

ในปี คริ สต์ศกั ราช 1907 หรื อ ร.ศ. 126 ของเดือนกรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั หรื อรัชกาลที่ 5 เสด็จ
ประพาสประเทศนอร์ เวย์ และแหลมเหนือ หรื อ นอร์ ธเคป (North Cape) ตั ้งอยู่ที่ตาแหน่ง 71 องศา 11 ลิปดา 21 ฟิ ลิปดาเหนือ
อยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเล 307 เมตร จุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สดุ ในโลก เป็ นเวลากว่า 300 ปี มาแล้ ว
นอร์ ธเคปถูกค้ นพบโดยกัปตันเรื อชาวอังกฤษ และเรี ยกพื ้นที่แห่งใหม่นี ้ว่า “นอร์ ธเคป” ต่อมาก็มีกษัตริย์ และบุคคลอีกมากมายที่
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เดินทางขึ ้นมาเยือนจุดที่สงู ที่สดุ ของทวีปยุโรปแห่งนี ้ ยูโรเปี ย้ นฮอลิเดย์ มีความภาคภูมใิ จที่เป็ นส่วนหนึ่งในการดูแลท่านท่อง เที่ยว
อย่างมีความสุข และสัมผัสประสบการณ์อนั น่าประทับใจไปกับเส้ นทางที่สวยที่สดุ ของสแกนดิเนเวียที่น้อยคนจะได้ ไปสัมผัส ด้ วย
การดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถนั สมกับคาว่าทัวร์ มืออาชีพอย่างแท้ จริ ง

วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วันที่ 2

โคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก) - ลิตเติล้ เมอร์ เมด - นา้ พุเกฟิ ออน - วังอมา
เลียนบอร์ ก - วังโรเซนบอร์ ก - เรือสาราญ Scandinavian Seaway

01.20 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG950
ถึงกรุงโคเปนเฮเก้ น ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับสัมภาระและการตรวจ
ของศุลกากร แล้ วออกเดินทางสู่ตวั เมืองโคเปนเฮเก้ น สวรรค์แห่งเมืองท่า เมือง
แห่งความรักในเทพนิยาย
นาเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้ อยลิตเติ ้ลเมอร์ เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึง่
ยังคงนั่งเศร้ ารอเจ้ าชายตามเนื ้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลัน่
ของนักเล่านิทาน
ระดับโลกฮันส์คริ สเตียน-แอนเดอร์ สนั
โดยได้ รับการสนับสนุนจากบริ เวอร์ -จา
คอบเซ่น เจ้ าของมูลนิธิคาร์ ลสเบิร์ก ใกล้ กนั เป็ นย่านท่าเรื อขนาดใหญ่ ที่มีเรื อ
สินค้ าและเรื อสาราญจอดเด่นเป็ นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน ้าพุ
เกฟิ ออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้ างเกาะซีแลนด์ขึ ้นมา จากนั ้นไป
ชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก นา
ท่านชมปราสาทโรเซนบอร์ ก สร้ างในศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแต่งด้ วย
วัตถุล ้าค่าอย่างวิจิตรงดงาม จัดแสดงเครื่ องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎที่ประดับ
ด้ วยอัญมณี นอกจากนี ้ยังเป็ นที่เก็บเครื่ องเพชร มหามงกุฎ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ของราชวงศ์เดนมาร์ กอีกด้ วย รถโค้ ชผ่านเขตท่าเรื อ Kongens Nytorv ที่มีอาคาร
บ้ านเรื อนตั ้งแต่ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย ผ่านจัตรุ ัสซิตี ้ฮอลล์ ใจกลางเมือง
มีสวนสนุก ทิโวลีที่เก่าแก่ตั ้งแต่ปี 1843 ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นแหล่งบันเทิงที่
เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าย่านวอล์คกิ ้งสตรี ท หรื อถนนสตรอยก์ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่
ยาวที่สดุ ในโลก เริ่ มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสนิ ค้ า
แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้ านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงั จากสวิส,
พอร์ ซเลน เป็ นต้ น
เดินทางสูท่ ่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้ อม
ไปด้ วยร้ านขายของ, ร้ านค้ าปลอดภาษี,ร้ านอาหาร, ห้ อง Sauna, Spa ฯลฯ
(กรุณาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของท่าน)
เรื อออกเดินทางสูก่ รุงออสโล (นอร์ เวย์) ผ่านน่านน ้าของเดนมาร์ กและสวีเดน
อาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์”ภายในภัตตาคารในเรื อสาราญ
พักค้ างคืนบนเรื อสาราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้ องพักคู่
SEASIDE CABIN

23.00 น.

