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วันแรกวันแรก  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน)กรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน)  2277  ม.ค./ม.ค./1133  ก.พ./ก.พ./1177  มี.ค.มี.ค.//77  เม.ย.เม.ย.  
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน
,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ
, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะ
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่ง
ท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันที่สองวันที่สอง  เที่ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน) เที่ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน) --  เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมเมือง --  พพิธิภัณฑ์เรือวาซา พพิธิภัณฑ์เรือวาซา --  
ซิตีฮ้อลล์ ซิตีฮ้อลล์ --  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง  

2288  ม.ค./ม.ค./1144  ก.พ./ก.พ./1188  มี.ค.มี.ค.//88  เม.ย.เม.ย.  

01.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงสตอ็กโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  
TG960 

 

06.50 น. ถงึกรุงสตอ็กโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อม
รับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร รถโค้ชรอรับคณะและน าท่านเข้าชม
พิพิธภณัฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือท่ีถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจาก
สามารถรักษาชิน้สว่นเดิมของเรือไว้ได้กวา่ 95 เปอร์เซน็ต์ และตกแตง่ประดบั
ประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบตัิทางศิลปะท่ีโดด
เดน่ และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสดุแห่งหนึง่ในโลก เรือล านีถ้กูจดัแสดง
ไว้ในพิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือแสดงเรือล านีใ้นกรุงสตอกโฮล์ม ซึง่ประกอบไป
ด้วยนิทรรศการที่เก่ียวข้องกบัเรือล านี ้ 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบั
เรือวาซา ซึง่คณุสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภณัฑ์แห่งนีด้งึดดู
นกัท่องเท่ียวได้มากท่ีสดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนัน้น าท่าน
เข้าชมซิตีฮ้อลล์ หรือศาลาวา่การเมือง ซึง่ใช้เวลาสร้างถงึ 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกวา่ 8 ล้าน
ก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ 
วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวลัโนเบล
ในห้องบลฮูอลล์ ท่ีดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพ่ือรองรับแขกเหร่ือ
กวา่ 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเท่ียวชม 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าคณะเท่ียวชมกรุงสตอ็กโฮล์ม เมืองแห่งประวตัิศาสตร์มาตัง้แตค่รัง้ศตวรรษ

ท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ
ทนัสมยัของบ้านเมือง ตกึรามบ้านช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่ริมน า้และ
ตามเนินสงูต ่า ท าให้สตอ็กโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ในโลก น าท่าน
ชมเมืองท่ีจดุชมวิว แล้วผ่านชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่ท่ีสดุและสวยงามราว
กบัภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยงั
เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่
อาคารพิพิธภณัฑ์ และมีเวลาให้ท่านได้เดินเลน่ชมเมืองย่านวอล์คกิง้สตรีทอนั
ทนัสมยั หรือช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพัก  SHERATON STOCKHOLM HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน  
www.sheratonstockholm.com  

http://www.sheratonstockholm.com/
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วันที่สามวันที่สาม  บนิสู่เมืองบนิสู่เมืองครูินาครูินา  --  โรงแรมน า้แขง็โรงแรมน า้แขง็  --  อุทยานแห่งชาตอิบิสอุทยานแห่งชาตอิบิสโกโก  2299  ม.ค./ม.ค./1155  ก.พ./ก.พ./1199  มี.ค.มี.ค.//99  เม.ย.เม.ย.  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. คณะออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสตอ็กโฮล์ม   
 ** เน่ืองจากอยู่ระหว่างท าการบนิจงึไม่มีบริการอาหารกลางวัน **  
10.50 น. เดินทางสูเ่มืองคิรูนา โดยเท่ียวบินท่ี DY4063  
12.25 น. เดินทางถงึสนามบินเมืองคิรูนา ซึง่นบัได้วา่เป็นเมืองท่ีอยู่เหนือท่ีสดุในประเทศ

สวีเดนท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองท่ีผลิตแร่เหลก็ท่ีมี
ช่ือของประเทศ น าท่านเดินทางสูห่มูบ้่านยคุคสัเยร์วี 

 

