
 

THE BEST PLACE TO SEE AURORA BOREALIS 

 

วันแรกวันแรก  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน)กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน)    
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไวล้่วงหน้าใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีที่
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิ เสธ
การเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถ
คืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หวัหนา้ทวัร์
จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

วันทีส่องวันทีส่อง  เทีย่วกรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) เทีย่วกรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) --  เทีย่วชมเมือง เทีย่วชมเมือง --  พิพิธภัณฑเ์รือวาซา พิพิธภัณฑเ์รือวาซา   
--  ซิตีฮ้อลล ์ซิตีฮ้อลล ์--  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง  

  

01.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG960 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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06.55 น. ถึงกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรบั
สมัภาระและการตรวจของศลุกากร รถโคช้รอรบัคณะและน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้สว่น
เดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์ และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบั
รอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่
ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลก เรือล  านีถ้กูจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑท์ี่สรา้งขึน้เพื่อแสดง
เรือล านีใ้นกรุงสตอกโฮลม์ ซึง่ประกอบไปดว้ยนทิรรศการที่เก่ียวขอ้งกบัเรือล านี  ้ 9 
นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกบัเรือวาซา ซึ่งคณุสามารถรบัชมได ้ 16 ภาษา 
พิพิธภณัฑแ์ห่งนีด้งึดดูนกัท่องเที่ยวไดม้ากที่สดุ ในบรรดาพิพธิภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย 
จากนัน้น าท่านเขา้ชมซิตีฮ้อลล ์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี 
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 
8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ 
วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลในหอ้
งบลฮูอลล ์ที่ดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสิรต์ฮอลล ์เพื่อรองรบัแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน 
มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชม 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวตัิศาสตรม์าตัง้แต่ครัง้ศตวรรษที่ 13 

ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของ
บา้นเมือง ตกึรามบา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่รมิน า้และตามเนินสงูต ่า ท า
ใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งในโลก น าท่านชมเมืองที่จดุชมวิว แลว้
ผ่านชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่ที่สดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้
รอ่งรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง และยงัเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัหลวง, 
รฐัสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ ์และมีเวลาใหท้่านได้
เดินเลน่ชมเมืองย่านวอลค์กิง้สตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าคณะพัก  RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือเทียบเท่ าใน

ระดับเดียวกัน  
www.radissonblu.com   

วันทีส่ามวันทีส่าม  บินสู่เมืองบินสู่เมืองคิรูนาคิรูนา  --  โรงแรมน ้าแข็งโรงแรมน ้าแข็ง  --  ขี่ขี่สโนวโ์มบิลสโนวโ์มบิล  --  ปฏิบัติการล่าแสงปฏิบัติการล่าแสง
เหนือเหนือ  ((11))  

  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
10.00 น. คณะออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสต็อกโฮลม์   
 ***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างท าการบิน***  
12.40 น. เดินทางสูเ่มืองคิรูนา โดยเที่ยวบินที่ DY4063 / (SK1042 1200-1330 เฉพาะสงกรานต)์  
14.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึ่งนบัไดว่้าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สดุในประเทศสวีเดน

ที่มีประชากรอาศัยอยู่  มีความส าคัญเพราะเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของ
ประเทศ น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านยุคคัสเยรวี์ น าท่านชมโรงแรมน ้าแข็งที่ตั้งอยู่ที่
หมู่บา้นยุคคสัเยรวี์ Jukkasjärvi ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ว่ากันว่าโรงแรม
น า้แข็งแห่งนีเ้ป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก ทัง้ยังเป็นแรงบันดาลใจ
ใหก้บัประเทศหนาวๆอื่นๆในโลก ใหส้รา้งโรงแรมน า้แข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่ง
นีค้รอบคลุมพื ้นที่ 59,200 ตารางฟุต สรา้งขึน้จากเสาน ้าแข็ง 2,000 ต้นและก้อน
น า้แข็งอีก 3,000 ตนั และในทุกๆฤดหูนาวของทุกปีสถาปนิกและนกัออกแบบจากทั่ว
โลกจะมารวมตวักันที่นี่เพื่อตดักอ้นน า้แข็งจากแม่น า้ทอรเ์นอ (Torne) ที่อยู่ใกลเ้คียง 
มาเนรมิตเป็นหอ้งพกัในรูปแบบต่างๆ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.radissonblu.com/
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ACTIVITY 