07.40 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

15.30 น.

17.00 น.
20.30 น.

วันที่ 3
08.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกด้ านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนั ้นเชิญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

ออสโล (นอร์ เวย์ ) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์ สนิบบา - ไกแรง
เกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ ด)

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า สัมผัสอากาศอันแสนบริ สทุ ธิ์บนชั ้นดาดฟ้าของเรื อ ระหว่าง
เส้ น ทางเรื อสาราญผ่านออสโลฟยอร์ ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้ อมรับประทาน
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09.30 น.

12.00 น.
16.00 น.

18.00 น.

19.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
09.30 น.

12.00 น.
บ่าย

15.30 น.

อาหารเช้ าที่ภตั ตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล รถโค้ ชรอรับแล้ วเดินทางสู่เมืองลิลเลียแฮมเมอร์
ดินแดนอันท้ าทายของนักสกี Cross Country Ski มีอยู่ถงึ 5 แห่งรวมระยะทาง
กว่า 2,000 ก.ม. คอยต้ อนรับนักสกีจากทัว่ ทุกมุมโลก จากนั ้นเดินทางเข้ าสูเ่ มือง
อุ๊ตต้ า (Otta) ในเขตอุ๊ปแลนด์ (Oppland) เปรี ยบเสมือนเมืองหน้ าด่านก่อนเข้ าสู่
ภูมิภาคฟอย์ดแห่งนอร์ เวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึงจุดชมวิวดาล์สนิบบา ถูกค้ นพบในปี ค.ศ. 1907 บนเขตที่ราบสูง 1,500 เมตร
เหนือระดับน ้าทะเล ที่จะทาให้ คณ
ุ รู้สกึ เสมือนอยู่บนเส้ นทางลอยฟ้า โอบล้ อมไป
ด้ วยเทือกเขาเขียวขจีตดั กับหิมะอันขาวสะอาด ที่นี่อากาศแสนบริ สทุ ธิ์ จนได้ ขึ ้น
ทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การ UNESCO
และเปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มาเยือน ในระหว่างเดือนมิถนุ ายน - กันยายนเท่านั ้น
ออกเดินทางสูภ่ มู ิภาคฟยอร์ ดไกแรงเกอร์ (Geiranger) เปรี ยบเสมือนอัญมณี
เม็ดงามที่ประดับไว้ ในมงกุฎของฟยอร์ ดแห่งนอร์ เวย์ อ่าวแคบๆล้ อมรอบไปด้ วย
เทือก เขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น ้าตก, ป่ าอันสวยงาม
ปกคลุมไปด้ วยพืชสีเขียว ตัดกับสีน ้าเงินของน ้าทะเลเป็ นภาพแบบพาโนรามาที่
สวยงามที่สดุ ในนอร์ เวย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักโรงแรม GRANDE FJORD HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน



(184 ก.ม.)

Chinese
(176 ก.ม.)

(21 ก.ม.)

Local

www.grandefjordhotel.com

ไกแรงเกอร์ - ล่ องเรือฟยอร์ ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารนา้ แข็งบริก
สเดล

