NORWAY SCENIC ROUTE 9 DAYS

12 ต.ค. 62

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - ออสโล

21.30 น.

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

หมายเหตุ

13 ต.ค. 62
00.55 น.
07.25 น.

12.30 น.

ทางบริษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้

เสาร์

กรุ งออสโล (นอร์ เวย์ ) - เกโล่ ประตูส่ ูดนิ แดนฟยอร์ ด

อาทิตย์

ออกเดินทางสูก่ รุงออสโล โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG954
คณะถึงกรุงออสโล เมืองหลวงอันงามสง่าของประเทศนอร์ เวย์ ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมืองและรับสัมภาระแล้ ว นําเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาทอาเคอ
ฮุส (Akurshus) งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ เข้ าชมอุทยานฟ
ร็ อกเนอร์ ที่จดั แสดงผลงานประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต
และการหล่อรูปคนด้ วยสําริ ดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเป็ นของ ‘กุสตาฟ วิค
เกอร์ แลนด์“ โดยผลงานชิ ้นเอกเป็ นเสา Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็ นเรื่ องราว
เกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ แล้ วเข้ าสูเ่ ขตใจกลางเมือง พระบรมมหาราชวังตั้งโดด
เด่นเป็ นสง่า, เนชัน่ แนลเธียเตอร์ , อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่
งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera
House) สถาปั ตยกรรมแบบโมเดิรน์, ย่าน Aker Brygge เคยเป็ นท่าเรื อที่ใหญ่
ที่สดุ แห่งหนึง่ ในนอร์ เวย์ และถนนคนเดินคาร์ ล โจฮัน เกท ที่คราครํ่ าไปด้ วยผู้คน
มาจับจ่ายซื ้อของบนถนนช้ อปปิ ง้ ของเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Chinese
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13.30 น.
19.00 น.

14 ต.ค. 62

ออกเดินทางสูเ่ มืองเกโล่ อันแสนโรแมนติคในหุบเขาเป็ นเมืองสกีรีสอร์ ตที่โด่งดัง
ของนอร์ เวย์ และยังเป็ นประตูสดู่ นิ แดนฟยอร์ ด
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าพัก Bardøla Høyfjellshotell**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

(244 ก.ม.)
Local
www.bardola.no

จันทร์

08.00 น.
09.00 น.

เกโล่ - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - โทรลคาร์ - ธารนํา้ แข็งบริก
สดาล - สตรีน

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําท่านนัง่ รถไฟสูเ่ มืองมีร์ดาล (Myrdal) เป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติค
ที่สดุ ในโลก (FLAMSBANA) ตั้งอยูบ่ นความสูง 857 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเล
ใกล้ กบั ฟยอร์ ด Aurland จุดหมายปลายทางฝั นของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ที่
ต่างอยากสัมผัสกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต รถไฟขบวนสีเขียวแล่นผ่านฟ
ยอร์ ดอันงดงามหลายแห่ง และนํ ้าตกใหญ่น้อยที่เกิดจากการละลายของหิมะ วิว
ทิวทัศน์ตลอดเส้ นทาง เรี ยกได้ วา่ งดงามเกินคําบรรยายกันเลยทีเดียว รถไฟจะ
ผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ ามหุบเขาและแม่นํ ้า และจะจอดให้ ทา่ นได้
ถ่ายภาพกับนํ ้าตกสวยที่สดุ ในนอร์ เวย์ Kjosfossen เรี ยกได้ วา่ เป็ นเส้ นทางรถไฟที่
โรแมนติคที่สดุ ในโลกจริ งๆ

Buffet

12.00 น.
13.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านเดินทางสูภ่ มู ิภาคนูรด์ฟยอร์ ดเดน บริ เวณนี ้มีทะเลสาบ หุบเขา และ
ชายฝั่ งฟยอร์ ดมากมาย อีกทั้งยังเป็ นแหล่งกําเนิดของม้ าพันธุ์ฟยอร์ ดดิงอีกด้ วย
ภูมิภาคแถบนี ้เป็ นถิ่นอาศัยของชาวไวกิ ้งโบราณ เข้ าสูห่ มู่บ้านโอลเด็น แหล่ง
เพาะปลูกและฟาร์ มปศุสตั ว์ สัมผัสกับธารนํ ้าแข็งบริ กสดาล (Glacier) ธารนํ ้าแข็ง
แห่งนี ้มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอดาล นําคณะนัง่ รถ TROLL
CAR ที่ออกแบบเป็ นพิเศษ สําหรับท่องเที่ยวไปบนถนนสายแคบ ๆ เพื่อที่จะให้
ท่านได้ สมั ผัสกับธารนํ ้าแข็งอย่างใกล้ ชิด เดินทางต่อสูเ่ มืองสตรี น เมืองรี สอร์ ต
น่ารักริ มฝั่ งฟยอร์ ด สัมผัสความงามสุดโรแมนติก
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก Stryn Hotel**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local

Local
www.strynhotel.no

สตรี น - ล่ องเรือฟยอร์ ด - ไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ดสวยที่สุดในนอร์ เวย์ -

อังคาร

19.00 น.