15.30 น. น าท่านชมโรงแรมน า้แข็งท่ีตัง้อยู่ท่ีหมูบ้่านยคุคสัเยร์วี Jukkasjärvi ทาง
ภาคเหนือของประเทศสวีเดน วา่กนัวา่โรงแรมน า้แข็งแห่งนีเ้ป็นแห่งท่ีใหญ่
ท่ีสดุและเป็นแห่งแรกของโลก ทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัประเทศหนาวๆ
อื่นๆในโลก ให้สร้างโรงแรมน า้แข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนีค้รอบคลมุ
พืน้ท่ี 59,200 ตารางฟตุ สร้างขึน้จากเสาน า้แข็ง 2,000 ต้นและก้อนน า้แข็งอีก 
3,000 ตนั และในทกุๆฤดหูนาวของทกุปีสถาปนิกและนกัออกแบบจากทัว่โลก
จะมารวมตวักนัท่ีน่ีเพ่ือตดัก้อนน า้แข็งจากแมน่ า้ทอร์เนอ (Torne) ท่ีอยู่
ใกล้เคียง มาเนรมิตเป็นห้องพกัในรูปแบบตา่งๆ 

 

 

ออกเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาตอิบสิโก Abisko National Park ในเขตลปัป์
ลนัด์ Lapland ของประเทศสวีเดน ซึง่ Lonely Planet ยกให้เป็นสถานท่ีซึง่
แสงเหนือมีความสวา่งไสวมากท่ีสดุในโลก จากนัน้น าท่านขึน้กระเช้าสูส่ถานี
แสงเหนือ Aurora Sky Station บนยอดเขานวัเลีย Nuolja เพ่ือชม
ปรากฏการณ์แสงเหนือซึง่เป็นหนึง่ในปรากฏการณ์ธรรมชาตท่ีิตื่นตาต่ืนใจ
ท่ีสดุในโลก   ** ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุคือ เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม **  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Aurora Sky Station Local 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม HOTEL FJALLET  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั http://www.trivago.se/bjoerkli

den-444234/hotell/hotell-
fjaellet-3210214  

วันที่ส่ีวันที่ส่ี  รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคลิ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคลิ --  นาร์วิก นาร์วิก ((นอร์เวย์นอร์เวย์))  --  ทรูมเซอทรูมเซอ  3300  ม.ค./ม.ค./1166  ก.พ./ก.พ./2200  มี.ค.มี.ค.//1100  เม.ย.เม.ย.  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.52 น. น าคณะนัง่รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล หนึง่ในเส้นทาง

รถไฟท่ีขึน้ช่ือวา่สวยท่ีสดุ ให้ท่านเพลิดเพลนิไปกบัทศันียภาพอนังดงามของ
ป่าสนและทะเลสาบ 

 
12.36 น. เดินทางถงึเมืองนาร์วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์แวดล้อมด้วยภเูขา

และทะเลกว้างไกลอีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวัเสดจ็ประพาสมาทรงทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมืองซึง่
ยงัคงเปิดให้บริการจนถงึปัจจบุนั 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็น

เมืองและเทศบาลในเทศมณฑลทรุมส์ ประเทศนอร์เวย์ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศนอร์เวย์ มีประชากรมากเป็นอนัดับ 7 ของนอร์เวย์ ทรูมเซอเป็น
เมืองเล็กๆแต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า
เป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มี
ทะเลเป็นฉากหน้าและภเูขาเป็นฉากหลงั เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งเหนือ
ท่ีไม่ควรพลาด อีกทัง้ยังเป็นประตสูู่ขัว้โลกเหนือและศูนย์กลางการส ารวจขัว้
โลกเหนืออีกด้วย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.trivago.se/bjoerkliden-444234/hotell/hotell-fjaellet-3210214
http://www.trivago.se/bjoerkliden-444234/hotell/hotell-fjaellet-3210214
http://www.trivago.se/bjoerkliden-444234/hotell/hotell-fjaellet-3210214
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หลงัอาหารค ่า เร่ิมปฏิบตัิการลา่แสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยช่ือดงัของ
นอร์เวย์ เป็นสว่นหนึง่ของแลปแลนด์ และเป็นจดุยอดนิยมอีกแห่งหนึง่ในการ
ลา่แสงเหนือ เพราะมีพิกดัอยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึง่ในเมืองวงแหวน
แสงเหนือของโลก 

