NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS
ABISKO-LOFOTEN-TROMSO

26 ธ.ค.62
22.00 น.

หมายเหตุ

27 ธ.ค.62
01.25 น.
06.55 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งสต็อกโฮล์ ม (สวีเดน)

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่
คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั ้นเชิญรอ ณ ห้ องพัก
ผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า
หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มี
สิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทาง
บริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้

เที่ยวกรุ งสต็อกโฮล์ ม(สวีเดน) -เที่ยวชมเมือง -พิพธิ ภัณฑ์ เรือวาซา – ซิตฮี ้ อลล์
- ช้ อปปิ ้ ง

พฤหัสบดี

ศุกร์

ออกเดินทางสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับสัมภาระ
และการตรวจของศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะและนําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อวาซา Vasa
เป็ นเรื อที่ถกู กู้ขึ ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ ้นส่วนเดิมของเรื อไว้ ได้ กว่า
95 เปอร์ เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้ วยรูปแกะสลักนับร้ อยชิ ้น เรื อวาซาเป็ นทรัพย์
สมบัตทิ างศิลปะที่โดดเด่น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก เรื อลํานี ้ถูก
จัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้ างขึ ้นเพื่อแสดงเรื อลํานี ้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึง่ ประกอบไปด้ วย
นิทรรศการที่เกี่ยวข้ องกับเรื อลํานี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์ เกี่ยวกับเรื อวาซา ซึง่ คุณ
สามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากที่สดุ ในบรรดา
พิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนั้นนําท่านเข้ าชมซิตี ้ฮอลล์ หรื อศาลาว่าการเมือง ซึง่ ใช้
เวลาสร้ างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ าง
ด้ วยอิฐแดงกว่า 8 ล้ านก้ อน และมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911
และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี ้ยงรับรองผู้ได้ รับรางวัลโนเบลใน
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12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

28 ธ.ค.62
07.00 น.
08.30 น.
10.05 น.

13.00 น.
บ่าย
19.00 น.
คํ่า

29 ธ.ค.62
08.00 น.
10.00 น.

12.29 น.

ห้ องบลูฮอลล์ ที่ดดั แปลงให้ เป็ นห้ องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่ อกว่า 1,300 คน มี
เวลาให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะ
และสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้ วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้ านเมือง ตึกราม
บ้ านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูร่ ิ มนํ ้าและตามเนินสูงตํ่า ทําให้ สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่
สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก นําท่านชมเมืองที่จดุ ชมวิว แล้ วผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่
ที่สดุ และสวยงามราวกับภาพวาด ปั จจุบนั ยังทิ ้งร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง
และยังเป็ นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่ อาคาร
พิพิธภัณฑ์ และมีเวลาให้ ทา่ นได้ เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ ้งสตรี ทอันทันสมัย หรื อช้ อปปิ ง้
ตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก RADISSON BLU AIRPORT TERMINAL HOTEL หรื อเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน

บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมนํา้ แข็ง - อุทยานแห่ งชาติอบิสโก - ปฏิบัตกิ ารล่ า
แสงเหนือ
เช็คเอ๊ าท์ แล้ วนําคณะออกเดินทางสู่สนามบินกรุ งสต็อกโฮล์ ม
ออกเดินทางสูเ่ มืองคิรูนา โดยเที่ยวบินที่ DY4063
เดินทางถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นเมืองที่อยู่เหนือที่สดุ ในประเทศสวีเดนที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ มีความสําคัญเพราะเป็ นเมืองที่ผลิตแร่ เหล็กที่มีชื่อของประเทศ นําท่าน
เดิ น ทางสู่ ห มู่ บ้ านยุ ค คั ส เยร์ วี เพื่ อ ชมโรงแรมนํ า้ แข็ ง ที่ ตั้ง อยู่ ที่ ห มู่ บ้ านยุ ค คั ส เยร์วี
Jukkasjärvi ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ว่ากันว่าโรงแรมนํ ้าแข็งแห่งนี ้เป็ นแห่งที่ใหญ่
ที่สดุ และเป็ นแห่งแรกของโลก ทั้งยังเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั ประเทศหนาวๆอื่นๆในโลก ให้
สร้ างโรงแรมนํ ้าแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนี ้ครอบคลุมพื ้นที่ 59,200 ตารางฟุต สร้ าง
ขึ ้นจากเสานํ ้าแข็ง 2,000 ต้ นและก้ อนนํ ้าแข็งอีก 3,000 ตัน และในทุกๆฤดูหนาวของทุกปี
สถาปนิกและนักออกแบบจากทัว่ โลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดก้ อนนํ ้าแข็งจากแม่นํ ้าทอร์
เนอ (Torne) ที่อยูใ่ กล้ เคียง มาเนรมิตเป็ นห้ องพักในรูปแบบต่างๆ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นออกเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป์ลันด์
Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกให้ เป็ นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความ
สว่างไสวมากที่สดุ ในโลก จากนั้นนําคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
**Aurora Hunting Outside Resort** ด้ วยข้ อจํากัดด้ วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดังนั ้น
เราจะนําท่านออกไปนอกเมือง บริ เวณริ มทะเลสาบ Tornetrask ภายในบริ เวณอุทยาน
แห่งชาติอบิสโก ซึง่ เป็ นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้ องฟ้าในยามคํ่าคืน หากโชค
ดีฟ้าเปิ ด นอกจากจะสามารถถ่ายภาพแสงเหนือลอยบนท้ องฟ้าแล้ ว ท่านยังจะได้ เห็นเงา
สะท้ อนสีเขียวมรกตพาดลงบนผืนนํ ้าอีกด้ วย
นําท่ านเข้ าพักโรงแรม HOTEL FJALLET หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

รถไฟสายอาร์ คติคเซอร์ เคิล - นาร์ วกิ (นอร์ เวย์ ) - เมืองสโววาร์ ด - หมู่เกาะโล
โฟเทน

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะนัง่ รถไฟขบวนพิเศษเส้ นทางสายอาร์ คติคเซอร์ เคิล หนึ่งในเส้ นทางรถไฟที่ขึ ้นชื่อว่า
สวยที่สดุ ให้ ทา่ นเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่ าสนและทะเลสาบ
***สําหรับรถไฟสายอาร์ คติ คเซอร์ เคิ ล อาจจะมี การยกเลิ กโดยมิ ได้แจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ ึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสําคัญ***
เดินทางถึงเมื องนาร์ วิกทางตอนเหนื อของประเทศนอร์ เวย์ แวดล้ อมด้ วยภูเขาและทะเล

Local

Local
www.radissonblu.com

เสาร์
Breakfast Box

Local
(95 ก.ม.)
Local

www.bjorkliden.com
อาทิตย์
Buffet
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13.00 น.
บ่าย
19.00 น.

30 ธ.ค.62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

31 ธ.ค.62
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

กว้ างไกลอีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จประพาสมา
ทรงทอดพระเนตรการทําเหมืองแร่ของเมืองซึง่ ยังคงเปิ ดให้ บริ การจนถึงปั จจุบนั
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วออกเดินทางสู่เมืองสโววาร์ ด (Svolvær) ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางเขต
ชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต
Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่ านเข้ าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

เที่ยวหมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน
Reine
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะท่องเที่ยวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั ้งอยูใ่ นเมือง Nordland ประเทศนอร์ เวย์ อาณาเขต
ของหมู่บ้านตั้งอยูเ่ หนือเส้ นอาร์ คติกเซอร์ เคิลบริ เวณใกล้ ขั้วโลกเหนือ ล้ อมรอบด้ วยฟยอร์ ด
และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้ วยเมืองหรื อหมู่บ้านเล็กๆ
หลายๆหมู่บ้าน กระจายตั้งอยูร่ อบๆ เกาะ นําท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านนุสฟยอร์ ด (Nusfjord)
หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สดุ ที่อีกแห่งของนอร์ เวย์ อีกทั้งยังเป็ นหมู่บ้านที่ยงั คงมีวิถีชีวติ
แบบชาวประมงดั้งเดิมซึง่ ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลา
และนําปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้ วยการตากแห้ งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ ทานในฤดู
หนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จบั ได้ ในเขตนี ้คือปลาค็อด อิสระให้ ทา่ นได้ เก็บภาพตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะมุ่งหน้ าสูบ่ ริ เวณทางตอนใต้ ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส เที่ยวชมหมู่บ้าน Å ที่ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นหมู่บ้านที่สวยที่สดุ บนหมู่เกาะโลโฟเทน และเป็ นจุดสิ ้นสุดของถนนสายหลัก E10
ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน จากนั้นเดินทางสูห่ มู่บ้าน
Reine อันได้ ชื่อว่าเป็ นหมูบ่ ้ านที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สดุ แห่ง
หนึง่ ของเกาะโลโฟเทน นําคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ในสไตล์บ้านชาวประมง (Rorbuer
Cabins) บ้ านชาวประมงสีแดงที่ตั ้งอยูร่ ิ มทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิ ดท่านยังสามารถเห็น
แสงเหนือปกคลุมทัว่ บริ เวณในยามคํ่าคืน
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่ านเข้ าพักโรงแรม REINE RORBUER LOFOTEN หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