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านล่องเรื อชมฟยอร์ ดที่ได้ ชื่อว่าสวยที่สดุ ในนอร์ เวย์ จากนักท่องเที่ยวที่ได้ ไป
เยือน และบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ ดแห่งนี ้ไว้ ซึง่ ท่านจะไม่ผิดหวังกับมรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งนี ้ ผ่านชมน ้าตกสูงทั ้งเจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึง่ ใน
เอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ด ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ ด
ที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงามสงบเงียบ
ทั ้งน ้าตกอันหลากหลายที่กระเซ็น
ละอองน ้าจากเทือกเขาสูงใหญ่ลงสูเ่ บื ้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ ที่สะท้ อน
แสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับตันสนอันยิ่งใหญ่
เหนือคาบรรยายยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านเดินทางสูภ่ มู ิภาคนูรด์ฟยอร์ ดเดน บริ เวณนี ้มีทะเลสาบ หุบเขา และ
ชายฝั่งฟยอร์ ดมากมาย อีกทั ้งยังเป็ นแหล่งกาเนิดของม้ าพันธุ์ฟยอร์ ดดิงอีกด้ วย
ภูมิภาคแถบนี ้เป็ นถิ่นอาศัยของชาวไวกิ ้งโบราณ
แล้ วเข้ าหมู่บ้านโอลเด็น ที่
เก่าแก่มีอายุย้อนหลังไปเมื่อปี ค.ศ. 1759 แหล่งเพาะปลูกและฟาร์ มปศุสตั ว์ของ
ชาวนอร์ เวย์
นาท่านสัมผัสกับธารน ้าแข็งบริ กสดาล (Glacier) ธารน ้าแข็งเกิดจากการที่หิมะตก
ลงมาแล้ วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตร แล้ วเกิดการเคลือ่ นตัวลงมาอย่างช้ า ๆ
ทาให้ เกิดการสึกกร่ อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็ นน ้าแข็ง
ธารน ้าแข็งที่เคลือ่ นตัวไปในหุบเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้ วละลายกลายเป็ นลา
ธาร ธารน ้าแข็งที่ถกู ตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรี ยกว่า “ภูเขาน ้าแข็ง” สี
ของธารน ้าแข็งมักจะมีสเี ขียวแกมม่วง หรื อ แกมน ้าเงิน) กลาเซียร์ แห่งนี ้มีอาณา
เขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอดาล นาคณะนัง่ รถ TROLL CAR ที่ออกแบบ
เป็ นพิเศษสาหรับท่องเที่ยวไปบนถนนสายแคบๆ เพื่อที่จะให้ ท่านได้ สมั ผัสกับธาร
น ้าแข็งอย่างใกล้ ชิด สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสูเ่ มืองฟลอม ในเขตภูมิภาค
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3 / 11

20.00 น.

วันที่ 5

07.00 น.
08.35 น.

10.44 น.

12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 6
07.00 น.
09.20 น.
10.15 น.
12.00 น.
13.00 น.

ซองก์ฟยอร์ ด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอร์ เก้ น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่ น

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้ น ทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มี ร์ด าล
เพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั ้งอยู่บนความสูง
857 เมตร เหนื อ ระดับ นา้ ทะเลใกล้ กับฟยอร์ ด Aurland ที่มี ภูมิ ทัศน์ งดงามสุด
สายตา ที่คณ
ุ จะได้ ชมปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการละลาย
ของธารน า้ แข็ ง ปกคลุม เหนื อ พื น้ ดิ น ภาพของหิ ม ะที่ ป กคลุม อยู่ บ นยอดเขา
เส้ นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์ , ลอดภูเขา, สะพานข้ ามหุบเขาและแม่น ้า และจอด
ให้ ท่านได้ ถ่ายภาพกับน ้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดูร้อน
ตลอดจนภูมิทัศน์ อันงดงามของฟยอร์ ดที่ มีอ ยู่ม ากมาย แล้ วเปลี่ย นเป็ นรถไฟ
NSB จากสถานีมีร์กาลจนถึงสถานีโวส
รถโค้ ชรอรับท่านแล้ วเดินทางสู่เบอร์ เก้ น เมืองท่าแห่งนอร์ เวย์ตะวันตกเมืองที่ได้
ชื่อว่าเป็ นประตูสฟู่ ยอร์ ด ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วยบ้ านเรื อนเก่าแก่อายุกว่า 1,000
ปี ปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลก และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนได้ รับการ
บันทึกภาพมากที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมเมืองเมืองเบอร์ เก้ น (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่
สาคัญของนอร์ เวย์มาตั ้งแต่คริ สศตวรรษที่ 13 เมืองนี ้ล้ อมรอบด้ วยภูเขาถึงเจ็ดลูก
มีท่าเรื อที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ตั ้งของ Fish Market
และ Bryggen ที่ยงั คงอนุรักษ์ อาคารไม้ ที่มอี ายุเกือบ 300 ปี ซึง่ เป็ นตัวอย่างการ
ก่อสร้ างที่โดดเด่น จนได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
(Unesco) แล้ วนาคณะนัง่ รถรางขึ ้นสูย่ อดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร
เหนือระดับน ้า ทะเลเพื่อให้ ท่านได้ ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็ นภาพบรรยากาศ
ที่งดงามไม่ควรพลาด แล้ วอิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถกู สร้ างให้
เดินได้ อย่างสะดวก และร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้ เลือกสรร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON HOTEL NORGE BERGEN หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

