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วนัท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล  
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิประต ู3 เคาน์เตอร์ D9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่

คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกั
ผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะ
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เป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
วนัท่ี 2 เท่ียวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ – ฮาลิงดาล  
00.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโลประเทศนอร์เวย์โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG954  
07.25 น. ถึงกรุงออสโล ผา่นการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร 

แล้วนําทา่นเที่ยวชมกรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 นําคณะเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ 
จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ที่สร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขดุได้จากรอบ ๆ 
ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิต ประจําวนัท่ีมีอายเุก่าแก่
กวา่ 1,000 ปี แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยู่
สภาพชีวิตและการดิน้รนตอ่สู้ของมนษุย์ชาติ ซึง่เป็นผลงานประติมากรช่ือดงั กสุตาฟ  
วิเกอแลนด์ เข้าสูเ่ขตใจกลางเมอืง ชมทาํเนยีบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคาร
สถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และ
ศาลาเทศบาลเมืองเกา่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย ออกเดินทางสูเ่มืองฮาลงิดาล ประตสููภ่มูิภาคฟยอร์ด ตัง้อยูใ่จกลางหบุเขากึ่งกลาง

ระหวา่งออสโล-เบอร์เก้น เป็นเมอืงที่มีภมูิทศัน์งดงามไปด้วยภเูขา และทะเลสาบ 
(188 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าพกัโรงแรม Thon Hotel Hallingdal *** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.thonhotels.no 
วนัท่ี 3 ฮาลิงดาล - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนตกิ - เบอร์เก้น - ยอดเขาฟลอยเอน่  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองฟลอม ตลอดเส้นทางทา่นจะได้เห็นวิวทวิทศัน์ของลาํธาร ที่กดัเซาะหบุ

เขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เมอืงฟลอมตัง้อยูใ่กล้กบัฟยอร์ด Aurland ที่มีภมูิทศัน์
งดงามสดุสายตา นําคณะนัง่รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) 
สูม่ีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศนูย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยูบ่นความสงู 
857 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล ที่คณุจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนั
เกิดจากการละลายของธารนํา้แขง็ปกคลมุเหนือพืน้ดิน ภาพของหิมะที่ปกคลมุอยู่บน
ยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผา่นอโุมงค์, ลอดภเูขา, สะพานข้ามหบุเขาและแมน่ํา้ และ
จอดให้ทา่นได้ถา่ยภาพกบันํา้ตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดใูบไม้ผลจินถึงฤดรู้อน 
ตลอดจนภมูิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดที่มีอยูม่ากมาย  

(119 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย เดินทางสูเ่บอร์เก้น เมืองใหญ่อนัดบัสองได้รับยกยอ่งวา่เป็น "เมืองแหง่วฒันธรรม" และ

เป็นเมืองทอ่งเที่ยวทีม่ีช่ือเสียง ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายกุวา่ 1,000 
ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 คน สถานท่ีสวยงามที่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลก และมีความสาํคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการบนัทกึภาพมาก
ที่สดุ นําคณะนัง่รถรางขึน้สูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล 
เพื่อให้ทา่นได้ชมวิวทวิทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไมค่วรพลาด 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําคณะพกั Scandic Bergen City Hotel *** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.no 
วนัท่ี 4 เบอร์เก้น - กดูวาเก้น – ลอ่งเรือ Sognefjord/Naeroyfjord - เกโล่  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) เมืองในฝันท่ีแสนนา่รัก เป็นเมืองทา่ที่สาํคญัของ

นอร์เวย์มาตัง้แตค่ริสศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้้อมรอบด้วยภเูขาถึงเจ็ดลกู มีทา่เรือที่ยาว
ถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมอืงเกา่อนัเป็นท่ีตัง้ของ Fish Market และ Bryggen ที่
ยงัคงอนรัุกษ์อาคารไม้ที่มีอายเุกือบ 300 ปี ซึง่เป็นตวัอยา่งการก่อสร้างที่โดดเดน่ จน
ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก (Unesco) นําเดินทางสูเ่มือง
กดูวาเก้น (Gudvagen) ในเขตภมูิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ มหศัจรรย์ความงามแหง่

(148 ก.ม.) 