เที่ยวเกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ พักเมืองเมืองสโววาร์ ด
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสูห่ มู่บ้านชาวประมง Hamnoy ซึง่ เป็ นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สดุ
ในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามไม่แพ้ กบั หมู่บ้านอื่นๆ และเป็ นอีกหนึง่ ที่ที่ทา่ นไม่ควร
พลาดการเก็บภาพประทับใจ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ ้ง (Lofotr Vikingmuseum) ที่นี่คณ
ุ สามารถสัมผัสกับยุคไวกิ ้ง
ได้ อย่างแท้ จริ ง นักโบราณคดีได้ ขดุ ค้ นพบบ้ านของชาวไวกิ ้งที่มีอายุเก่าแก่คาดว่าน่าจะ
ประมาณ ค.ศ.500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และได้ รับการบูรณะขึ ้นใหม่ใน
ฐานะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวา ได้ เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางกลับสูเ่ มืองสโววาร์ ด มี
เวลาให้ ทา่ นได้ เก็บภาพประทับใจของเมือง
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่ านเข้ าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

Local
(237 ก.ม.)
Chinese
www.thonhotels.com

จันทร์

Buffet
(130 ก.ม.)

Local

Local
www.reinerorbuer.no

อังคาร
Buffet

Thai

Local
www.thonhotels.com
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1 ม.ค.63
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

15.00 น.

19.00 น.

2 ม.ค.63
07.00 น.
08.30 น.

14.00 น.
บ่าย

18.00 น.

เมืองสโววาด์ – เบเยอร์ กวิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะเดินทางกลับสูเ่ มืองนาร์ วิก เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์ นําคณะ
เดินทางสูภ่ ตั ตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสูส่ วนสัตว์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็ นสวนสัตว์ที่อยูเ่ หนือสุดของ
โลกแล้ ว ยังเป็ นศูนย์อนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็ นบ้ านขนาดใหญ่ของสัตว์
สายพันธุ์นกั ล่า อาทิ หมี, หมาป่ า, แมวป่ า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์
อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์ , วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้ วย

พุธ

Buffet
(238 ก.ม.)
Local
(69 ก.ม.)

นําท่านเดินทางสู่เมืองทรู มเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง เป็ นเมืองและ
(148 ก.ม.)
เทศบาลในเทศมณฑลทรุ มส์ ประเทศนอร์ เวย์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์ มี
ประชากรมากเป็ นอันดับ 7 ของนอร์ เวย์ ทรูมเซอเป็ นเมืองเล็กๆแต่มีความเจริ ญและทันสมัย
อย่างมากจนได้ รับการขนานนามว่าเป็ นปารี สแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) ด้ วยภูมิ
ทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็ นฉากหน้ าและภูเขาเป็ นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีก
แห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทั้งยังเป็ นประตูสขู่ วโลกเหนื
ั้
อและศูนย์กลางการสํารวจขั้วโลก
เหนืออีกด้ วย
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
Local
นําคณะพัก SCANDIC GRAND HOTEL TROMSO หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com
** พัก 2 คืน **