เบอร์ เก้ น - บินสู่ออสโล - เที่ยวชมมือง - พิพิธภัณฑเรือไวกิง้ - สวน
วิกเกอร์ แลนด์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินนอร์ วีเจียน แอร์ ไลน์
ถึงสนามบินการ์ เดอมูน กรุงออสโล รถรอรับแล้ วนาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอัน
เก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 นาคณะเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ ้ง
โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุด
ได้ จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวิต
ประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี แล้ วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ทีม่ ี
ประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์
ชาติ ซึง่ เป็ นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสู่เขตใจ
กลางเมือง ชมทาเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่
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อายุกว่า 100 ปี อาทิเนชัน่ แนลเธียเตอร์ , อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมือง
เก่าซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่าน
ช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของออสโล
19.00 น.

วันที่ 7
06.00 น.
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
19.00 น.
21.00 น.

วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SCANDIC GARDEMOEN OSLO AIRPORT HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Thai
www.scandichotels.com

บริ การอาหารเช้ าแบบ Box จากโรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินนอร์ วีเจียน แอร์ ไลน์
ถึงเมืองอัลต้ า เมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์ เวย์ เมืองนี ้ท่านสามารถชมพระ
อาทิตย์เที่ยงคืนได้ เพราะเป็ นเมืองที่ตั ้งอยู่เหนือเส้ นอาร์ กติกเซอร์ เคิล นาท่าน
เดินทางสูเ่ มืองแฮมเมอร์ เฟสต์ (Hammerfest) เมืองท่าอันทันสมัยเป็ นเกทเวย์สู่
ทะเล Barents) มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 9,200 คน นาท่านไปชม
Meridian Column สร้ างขึ ้นในปี 1854 เพื่อราลึกถึงการกาหนดเส้ นรอบโลก
แล้ วไปชมวิวทิวทัศน์เหนือป้อมปราการ Fuglenes ถูกสร้ างในยุคสงครามนโป
เลียนในปี 1810 แล้ วเข้ าสูจ่ ตั รุ ัสใจกลางเมือง ที่มีสสี นั ให้ ความรู้สกึ ถึงเมืองที่
อบอุ่นและน่าอยู่อาศัยเป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึ ้นสู่ดินแดนตอนเหนือ ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเลสูน่ อร์ ธเคปที่เมืองฮอนนิ่งสแวก
ที่ตั ้งอยู่บนดินแดนเหนือสุดที่มีประชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรปเหนือ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูท่ ี่ตั ้งของ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ ธเคป” ซึง่ ตั ้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ ธ
เคป ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมือ่ ปี พ.ศ. 2450 ซึง่
พระองค์ได้ จารึกพระปรมาภิไธยบนก้ อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบนั ได้ จดั แสดงไว้ ให้
ชาวไทยได้ มีความภาคภูมิใจในพระปรี ชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม
ที่
จัดสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟั งและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์
พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้ อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริ งด้ าน
นอก ต่อจากนั ้นเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ ธเคปด้ วย แชมเปญแกล้ มด้ วยไข่
ปลาคาร์ เวียเลิศรส แล้ วรับมอบประกาศนียบัตร สาหรับผู้มาเยือน สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางกลับ
นาท่านเข้ าพักโรงแรม RICA HOTEL NORDKAPP หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

Breakfast Box

ออสโล - บินสู่อัลต้ า - แฮมเมอร์ เฟสต์ - นอร์ ธเคป - ชมพระอาทิตย์
เที่ยงคืน

นอร์ ธเคป - ลักเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - อิวาโล่
(ฟิ นแลนด์ )

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางลอดอุโมงค์กลับสูฝ่ ั่งแผ่นดินใหญ่ ณ ดินแดนตอนเหนือของประเทศ
ฟิ นแลนด์ ที่เรี ยกกันว่าเขตฟิ นน์มาร์ ก หรื อเขตแลปป์ แลนด์ บริ เวณแถบนี ้เป็ นที่อยู่
อาศัยของชาวแลปป์ หรื อ อีกชือ่ หนึง่ คือซามิ (Sami) นาคณะข้ ามพรมแดนสู่
ประเทศฟิ นแลนด์เมืองคาราสจอค

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Chinese / Local
(178 ก.ม.)
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www.rica-hotels.com
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บ่าย

18.30 น.