น าท่านสมัผสักับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขบัขี่รถ SNOWMOBILE ล่า
แสงเหนือ พาหนะที่คล่องตวัที่สดุในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน า้แข็ง โดยท่านจะ
ได้รับค าแนะน าในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่
ผูเ้ชี่ยวชาญ และช านาญเสน้ทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี โดย
ทางบริษัทฯ จะมีการจดัเตรียมเครื่องกันหนาวใหท้่านอย่างครบถว้นตัง้แต่ศีรษะจรด
เทา้   

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม SCANDIC FERRUM  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com  
วันทีส่ี่วันทีส่ี่  สุนัขลากเล่ือนสุนัขลากเล่ือน  --  อุทยานแห่งชาติอบิสโกอุทยานแห่งชาติอบิสโก  --  ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (22))      
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น.  น าท่านเก็บเก่ียวประสบการณด์ว้ยการขบัเคลื่อนสนุขัลากเลือ่น Husky Safari ฮสักี้

เป็นสนุขัที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบรรทกุสิ่งของ 
หรือเป็นพาหนะในพืน้ที่ที่ปกคลมุไปดว้ยน า้แข็งและหิมะ ฮสักีจ้ึงไดก้ลายมาเป็นสนุขั
ลากเลื่อนพนัธุแ์ท ้ ที่มีประสทิธิภาพในการลากเลื่อนสงูสดุในบรรดาสนุขัลากเลื่อน
ทัง้หมด ทัง้นีเ้นื่องจาก สนุขัมนี  า้หนกัเบา, คลอ่งตวั, ว่องไว, แข็งแรง และอดทนต่อ
ความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดหูนาวไดด้ี รวมทัง้มีความอดทนต่อความ
เหนื่อยลา้เป็นที่หนึ่ง จึงท าใหส้ามารถลากเลื่อนดว้ยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกนันาน 
ๆ ในอณุหภมูิที่ต  ่ากว่าศนูยอ์งศาเซลเวียส นอกจากนีส้นุขัลากเลื่อนยงัเป็นกีฬายอด
นิยม โดยมีมชัเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้งัคบัเลื่อนในการแข่งขนัแต่ละครัง้จนแพรห่ลาย
ไปยงัหลายประเทศแถบขัว้โลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
 

 
ออกเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลปัป์ลนัด ์
Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกใหเ้ป็นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมี
ความสว่างไสวมากที่สดุในโลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม Local 

ACTIVITY 

หลงัอาหารค ่า เริ่มปฏิบตัิการลา่แสงเหนือ น าท่านเดินทางสูบ่รเิวณรมิทะเลสาบ 
Tornetrask ภายในบรเิวณอทุยานแห่งชาติอบิสโก ซึ่งเป็นจดุที่มีโอกาสในการเห็น
แสงเหนือบนทอ้งฟ้าในยามค ่าคืน หากโชคดีฟ้าเปิด นอกจากจะสามารถถ่ายภาพ
แสงเหนือลอยบนทอ้งฟ้าแลว้ ท่านยงัจะไดเ้หน็เงาสะทอ้นสีเขียวมรกตพาดลงบนผืน
น า้อีกดว้ย 

 

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม FJALLET HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.bjorkliden.com  
วันทีห้่าวันทีห้่า  เดินทางสู่เมืองเดินทางสู่เมืองนารว์ิก นารว์ิก ((นอรเ์วย์นอรเ์วย์))  --  ทรูมเซอทรูมเซอ  --  ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (33))      
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองนารวิ์กทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วยแ์วดลอ้มดว้ย

ภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมืองซึ่งยงัคงเปิด
ใหบ้รกิารจนถึงปัจจบุนั 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองและ

เทศบาลในเทศมณฑลทรุมส์ ประเทศนอรเ์วย์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
นอรเ์วย ์มีประชากรมากเป็นอนัดบั 7 ของนอรเ์วย ์ทรูมเซอเป็นเมืองเล็กๆแต่มีความ
เจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ 
(Paris of the North) ดว้ยภูมิทศันอ์นัสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหนา้และภเูขาเป็นฉาก
หลงั เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทัง้ยงัเป็นประตสูู่ขัว้โลก
เหนือและศูนยก์ลางการส ารวจขัว้โลกเหนืออีกดว้ย จากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมืองทรู
มเซอ โดยเริ่มจากย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของเหล่า

 

http://www.scandichotels.com/
http://www.bjorkliden.com/
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สถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ที่ถูก
แต่งแตม้ดว้ยสีสนัฉูดฉาด ซึ่งทรุมเซอเป็นเมืองที่มีบา้นเก่าท าจากไมจ้ านวนมากที่สดุ
ในนอรเ์วยเ์หนือ บา้นเก่าที่สดุสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1789 จากนัน้ชมมหาวิหารอารก์ติก 
(Arctic Cathedral) วิหารสมยัใหม่ที่สรา้งในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดบักระจกใหญ่
ที่สดุในยโุรป 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