15 ต.ค. 62
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08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

16 ต.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

จุดชมวิวดาลสนิบบา

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสูไ่ กแรงเกอร์ ฟยอร์ ด ล่องเรื อชมฟยอร์ ดที่ได้ ช่ือว่าสวยที่สดุ ในนอร์ เวย์
จากนักท่องเที่ยวที่ได้ ไปเยือนและบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ ดแห่งนี ้ไว้ ซึง่
ท่านจะไม่ผิดหวังกับมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี ้ ชมนํ ้าตกสูงทั้งเจ็ด SEVEN
SISTERS หนึง่ ในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ด ภาพของวิวทิวทัศน์แห่งนี ้ถูก
กล่าวขานเป็ นตํานานให้ ผ้ หู ลงใหลในธรรมชาติมาเยือน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บันทึกภาพจากจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ในไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ด (Flydalsjvvet) แล้ วขึ ้นสู่
จุดชมวิวฟอร์ ดที่สงู ที่สดุ ในยุโรป ดาลสนิบบา ถนนที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อให้ ได้ ชมวิว
ของฟยอร์ ด 1,500 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล ณ จุดชมวิวที่ปัจจุบนั นี ้เรี ยกว่า
Geiranger Skywalk

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก Stryn Hotel**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

สตรี น - โทรลสติกเก้ น - อันดาลเนส - โมลเด

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Trollstigen (Norway) เส้ นทางถนนที่นิยมที่สดุ สายหนึง่ ในนอร์ เวย์ ผลงานระดับ
มาสเตอร์ พีซในการก่อสร้ าง ผนวกกับทัศนียภาพที่สวยงามจนไม่อยากกะพริ บตา
ด้ วยความสูงชันและทางโค้ งอันคดเคี ้ยวแสดงให้ เห็นถึงความอัจฉริ ยะของมนุษย์
ที่อยูเ่ หนือธรรมชาติ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บันทึกภาพสวยของ Trollstigen และนํ ้าตกสติกฟอสเซ่น (Stigfossen) รายล้ อม
ไปด้ วยยอดเขา Mount Bispen, Kongen และ Dronninga
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Buffet

Local

Local
www.strynhotel.no

พุธ

Buffet

Local

3/9

19.00 น.

17 ต.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.

เดินทางสู่อันดาลเนส เมืองหลวงแห่งกี ฬาปี นเขาของนอร์ เวย์ ตังอยู
้ ่ท่ามกลาง
ความเงียบสงบของหุบเขารอมสดาลเล่น จากนั้นเดินทางต่อสูเ่ มืองโมลเด Molde
ที่ล้อมรอบด้ วยฟยอร์ ด เคยเป็ นเมืองท่าค้ าขายมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั
เมื องโมลเดเป็ นศูนย์ กลางแห่งเทศกาลดนตรี แจ๊ สในฤดูร้อนทุกๆปี ศิลปิ น นัก
ดนตรี และผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศต่างหลัง่ ไหลมาร่ วมงานแสดงดนตรี อัน
ยิ่งใหญ่ นอกจากนี ้ เมื องโมลเดยังเป็ นแหล่งปลูกกุหลาบที่ขึน้ ชื่ อของประเทศ
นอร์ เ วย์ อี ก ด้ ว ย ถ่ า ยภาพกั บ รู ป ปั้น บรอนซ์ สาวงามกั บ ดอกกุ ห ลาบ Rose
Maiden หญิงสาวที่ในมือถือดอกกุหลาบล้ อมรอบด้ วยนํ ้าพุเต้ นระบํา ซึง่ เมืองโมล
เดได้ รับเป็ นของขวัญเมื่อปี 1971
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะพัก Scandic Alexandra Molde Hotel**** หรื อเทียบเท่าใน www.scandichotels.com
ระดับเดียวกัน

