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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล
พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
หมายเหตุทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร
สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์
มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ
เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

วันที่ 2

กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เกโล่ ประตูสู่ดินแดนฟยอร์ด

00.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954

07.25 น.

คณะถึง กรุงออสโล เมืองหลวงอันงามสง่าของประเทศนอร์เวย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว
นำเที่ยวชม กรุงออสโล ผ่านไปชม ปราสาทอาเคอฮุส (Akurshus) งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์
เข้าชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่จัดแสดงผลงานประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต
และการหล่อรูปคนด้วยสำริดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเป็นของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์“ โดยผลงานชิ้นเอกเป็นเสา
Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์
แล้วเข้าสู่ เขตใจกลางเมือง พระบรมมหาราชวังตั้งโดดเด่นเป็นสง่า, เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา
และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่ งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House)
สถาปัตยกรรมแบบโมเดิรน์, ย่าน Aker Brygge เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ และถนนคนเดินคาร์ล โจฮัน
เกท ที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายซื้อของบนถนนช้อปปิ้งของเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเกโล่ อันแสนโรแมนติคในหุบเขาเป็นเมืองสกีรีสอร์ตที่โด่งดังของนอร์เวย์ และยังเป็นประตูสู่
ดินแดนฟยอร์ด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Bardla Hyfjellshotell**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3
เช้า

เกโล่ - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - โทรลคาร์ - ธารน้ำแข็ง บริกสเดล - สตรีน
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
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นำท่านนั่งรถไฟสู่ เมืองมีร์ดาล (Myrdal) เป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติคที่สุดในโลก (FLAMSBANA)
ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland จุดหมายปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ที่ต่างอยากสัมผัสกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต รถไฟขบวนสีเขียวแล่นผ่านฟยอร์ดอันงดงามหลายแห่ง
และน้ำตกใหญ่น้อยที่เกิดจากการละลายของหิมะ วิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง เรียกได้ว่างดงามเกินคำบรรยายกันเลยทีเดียว
รถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตกสวยที่สุดในนอร์เวย์
Kjosfossen เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่โรแมนติคที่สุดในโลกจริงๆ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

พาท่านเดินทางสู่ ภูมิภาคนูรด์ฟยอร์ดเดน บริเวณนี้มีทะเลสาบ หุบเขา และชายฝั่งฟยอร์ดมากมาย
อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของม้าพันธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย ภูมิภาคแถบนี้เป็นถิ่นอาศัยของชาวไวกิ้งโบราณ
เข้าสู่ หมู่บ้านโอลเด็น แหล่งเพาะปลูกและฟาร์มปศุสัตว์ สัมผัสกับธารน้ำแข็งบริกสดาล (Glacier)
ธารน้ำแข็งแห่งนี้มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอดาล
นำคณะ นั่งรถ TROLL CAR ที่ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับท่องเที่ยวไปบนถนนสายแคบ ๆ
เพื่อที่จะให้ท่านได้สัมผัสกับธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด
เดินทางต่อสู่ เมืองสตรีน เมืองรีสอร์ตน่ารักริมฝั่งฟยอร์ด สัมผัสความงามสุดโรแมนติก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Stryn Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4
เช้า

สตรีน - ล่องเรือฟยอร์ด - ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดสวยที่สุดในนอร์เวย์ - จุดชมวิวดาลสนิบบา
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสู่ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ล่องเรือชมฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์
จากนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนและบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ดแห่งนี้ไว้
ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้ ชมน้ำตกสูงทั้งเจ็ด SEVEN SISTERS
หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ภาพของวิวทิวทัศน์แห่งนี้ถูกกล่าวขานเป็นตำนานให้ผู้หลงใหลในธรรมชาติมาเยือน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

บันทึกภาพจากจุดชมวิวที่สวยที่สุดใน ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (Flydalsjvvet) แล้วขึ้นสู่จุดชมวิวฟอร์ดที่สูงที่สุดในยุโรป
ดาลสนิบบา ถนนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้ชมวิวของฟยอร์ด 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ จุดชมวิวที่ปัจจุบันนี้เรียกว่า
Geiranger Skywalk
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ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Stryn Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5
เช้า

วันที่พิมพ์
Printed on
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สตรีน - โทรลสติกเก้น - อันดาลเนส - โมลเด
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Trollstigen (Norway) เส้นทางถนนที่นิยมที่สุดสายหนึ่งในนอร์เวย์ ผลงานระดับมาสเตอร์พีซในการก่อสร้าง
ผนวกกับทัศนียภาพที่สวยงามจนไม่อยากกะพริบตา
ด้วยความสูงชันและทางโค้งอันคดเคี้ยวแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะของมนุษย์ที่อยู่เหนือธรรมชาติ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