 

 น าคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 

www.radissonblu.com 

วันที่ห้าวันที่ห้า  สุนัขลากเล่ือน สุนัขลากเล่ือน --  เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมเมือง --  ยอดเขาสโตรสไตเนิน ยอดเขาสโตรสไตเนิน --  สโนว์โมบลิสโนว์โมบลิ
ซาฟารี ซาฟารี   

3311  ม.ค./ม.ค./1177  ก.พ./ก.พ./2211  มี.ค.มี.ค.//1111  เม.ย.เม.ย.  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น.  น าท่านเก็บเก่ียวประสบการณ์ด้วยการขบัเคลื่อนสนุขัลากเลือ่น Husky Safari 

(5 ก.ม.) ฮสักีเ้ป็นสนุขัท่ีมีมายาว นานกวา่ 3,000 ปีมาแล้ว เพ่ือใช้ในการลาก
เลื่อนบรรทกุสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีท่ีปกคลมุไปด้วยน า้แข็งและหิมะ 
ฮสักีจ้งึได้กลายมาเป็นสนุขัลากเลื่อนพนัธุ์แท้ ท่ีมีประสทิธิภาพในการลาก
เลื่อนสงูสดุในบรรดาสนุขัลากเลื่อนทัง้หมด ทัง้นีเ้น่ืองจาก สนุขัมีน า้หนกัเบา, 
คลอ่งตวั, วอ่งไว, แข็งแรง และอดทนตอ่ความหนาวเย็นและความอดอยากใน
ฤดหูนาวได้ดี รวมทัง้มีความอดทนตอ่ความเหน่ือยล้าเป็นท่ีหนึง่ จงึท าให้
สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดตอ่กนันาน ๆ ในอณุหภมูิท่ีต ่ากวา่
ศนูย์องศาเซลเวียส นอกจากนีส้นุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมชั
เชอร์ (Musher) เป็นผู้บงัคบัเลื่อนในการแข่งขนัแตล่ะครัง้จนแพร่หลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองทรูมเซอ เร่ิมจากย่านใจกลางเมือง ให้ทา่นได้ช่ืนชมความ

งดงามของเหลา่สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหลา่
อาคารบ้านไม้เก่าแก่ท่ีถกูแตง่แต้มด้วยสีสนัฉดูฉาด ซึง่ทรุมเซอเป็นเมืองท่ีมี
บ้านเก่าท าจากไม้จ านวนมากท่ีสดุในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าท่ีสดุสร้างตัง้แตปี่ 
ค.ศ. 1789 จากนัน้ชมมหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) วิหารสมยัใหมท่ี่
สร้างในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดบักระจกใหญ่ท่ีสดุในยโุรป จากนัน้น าท่าน
นัง่เคเบิล้คาร์สูย่อดเขาสโตรสไตเนิน (Mt. Storsteinen) ซึง่อยู่สงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 420 เมตร ให้ท่านได้ชมทศันียภาพทัว่เมืองทรูมเซอ ซึง่มี
ลกัษณะเป็นเกาะอยู่กลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ๆร้อมลอบ ทางด้านทิศ
ตะวนัออกมีอาณาเขตติดตอ่กบัประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

 

น าท่ าน สั ม ผั ส กั บ ป ระสบ การณ์ อั น น่ าป ระทั บ ใจ ใน ก ารขับ ข่ี รถ 
SNOWMOBILE ล่าแสงเหนือ พาหนะท่ีคล่องตวัท่ีสุดในการเดินทางบนหิมะ
หรือทุ่งน า้แข็ง โดยท่านจะได้รับค าแนะน าในการขบัข่ีท่ีถกูต้อง สนุกสนานและ
ปลอดภัยจากเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนั
หนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตัง้แต่ศีรษะจรดเท้า เราจะน าท่านขบัข่ีสโนว์โมบิล
ลดัเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน า้แข็งกว้างจนขึน้สู่ยอดเขาท่ีระดับ 875 
เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 

