดงด้ วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท / สังกัดทีท่ า่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ ูมลิ าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยืน่ ขอวีซา่
ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว
ทางบริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้ องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรือเขต โดยมี
นายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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