ACTIVITY 
หลงัอาหารค ่า เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอรเ์วย ์
เป็นส่วนหนึ่งของแลปแลนด ์และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ 
เพราะมีพิกดัอยู่ตรงเสน้อารก์ติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก 

 

 น าคณะพกั SCANDIC GRAND TROMSO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com 
วันทีห่กวันทีห่ก  เทีย่วชมเมือง เทีย่วชมเมือง --  ยอดเขาสโตรสไตเนินยอดเขาสโตรสไตเนิน  --  บินสู่บินสู่เบอรเ์ก้นเบอรเ์ก้น    
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
10.00 น.  น าท่านนั่งเคเบิล้คารส์ูย่อดเขาสโตรสไตเนิน (Mt. Storsteinen) ซึ่งอยู่สงูจาก

ระดบัน า้ทะเล 420 เมตร ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพทั่วเมืองทรูมเซอ ซึ่งมีลกัษณะเป็น
เกาะอยู่กลางฟยอรด์ มีเกาะใหญ่ๆรอ้มลอบ ทางดา้นทิศตะวนัออกมีอาณาเขตติดต่อ
กบัประเทศสวีเดนและฟินแลนด ์  

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่ชมเมืองทรูมเซอ  
15.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินทรูมเซอ เพื่อเตรียมเดินทางสูเ่บอรเ์กน้  
17.00 น. เดินทางสูอ่อสโล โดยเที่ยวบินที่ WF627   
19.15 น. เดินทางถึงเมืองเบอรเ์ก้น เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น "เมืองแห่ง

วัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือน
เก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงาม
ที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความส าคัญทางประวตัิศาสตรแ์ละวัฒนธรรม 
จนไดร้บัการบนัทกึภาพมากที่สดุ  

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั RADISSON BLU ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันทีเ่จ็ดวันทีเ่จ็ด  เบอรเ์ก้น เบอรเ์ก้น --  โวส โวส --  รถไฟสายโรแมนติก รถไฟสายโรแมนติก --  ฟลอม ฟลอม --  เกโล่เกโล่    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเที่ยวชมเมืองเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารกั เป็นเมืองท่าที่

ส  าคญัของนอรเ์วยม์าตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 เมืองนีล้อ้มรอบดว้ยภเูขาถึงเจ็ดลกู มี
ท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นที่ตัง้ของ Fish Market และ 
Bryggen ที่ยงัคงอนรุกัษ์อาคารไมท้ี่มีอายเุกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตวัอย่างการก่อสรา้งที่
โดดเด่น จนไดร้บัการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco) 
แลว้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสรา้งใหเ้ดินไดอ้ย่างสะดวก และ
รา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกสรร 

 

 รถโค้ชน าคณะเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย ์
มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
จากฟลอมสบ์านาสูซ่องนฟ์ยอรด์ น าคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสน้ทางสายโรแมนติก 
(FLAMSBANA) สู่มีรด์าลเพียง 55 นาที มีรด์าลเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมน
ติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ที่มีภูมิ
ทศันง์ดงามสดุสายตา ที่คณุจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อนัเกิดจาก
การละลายของธารน า้แข็งปกคลมุเหนือพืน้ดิน ภาพของหิมะที่ปกคลมุอยู่บนยอดเขา 
เสน้ทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น า้ และจอดให้
ท่านได้ถ่ายภาพกับน ้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูรอ้น 

 

http://www.scandichotels.com/
http://www.radissonblu.com/
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ตลอดจนภมูิทศันอ์นังดงามของฟยอรด์ที่มีอยู่มากมาย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์ที่สวยงามที่สุดในนอรเ์วย์ มีความยาวถึง 204 

กิโลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่เกิดจาก
การกัดเซาะแผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) สู่เมือง
กู๊ดวาเกน้ รถโคช้รอรบัเดินทางสูเ่มืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภมูิภาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์
ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทัศนข์องล าธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาด
ใหญ่  ผ่านหมู่บ้านชนบท สู่ เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ เพียง 2,000 คน แต่มี
ทรพัยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญั
ในดา้นศนูยกี์ฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนืออีกดว้ย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั BARDOLA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.bardola.no  
วันทีแ่ปดวันทีแ่ปด  เกโล่ เกโล่ --  กรุงออสโล กรุงออสโล --  ช้อปป้ิงถนนคารล์ โจฮันเกทช้อปป้ิงถนนคารล์ โจฮันเกท      
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. รถโคช้น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงออสโล เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังออสโลฟยอรด์ เขต