โมลเด - อัลดาลเนส - ATLANTIC ROAD - คริสเตียนซุนด์

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
สัมผัสประสบการณ์แห่งความทรงจํา ไปกับการเดินทางบนเส้ นทางที่ได้ รับการยก
ย่องว่าเป็ นที่สดุ แห่งทศวรรษนี ้ The Atlantic Road ที่ทอดตัวพาดผ่านเกาะเล็กๆ
และแผ่นดินใหญ่บางแห่ง ตลอดระยะทาง 8,274 ก.ม. ที่มีจดุ ชมวิวให้ ทา่ นได้
ถ่ายภาพในทุกมุมมอง
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พฤหัสบดี
Buffet

4/9

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

18 ต.ค. 62
07.00 น.
09.25 น.
10.20 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

19 ต.ค. 62

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เดินทางสูเ่ มืองคริ สเตียนซุนด์ (Kristiansund) เมืองท่าที่มีความสวยงามไม่แพ้
เบอร์ เก้ น หรื อ เมืองอื่นๆในนอร์ เวย์ เสน่ห์ของเมืองนี ้อยูท่ ี่บ้านเรื อนกระจายตัวอยู่
บนเกาะทั้ง 4 แห่งที่อยูใ่ กล้ กนั ต่างเรี ยงรายไปด้ วยสถาปั ตยกรรมในยุคหลังของ
สงครามโลก ไม่วา่ จะเป็ นโอเปร่าเฮ้ าส์ รูปปั้น Klippfiskkjerringa ที่บอกเล่า
เรื่ องราวในอดีตของเมือง โบสถ์ Kirkelandet ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์
ทําให้ สถานที่ที่มีความสําคัญแห่งนี ้ควรค่าแก่การไปเยือนเป็ น
อย่างยิ่ง
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะพัก Scandic Kristiansund Hotel**** หรื อเทียบเท่าในระดับ www.scandichotels.com
เดียวกัน

คริสเตียนซุนด์ - กรุ งออสโล - ช้ อปปิ ้ งถนนคาร์ ล โจฮันเกท

ศุกร์

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดิ น ทางโดยสายการบิ น ภายในประเทศ สู่ก รุ ง ออสโลโดยสายการบิ น
ภายในประเทศ
ถึงสนามบินออสโล การ์ เดอมูน รถโค้ ชรอรับแล้ วเดินทางสูย่ ่านใจกลางเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าเช็คอินโรงแรมในย่านถนนคาร์ ล โจฮันเกท แล้ วอิสระให้ ท่านได้ เดิน
เที่ยวบนถนนคนเดิน อันเป็ นแหล่งช้ อปปิ ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์ เวย์ เป็ นทั้ง
ย่านช้ อปปิ ้ง และแหล่งพบปะของนักท่องเที่ ยวจากทั่วโลก ที่ มาเยื อนนอร์ เวย์
ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้ าทุกสิ่งอย่างให้ ได้ เลือกช้ อป ของฝากของขวัญที่น่า
ซื ้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ นํ ้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น
เรื อไวกิ ้ง หรื อตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื ้นบ้ านของนอร์ เวย์ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ น
ต้ น สินค้ าและของที่ระลึกต่างๆ
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก Thon Hotel Oslo**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Buffet

เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุ งเทพฯ

08.00 น.
10.00 น.
14.15 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

06.15 น.

นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

20 ต.ค. 62

Chinese

Thai
www.thonhotels.com

เสาร์

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

อาทิตย์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
Tour Fare
Child 4-11 Child 4-6 DBL SGL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
USED
SUPP
ADL / CHD

12-20 ตุลาคม 2562
ค่ าทัวร์ รวม :






99,000.-

90,000.-

80,000.-

15,000.-

11,000.-

-26,000.-/-20,500.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 3-4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
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ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่ง
ท่ าน ภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ ในโปรแกรมไม่ เอือ้ อํานวยต่ อบุคคลดังต่ อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชําระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวันก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นําเที่ยว ไม่
ต้ องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดนําเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นํามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นํามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
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ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตว๋ั กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนํา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง
เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชําระเงิน
สัมภาระและค่ าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
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(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครั ว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
ั้
หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทําการ)

ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุม่ แชงเก้ น จะเริ่ มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้ อมูล
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิ ้วมือ 10 นิ ้ว ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึง่ ข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ ในระบบ
ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับวีซา่ VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้ วยตัวเองตามเวลานัดหมาย
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลในครอบครัว และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ อง
อัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั หรื อสเตทเม้ นท์ในกรณีที่ไม่ได้ อพั เดทสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรื อมีเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไป ควร
เลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ อง
ออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
แต่งกายสุภาพ ทังนี
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
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และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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