เที่ยวชมเมืองทรู มเซอ - ล่ องเรือชมวาฬ - นั่งกระเช้ าเคเบิล้ คาร์ ส่ ูยอดเขา
สโตรสไตเนิน
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ท่าเรื อกลางเมืองทรู มเซอ นําท่านล่องเรื อ Whale Watching เพื่อทํา
กิจกรรมล่องเรื อชมวาฬ ในช่วง 1 พ.ย.19 – 31 ม.ค.20 ของทุกปี (การบริ การ อาจจะสิ ้นสุด
ก่อนกําหนด อันเนื่องมาจากการย้ ายถิ่นฐานของวาฬในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละปี ) “วาฬ”
สัตว์นกั ล่าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สดุ ของโลกหลากหลายสายพันธุ์จะมารวมกันในบริ เวณนอกชายฝั่ ง
ของเมืองทรู มเซอ เพื่อหาอาหารอย่างปลาเฮร์ ริ่ง ที่นี่ท่านจึงสามารถเห็นวาฬหายากอย่าง
วาฬหลังค่อม (Humpback Whale), วาฬเพชรฆาต (Orca), วาฬฟิ น (Finback Whale),
และโลมาได้ อีกด้ วย (บนเรื อมี ชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวนสิ ทธิ์ ในกรณี ที่บริ ษัทเรื อ
ยกเลิ กให้บริ การอันเนือ่ งมาจากสภาพภูมิ อากาศไม่เอื ้ออํ านวย การล่องเรื อชมวาฬใช้เวลา
ประมาณ 6 ชัว่ โมง ขึ้นอยู่กบั การล่าในแต่ละครัง้ )
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชมเมืองทรูมเซอ เริ่ มจากย่านใจกลางเมือง ให้ ทา่ นได้ ช่ืนชมความงดงามของ
เหล่าสถาปั ตยกรรมที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้ านไม้ เก่าแก่ที่ถกู
แต่งแต้ มด้ วยสีสนั ฉูดฉาด ซึง่ ทรุมเซอเป็ นเมืองที่มีบ้านเก่าทําจากไม้ จํานวนมากที่สดุ ใน
นอร์ เวย์เหนือ บ้ านเก่าที่สดุ สร้ างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 จากนั้นชมมหาวิหารอาร์ กติก (Arctic
Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้ างในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดับกระจกใหญ่ที่สดุ ในยุโรป
จากนั้นนําท่านนัง่ เคเบิ ้ลคาร์ สยู่ อดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึง่ อยูส่ งู จาก
ระดับนํ ้าทะเล 420 เมตร ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพทัว่ เมืองทรูมเซอ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นเกาะ
อยูก่ ลางฟยอร์ ดมีเกาะใหญ่ๆร้ อมลอบ ทางด้ านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
สวีเดนและฟินแลนด์
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พฤหัสบดี
Buffet

Local

Chinese
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คํ่า

3 ม.ค.63
06.00 น.
06.30 น.
08.15 น.
10.15 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

4 ม.ค.63
08.00 น.
10.00 น.
13.30 น.

5 ม.ค.63

**Aurora Hunting Outside Resort** ด้ วยข้ อจํากัดด้ วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดังนั้น
เราจะนําท่านออกไปนอกเมืองทรู มเซอ เป็ นเมืองสวยชื่อดังของนอร์ เวย์ เป็ นส่วนหนึ่งของ
แลปแลนด์ และเป็ นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้ น
อาร์ กติก และเป็ นหนึง่ ในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก
นําคณะพัก SCANDIC GRAND HOTEL TROMSO หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com
** พัก 2 คืน **