 

http://www.thonhotels.no/
http://media.tellus.no/images/?d=1&p=4729&t=1&.jpg
http://www.scandichotels.no/
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ธรรมชาติในฤดทูี่แตกตา่ง เส้นทางทอ่งเทีย่วอนัดบัหนึง่ของประเทศ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะลอ่งเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สดุในนอร์เวย์ Sognefjord / Naeroyfjord 

ได้ช่ือวา่เป็นฟยอร์ดทีย่าวและลกึที่สดุในโลก เป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติทีเ่กิด
จากการกดัเซาะแผน่ดินของธารนํา้แข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ลอ่งเรือ 2 ชัว่โมง) ถึง
จดุหมายปลายทาง แล้วเดินทางสูเ่มืองเกโล ่(Geilo) หมูบ้่านชนบท ที่มีประชากรอาศยั
อยูเ่พียง 2,300 คน เป็นสกีรีสอร์ทแหง่แรกและใหญ่ที่สดุของนอร์เวย์ 

(115 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําคณะพกั  Bardola Hoyfjellshotell **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.bardola.no 
วนัท่ี 5 เกโล ่- กรุงออสโล - ช้อปปิง้ถนนคาร์ล โจฮนัเกท  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางกลบัสูก่รุงออสโล เมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคกึคกัไป

ด้วยผู้คนและนกัท่องเท่ียว 
(220 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย เท่ียวชมเขตท่าเรือคกึคกัไปด้วยผู้คนและนกัท่องเท่ียว ย่านเอเคอร์บรูค (Aker 

Brygge) และท่ีตัง้ของศาลาวา่การ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรม
ท่ีดทูนัสมยั ประดบัไปด้วย นํา้พ ุ สวน และประติมากรรมเติมแตง่ให้ดกูลมกลืน 
ใกล้กนัเป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีๆ มีการจดัแสดงเก่ียวกบัผู้ ท่ีได้รับ
รางวลัอนัทรงเกียรติ และไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ท่ีถกูสร้างขึน้มาใหมด้่วย
แนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวย่านถนนคนเดิน คาร์ล  
โจฮนัเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของออสโล 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําคณะพกั Radisson Blu Hotel Oslo Alna **** หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วนัท่ี 6 เดนิทางสูส่นามบนิ - กลบักรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
14.15 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG955  
วนัท่ี 7 เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ  
06.15 น. นําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

7 – 13 มิ.ย. 2562 
69,000.- 63,000.- 56,000.- 10,000.- 6,500.- -23,000.- 

-19,000.- 21 – 27 มิ.ย. 2562 
23 – 29 ส.ค. 2562 

คา่ทวัร์รวม :   
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 01 มีนาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะ
ไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) 
เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 

http://www.bardola.no/
http://www.radissonblu.com/
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 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี
ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุสาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
– หากมคีวามประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ

สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์  

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูล
ของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 สาํหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง นํา้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้นํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถ่ิน  
  คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั     
 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่
เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อาํนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

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

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวนั ก่อนวนัท่ีนาํเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีนําเทีย่ว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการนําเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาํเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
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    2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่นํามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจนาํเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนทีท่า่นจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียน

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

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 28 กันยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

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

สาํหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 

ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดนิทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter)  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
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ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสาร

ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 สาํหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 
ใบเทา่นัน้ และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการ
บินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นาํขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํา่กว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท/ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area)  
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันท าการ) 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู 
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ที่เรียกวา่  ไบโอเมตริกซ์  ซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผู้สมคัรทกุทา่นจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว  
 สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /สาํเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / สาํเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุําแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั

, วนัเดือนปีที่เร่ิมทาํงานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบ
กําหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มี
การเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้
อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอื
รับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทาํงานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง
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ไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