ท่าเรือคกึคกัไปดว้ยผูค้นและนกัท่องเที่ยว 
(287 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. น าเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ใน

ยุคเรอเนสซองส ์สรา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ์ที่มีประติมากรรมที่
แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิน้รนต่อสูข้องมนษุยช์าติ ซึ่งเป็นผลงานประ
ติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด ์แลว้กลับเขา้สู่เขตใจกลางเมือง น าคณะเขา้ชม
พิพิ ธภัณฑ์เรือไวกิ ้งโบราณ  จัดแสดงเก่ียวกับ เรือไวกิ ้งที่ สร ้างจากไม้ ในยุค
ครสิตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกับ
เครื่องมือในชีวิตประจ าวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ดิน
เที่ยวย่านถนนคนเดินคารล์โจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ
ออสโล   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL PLAZA  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันทีเ่ก้าวันทีเ่ก้า  เทีย่วชมเทีย่วชมกรุงกรุงออสโออสโล ล --  สนามบินการด์เดอมูน สนามบินการด์เดอมูน --  เดิเดินทางกลับกรุงเทพฯนทางกลับกรุงเทพฯ      
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินการด์เดอมนู กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ เพื่อเตรียมเดินทาง

กลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG955  
วันทีสิ่บวันทีสิ่บ  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ      
06.20 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.bardola.no/
http://www.radissonblu.com/
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

14 - 23 กุมภาพันธ ์2563 
139,000.- 126,000.- 112,000.- 25,000.- 15,000.- 

-24,000 //        
-19,000 18 - 27 มีนาคม 2563 

11-20 เมษายน 2563 144,000.- 130,000.- 116,000.- 25,000.- -15,000.- 
-30,000 //        
-23,000 

ค่าทวัรร์วม ค่าทวัรร์วม ::      
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่12 กรกฏาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรต่อทา่น / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชวีิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

– หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจอง
ทวัร ์ 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกนิ 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

✓ ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้
เครื่องไดน้ า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 
กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวาง
น า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทวัรไ์ม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %   

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

  
การจองทวัร ์(การจองทวัร ์(HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึง่ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 
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ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวา่งทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อ
หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(การยกเลิกการจองทวัร ์(CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น  า
เที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่น  า
เที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น  าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้  ามาหกัจาก
เงิน  
    ค่าบรกิารที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบรกิารที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียก
จาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

การขอเปลี่ยนแปลงการขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (วนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วเครื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (การสะสมไมลข์องสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ส่วนสายการ

บินอื่น อาทิ ออสเตรียนแอรไ์ลน,์ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสม
ไมลข์องสายการบินนัน้ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที ่ 12 กรกฎาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 



 

EUR48_AURORA HUNTING @ ABISKO & TROMSO 10 D._(Feb-Apr’20)_23.12.2019         8/9 

โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง 

/ ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 

1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมี
ความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั
ดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (สถานที่เขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผล
ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกัสมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (งานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ 
ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได ้

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมบีินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
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การสบูบหุรี่ (การสบูบหุรี่ (SSmmookkiinngg  AArreeaa))    
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจน

ในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (การเดินทางเป็นครอบครวั (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก , และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอรเ์วย ์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันท าการ)เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอรเ์วย ์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันท าการ)  

ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นตน้ไป ปตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุม่แชงเกน้ จะเริ่มเก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการเก็บขอ้มลู ระเทศในกลุม่แชงเกน้ จะเริ่มเก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการเก็บขอ้มลู 
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มือ 1ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ที่เรียกว่า 0 นิว้ ที่เรียกว่า   ไบโอเมตรกิซ์ไบโอเมตรกิซ์    ซึ่งขอ้มลูของผูส้มคัร จะถกูบนัทกึไวใ้นระบบซึ่งขอ้มลูของผูส้มคัร จะถกูบนัทกึไวใ้นระบบ
ฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวีซ่า ฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวีซ่า VVIISS  เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี   ผูส้มคัรทกุผูส้มคัรทกุทา่นจึงตอ้งเดินทางมายงัศนูยร์บัยื่นวีซ่าดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมายทา่นจึงตอ้งเดินทางมายงัศนูยร์บัยื่นวีซ่าดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมาย   
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่

ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส  าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส  าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ /ส  าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 

ส  าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือก
เลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้หน็ว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบั
ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า 
ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ 
ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถกูปฏิเสธวี
ซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวหลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   รแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง     
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการและเงือ่นไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  

 