 

 น าคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO  หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 

www.radissonblu.com 

วันที่หกวันที่หก  บนิสู่เบอร์เก้น บนิสู่เบอร์เก้น --  ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่นชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น  11  ก.พ./ก.พ./1188  ก.พ./ก.พ./2222  มี.ค.มี.ค.//1122  เม.ย.เม.ย.  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินทรูมเซอ เพ่ือเตรียมเดินทางสูเ่บอร์เก้น  
13.25 น. เดินทางสูเ่บอร์เก้น โดยเท่ียวบินท่ี DY311 / DY620  
 ** เน่ืองจากอยู่ระหว่างท าการบนิจงึไม่มีบริการอาหารกลางวัน ** DY311 : 1325-1520 

http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/
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ท่านสามารถหารับประทานได้ในระหวา่งรอเปลี่ยนเท่ียวบินท่ีสนามบินกรุง
ออสโล 

DY620 : 1620-1715 

17.15 น. เดินทางถงึเมืองเบอร์เก้น เมืองใหญ่อนัดบัสองได้รับยกย่องวา่เป็น "เมืองแห่ง
วฒันธรรม" และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ตวัเมืองเรียงรายไปด้วย
บ้านเรือนเก่าแก่อายกุวา่ 1,000 ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู่ 225,000 คน 
สถานท่ีสวยงามท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการบนัทกึภาพมากท่ีสดุ น าท่านเท่ียว
ชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าท่ีส าคญั
ของนอร์เวย์มาตัง้แตค่ริสศตวรรษท่ี 13 เมืองนีล้้อมรอบด้วยภเูขาถงึเจ็ดลกู มี
ท่าเรือท่ียาวถงึ 10 กิโลเมตร เท่ียวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตัง้ของ Fish 
Market และ Bryggen ท่ียงัคงอนรัุกษ์อาคารไม้ท่ีมีอายเุกือบ 300 ปี ซึง่เป็น
ตวัอย่างการก่อสร้างท่ีโดดเดน่ จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การยเูนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเลน่ย่านถนนคนเดิน ท่ีถกู
สร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันที่เจด็วันที่เจด็  โวส โวส --  รถไฟสายโรแมนตกิ รถไฟสายโรแมนตกิ --  ฟลอม ฟลอม --  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด --  กู๊ดกู๊ด
วาเก้น วาเก้น --  เกโล่เกโล่  

22  ก.พ./ก.พ./1199  ก.พ./ก.พ./2233  มี.ค.มี.ค.//1133  เม.ย.เม.ย.  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. รถโค้ชน าคณะเดินทางสูเ่มืองโวส (Voss) ในเขตภมูิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ 

มหศัจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดท่ีูแตกตา่ง เส้นทางท่องเท่ียวอนัดบั
หนึง่จากฟลอมส์บานาสูซ่องน์ฟยอร์ด น าคณะนัง่รถไฟขบวนพิเศษเส้นทาง
สายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูม่ีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศนูย์กลาง
ของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกล้
กบัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภมูิทศัน์งดงามสดุสายตา ท่ีคณุจะได้ชมปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งปกคลมุเหนือ
พืน้ดิน ภาพของหิมะท่ีปกคลมุอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอโุมงค์, 
ลอดภเูขา, สะพานข้ามหบุเขาและแมน่ า้ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกบัน า้ตก 
Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดใูบไม้ผลจินถงึฤดรู้อน ตลอดจนภมูิทศัน์อนั
งดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยู่มากมาย 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะลอ่งเรือชมซองน์ฟยอร์ดท่ีสวยงามท่ีสดุในนอร์เวย์ มีความยาวถงึ 204 

กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติท่ี
เกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ลอ่งเรือ 2 
ชัว่โมง) สูเ่มืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรับเดินทางสูเ่มืองเกโล ่ (Geilo) ในเขต
ภมูิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ของล าธาร
ท่ีกดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมูบ้่าน ชนบท สูเ่มืองท่ีมี
ประชากรอาศยัอยู่เพียง 2,000 คน แตม่ีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหลก็, 
โลหะอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของ
ยโุรปเหนืออีกด้วย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั BARDOLA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.bardola.no  
วันที่แปดวันที่แปด  เกโล่ เกโล่ --  กรุงออสกรุงออสโล โล --  ช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกทช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกท  33  ก.พ./ก.พ./2200  ก.พ./ก.พ./2244  มี.ค.มี.ค.//1144  เม.ย.เม.ย.  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. รถโค้ชน าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงออสโล เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังออสโลฟยอร์ด 

เขตท่าเรือคกึคกัไปด้วยผู้คนและนกัท่องเท่ียว 
(287 ก.ม.) 

http://www.radissonblu.com/
http://www.bardola.no/


 

EUR48_AURORA HUNTING @ ABISKO & TROMSO 10 DAYS_(Jan - Apr ’17)_07.12.16            6/10 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. น าเท่ียวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนั

เก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมี
ประติมากรรมท่ีแสดงถงึความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิน้รนตอ่สู้ของมนษุย์
ชาติ ซึง่เป็นผลงานประติมากรช่ือดงั กสุตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสูเ่ขตใจ
กลางเมือง น าคณะเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือ
ไวกิง้ท่ีสร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขดุได้จากรอบๆ ออสโลฟ
ยอร์ด นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแก่
กวา่ 1,000 ปี จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท 
ถนนคนเดินและย่านช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของออสโล   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าคณะพัก RADISSON BLU HOTEL PLAZA  หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันที่เก้าวันที่เก้า  สนามบนิการ์ดเดอมูน สนามบนิการ์ดเดอมูน --  เดนิทางกลับกรุงเทพฯเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  44  ก.พ./ก.พ./2211  ก.พ./ก.พ./2255  มี.ค.มี.ค.//1155  เม.ย.เม.ย.  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพ่ือเตรียม

เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG955  
วันที่สิบวันที่สิบ  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  55  ก.พ./ก.พ./2222  ก.พ./ก.พ./2266  มี.ค.มี.ค.//1166  เม.ย.เม.ย.  
06.20 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

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

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

13 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 
143,000.- 129,000.- 115,000.- 16,500.- -16,600 // -11,600 

17 - 26 มีนาคม 2560 
7-16 เมษายน 2560 161,000.- 145,000.- 129,000.- 16,500.- -32,500 // -23,500 

คา่ทวัร์คา่ทวัร์รวม รวม ::      
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์  

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูล
ของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 
20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวาง

http://www.radissonblu.com/
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น า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
  คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำท ต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่

เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทวัร์ ฮอลเิดย์ 2010  จ ำกดั 

        เลขทีบ่ัญชี  116-4399493    ธนำคำรกรุงเทพ  สำขำบำงล ำพู (บัญชีออมทรัพย์ 

 2.ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลกัษณะวลิำศ 

    เลขทีบ่ัญชี  008 – 2 - 425138 ธนำคำรกสิกรไทย   สำขำบำงล ำพู (บัญชีออมทรัพย์ ) 

               3.โอนเรียบร้อยแล้วกรุณำแฟ๊กซ์มำที ่  02-2824909 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

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

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (การยกเลิกการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1   วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
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  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ 
หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์ , ลฟุฮนัซา่ , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / 

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

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 
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สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบิน
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสูการสูบบหุร่ี (บบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))    
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว การเดินทางเป็นครอบครัว ((FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 

, เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ 1155  วัน (ไม่รวมวันท าการ)วัน (ไม่รวมวันท าการ)  
ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู มเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู 
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา่ ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา่   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ VVIISS  เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี   ผู้สมคัรทกุทา่นจงึต้องเดินทางมายงัศูผู้สมคัรทกุทา่นจงึต้องเดินทางมายงัศูนย์รับยื่นวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมายนย์รับยื่นวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย  

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือน
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ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืก
เลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุ
กบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอ
วีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทาหลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   งบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง     
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  

 