วันที่ 9

08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บ่าย

17.45 น.
19.05 น.
20.00 น.

วันที่ 10
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย
15.00 น.

เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี ้เป็ นเขต Lapland ของชาว Sami ซึง่ เป็ นชน
เผ่าพื ้นเมืองทางเหนือของฟิ นแลนด์ ทะเลสาบนี ้มีความยาวถึง 80 ก.ม. นาท่าน
เข้ าชม SIIDA MUSEUM (OPENING HOURS In Summer, June 1 September 19 from 9 a.m. to 8 p.m. daily) พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ ที่จดั
แสดงออกเป็ น 2 ส่วน ๆ แรกเป็ นเอ็กซิบชิ นั่ บอกเล่าเรื่ องราวและวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของชาวพื ้นเมือง และอีกส่วนหนึง่ เป็ น Open Air Museum ที่ให้ ท่านได้
เห็นภาพบรรยากาศจริ งของการดารงชีวิต เป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์เก่าแก่ที่เคยโยกย้ าย
ถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์ เวย์ ฟิ นแลนด์ รัสเซีย ชาวแลปป์ นิยมเลี ้ยง
กวางเรนเดียร์ ไว้ ใช้ งาน ซึง่ ท่านสามารถหาซื ้อสินค้ าที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากกวาง
เรนเดียร์ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักโรงแรม SANTA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ซาริเซลก้ า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บินสู่เฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองโรวาเนียมิ เป็ นนครหลวงของเขตแลปแลนด์
ดินแดนมหัศจรรย์บริ เวณเส้ นอาร์ คติก (เส้ นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเยือนดินแดนซานตาครอส Santa Claus Village ที่เส้ น Arctic Circle
ดินแดน Lapland ได้ ชื่อว่าเป็ น The Christmas City ให้ ท่านได้ พบและ
บันทึกภาพกับลุงซานตาครอส ได้ ตลอดปี เชิญท่านเลือกซื ้อของขวัญในเทศกาล
คริ สต์มาสที่จะมาถึง หรื อของที่ระลึกที่เกี่ยวกับลุงซานต้ าและคริ สมาสต์จานวน
มาก พร้ อมบริ การไปรษณีย์ที่ประทับตราสานักงาน Santa Claus ที่บริ การส่งไป
ยังทัว่ โลก
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วนาท่านเข้ าสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักโรงแรม SCANDIC GRAND MARINA HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้ า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์ หนิ - ช้ อปปิ ้ ง ล่ องเรือสาราญซิลเลียไลน์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองเริ่ มจากตลาดนัดริ มทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง
นอก จากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว ยังเป็ น
แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และยังเป็ นที่ตั ้งสถานที่
สาคัญ อาทิ ทาเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ ท่านได้ เลือก
ซื ้อสินค้ าที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้ วนาเข้ าชม Rock Church โบสถ์ซงึ่ ออกแบบ
โดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็ นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้ างอยู่
ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้ อมระบบเสียงที่ดี จากนั ้นเยี่ยม
ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้
ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ ที่งดงามด้ วย
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย ผ่านชมจัตรุ ัสสภาสูง (Senate Square) ซึง่
เป็ นที่ตั ้งของอนุสาวรี ย์พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้ านในเป็ นอนุสาวรี ย์ซิเบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ ผ้ ู
แต่งเพลงฟิ นแลนเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเมือง หรือ ช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
เดินทางสูท่ ่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่
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www.scandic-hotels.com

Scandinavian Buffet

Thai
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19.30 น.

วันที่ 11
08.00 น.
09.45 น.

12.00 น.
13.30 น.

19.00 น.

วันที่ 12
08.00 น.
09.30 น.
14.30 น.