บินสู่เมื
เมืองออสโล - เที่ยวชมเมือง - ช้ อปปิ ้ งถนนคาร์ ล โจฮันเกท

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินทรูมเซอ เพื่อเตรี ยมเดินทางสูเ่ มืองออสโล
เดินทางสูอ่ อสโล โดยเที่ยวบินที่ DY323
คณะถึ ง กรุ ง ออสโล ประเทศนอร์ เ วย์ นํ า ท่ า นเที่ ย วชมกรุ ง ออสโล ผ่ า นไปชมปราสาท
Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 นําคณะชม
อุทยานฟร็ อกเนอร์ สถานที่จดั แสดงผลงานศิลปะประติมากรรมการแกะสลักรูปเหมือนจาก
หินแกรนิต และการหล่อรู ปคนด้ วยสําริ ดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเป็ นของ ‘กุสตาฟ วิค
เกอร์ แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง ซึ่งที่นี่มีปฎิมากรรมมากกว่า 200 ชิ ้นให้ ได้ ชม โดยผลงานชิ ้น
เอกเป็ นเสากลางอุทยานซึ่งมีควมสูงถึง 17 เมตร ชื่อ Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ลักษณะของเสาโมโนลิท เป็ นรูปคนจํานวนมากมายปี น
ป่ ายกันอยู่บนเสาใช้ เวลาสร้างรวม 22 ปี จากหินแกรนิตเพียงแท่งเดียว และยังมีรูปหล่อ
สําริ ด ชื่อ Angry Littleboy อันโด่งดังไม่แพ้ กนั แล้ วกลับเข้ าสูเ่ ขตใจกลางเมือง ชมทําเนียบ
รัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่ แนล
เธียเตอร์ , อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง นําท่าน
ถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริ เวณ
ชายฝั่ งของออสโลให้ เกิดเป็ นพื ้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่ งด้ าน
ตัวเมืองออสโล อิสระให้ ท่านเดินเล่นย่าน Aker Brygge ในอดีตกว่าร้ อยปี มาแล้ ว เคยเป็ น
ท่าเรื อที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในนอร์ เวย์ ปั จจุบนั มีการปรับปรุงเป็ นแหล่งรวมความบันเทิงยอด
นิยมที่ครบครัน รวมทั้งเป็ นย่านที่อยู่อาศัยของชาวไฮโซออสโล มีบ้านเรื อนหรู และร้ านค้ า
ทันสมัยมากมาย เป็ นแหล่งรวมความบันเทิงยามราตรี มีผบั บาร์ ร้ านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ ชิลๆ
มากมาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีช่ือเสียงที่สดุ ของ
นอร์ เวย์ เป็ นแหล่งทั ้งย่านช้ อปปิ ง้ และแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่มาเยือน
นอร์ เวย์ตั้งอยูก่ ลางกรุงออสโล มีสนิ ค้ าทุกสิง่ อย่างให้ ได้ เลือกช้ อป ของฝากของขวัญที่น่าซื ้อ
ก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ นํ ้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรื อไวกิ ้ง หรื อ
ตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื ้นบ้ านของนอร์ เวย์ เครื่ องครัว พวงกุญแจ สินค้ าและ ของที่ระลึกต่างๆ
เป็ นต้ น
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก RADISSON BLU PLAZA OSLO หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

สนามบินการ์ ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินการ์ ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

ศุกร์

Buffet

Chinese

Thai
www.radissonblu.com

เสาร์

Buffet
(45 ก.ม.)

อาทิตย์

06.20 น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)
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PERIOD

26 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63
ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SUPP

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

139,000.- 126,000.- 112,000.- 24,000.- 20,000.- -30,000.-22,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียด
แนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
้ ้
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่ องได้
นํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ
โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
ที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน
ภายใน 2 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ 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 พูดจาหยาบคาย สร้ าง
ความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุ
ยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่าน
อื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชําระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
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ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นําเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวต่อไปนี ้ 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 โดย
ประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ
RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตว๋ั กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์
100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสาย
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
การบินนันๆ
้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง 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 /
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
 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) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ 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 าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้
เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว
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กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูก
เรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่าน
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้
และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่ามาตรฐานได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจนในเรื่ อง
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก ,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทําการ)

ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุม่ แชงเก้ น จะเริ่ มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้ อมูล ภาพถ่าย
ดิจิตอล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิ ้วมือ 10 นิ ้ว ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริ กซ์ ซึง่ ข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ ในระบบฐานข้ อมูลเกี่ยวกับวีซา่
VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซา่ ด้ วยตัวเองตามเวลานัดหมาย
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ 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 / สําเนาสูติบตั ร ใน
กรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วัน
เดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ า
ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน
เมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัว
ด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทางบริษัทจะต้ อง
ออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การ
เดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่น
เรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขต
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ลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวรและถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ วละหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มี
สิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

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