วันที่ 13

พรั่งพร้ อมไปด้ วย ร้ านขายของ, คาสิโน, ร้ านค้ าปลอดภาษี, ร้ านอาหาร,ห้ อง
Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน) นาท่านออกเดินทางสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน
รับประทานอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
พักค้ างคืนบนเรื อสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้ องพักคู่
แบบ SEASIDE CABIN

กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) - แกมล่ าสแตน - ซิตฮี ้ อลล์ - พิพิธภัณฑ์ เรือ
วอซ่ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตั ้งแต่ครั ง้
ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้ วยความสะดวกสบาย และ
ทันสมัยของบ้ าน เมือง ตึกรามบ้ านช่อง รวมทั ้งปราสาทราชวัง ตั ้งอยู่ริมน ้าและ
ตามเนินสูงต่า ทาให้ สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลกนาท่านชม
เมืองที่จดุ ชมวิว แล้ วผ่านไปชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สดุ และสวยงามราวกับ
ภาพวาด ปัจจุบนั ยังทิ ้งร่ องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตั ้ง
ของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุม่ อาคาร
พิพิธภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าชมซิตี ้ฮอลล์ หรื อศาลาว่าการเมืองซึง่ ใช้ เวลาสร้ างถึง 12 ปี ออก แบบ
โดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า 8 ล้ าน
ก้ อนและมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10
ของเดือ นธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี ้ยงรั บรองผู้ได้ รับรางวัลโนเบล ในห้ องบลู
ฮอลล์ที่ดัดแปลงให้ เป็ นห้ องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่ อกว่า 1,300 คน
แล้ วนาท่านชมพิพิธภัณ ฑ์เรื อวอซา (Vasa) เป็ นเรื อที่ถูกกู้ขึน้ มาในศตวรรษที่ 17
เนื่องจาก สามารถรักษาชิ ้นส่วนเดิมของเรื อไว้ ได้ กว่า 95 เปอร์ เซ็นต์ และตกแต่ง
ประดั บ ประดาด้ วยรู ป แกะสลั ก นั บ ร้ อยชิ น้ เรื อวอซาเป็ นทรั พ ย์ ส มบั ติ
ทางศิ ล ปะที่ โดดเด่ น และเป็ น แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ในโลก
เรื อ ล านี ถ้ ู ก จั ด แสดงไว้ ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ างขึ น้ เพื่ อ แสดงเรื อ ล านี ใ้ นเมื อ ง
สต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณ ฑ์
ในสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL STOCKHOLM
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961



Local
www.tallinksilja.com

Scandinavian Buffet

Chinese

Thai
www.radissonblu.com
Scandinavian Buffet

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.50 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

กาหนดวันเดินทาง

7-19 ก.ค. 2560
ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :

21 ก.ค. - 2 ส.ค. 2560
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 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
 ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่หกั ท่านละ
 ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน (การบินไทย) เด็กหักท่านละ

ค่าทัวร์ รวม :

169,000.153,000.136,000.26,500.-23,000.-16,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 31
มกราคม 2560
 ค่าสายการบินภายในประเทศ (BGN-OSL / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมค่าภาษีน ้ามัน
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมปราสาทโรเซนบอร์ ก, พิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้ง, ค่ารถไฟสายโรแมนติก, ล่องเรื อฟยอร์ ดไกแรงเกอร์ , ค่า
Excursion ธารน ้าแข็งบริ กสดาล, รถรางขึ ้นยอดเขาฟลอยเอ่น, ค่าเข้ าศูนย์นิทรรศการปรากฏการณ์พระอาทิตย์
เที่ยงคืน, ค่าเข้ าพิพิธภัณฑ์แลปป์ , ซิตี ้ฮอลล์, พิพิธภัณฑ์เรื อวอซา
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE
TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อย
กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุม
ถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้น
เครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยก
ค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่
จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
EUR32_Midnight Sun + Geiranger 13 Days (2017)
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เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้
ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั ้งหมด
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO SHOW
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านั ้น และต้ องไม่อยู่
ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า
ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกัน
ทั ้งหมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับ
การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการ
ยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น
ทั ้งนี ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการ
หลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วันก่อนการเดินทาง
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบิน
ไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่กอ่ นที่ท่านจะชาระ
เงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% ,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่
กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั ้นๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการ
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บินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรั ด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ
หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน
เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี กระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยก
กระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรั ม (สาหรับ
ผู้โดยสารชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1
ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้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 (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
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ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทาการ)

ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุม่ แชงเก้ น จะเริ่มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้ อมูล
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิ ้วมือ 10 นิ ้ว ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึ่งข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ ในระบบ
ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้ วยตัวเองตามเวลานัดหมาย

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ า ราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง , อัตราเงินเดือน
ในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบนั ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซ่า
ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมี
นายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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