บันทึกภาพสวยของ Trollstigen และ น้ำตกสติกฟอสเซ่น (Stigfossen) รายล้อมไปด้วยยอดเขา Mount Bispen, Kongen
และ Dronninga
เดินทางสู่ อันดาลเนส เมืองหลวงแห่งกีฬาปีนเขาของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของหุบเขารอมสดาลเล่น
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโมลเด Molde ที่ล้อมรอบด้วยฟยอร์ด เคยเป็นเมืองท่าค้าขายมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17
ปัจจุบันเมืองโมลเดเป็นศูนย์กลางแห่งเทศกาลดนตรีแจ๊สในฤดูร้อนทุกๆปี ศิลปิน
นักดนตรีและผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลมาร่วมงานแสดงดนตรีอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้
เมืองโมลเดยังเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ขึ้นชื่อของประเทศนอร์เวย์อีกด้วย ถ่ายภาพกับ รูปปั้นบรอนซ์ สาวงามกับดอกกุหลาบ
Rose Maiden หญิงสาวที่ในมือถือดอกกุหลาบล้อมรอบด้วยน้ำพุเต้นระบำ ซึ่งเมืองโมลเดได้รับเป็นของขวัญเมื่อปี 1971

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Scandic Alexandra Molde Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6
เช้า

โมลเด - อัลดาลเนส - ATLANTIC ROAD - คริสเตียนซุนด์
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
สัมผัสประสบการณ์แห่งความทรงจำ ไปกับการเดินทางบนเส้นทางที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดแห่งทศวรรษนี้ The
Atlantic Road ที่ทอดตัวพาดผ่านเกาะเล็กๆ และแผ่นดินใหญ่บางแห่ง ตลอดระยะทาง 8,274 ก.ม.
ที่มีจุดชมวิวให้ท่านได้ถ่ายภาพในทุกมุมมอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) เมืองท่าที่มีความสวยงามไม่แพ้เบอร์เก้น หรือ เมืองอื่นๆในนอร์เวย์
เสน่ห์ของเมืองนี้อยู่ที่บ้านเรือนกระจายตัวอยู่บนเกาะทั้ง 4 แห่งที่อยู่ใกล้กัน
ต่างเรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคหลังของสงครามโลก ไม่ว่าจะเป็นโอเปร่าเฮ้าส์ รูปปั้น Klippfiskkjerringa
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ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของเมือง โบสถ์ Kirkelandet ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ทำให้สถานที่ที่มีความสำคัญแห่งนี้ควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Scandic Kristiansund Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7

คริสเตียนซุนด์ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.25 น.

ออกเดินทางโดย สายการบินภายในประเทศ สู่ กรุงออสโล โดยสายการบินภายในประเทศ

10.20 น.

ถึง สนามบินออสโล การ์เดอมูน รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่ ย่านใจกลางเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรมใน ย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบนถนนคนเดิน
อันเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นทั้งย่านช้อปปิ้ง และแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ที่มาเยือนนอร์เวย์ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ
ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll
ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Thon Hotel Oslo**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8

เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

วันที่ 9
06.15 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการราคา
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ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 04-11
พักห้องละ 2
ปี
ท่าน
พักรวมกับผู้ให
ราคาท่านละ ญ่ 1 ท่าน หรือ
2 ท่านมีเตียง
ราคาท่านละ
101,000
91,000
107,000
97,000

เด็กอายุ 0406 ปี
พักรวมกับผู้ให
ญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง
ราคาท่านละ
81,000
86,000

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
พักเดิ่ยว 1 จ่ายเพิ่มท่านละ
(ผู้ใหญ่)
(เด็ก)
ห้อง (Double
หักคืนท่านละ หักคืนท่านละ
Single Used)
เพิ่มท่านละ
17,000
17,000

เงื่อนไขการโปรแกรมทัวร์

www.tripleenjoy.com
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12,000

22,000
28,000
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22,000
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ค่าทัวร์รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
• ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง
(Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก
หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
• ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
• ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
• กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your
reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
• ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
• ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
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• ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
• บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง
ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์
ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
• การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
• ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
• ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
• ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1
แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
• ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
• ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
• ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
หมายเหตุหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ
เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
• การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %,
ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
• คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
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ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
• ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
• ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
• ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
• ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
• ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
• ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
• โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
• การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ
ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน
Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
• ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
• สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class
Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
• สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร
หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
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• กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่
และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
• หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ
มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วัน
(ไม่รวมวันทำการ)
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้น จะเริ่มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล
ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึ่งข้อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS
เป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย
• พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ
หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว
• สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร
ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
• หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,
วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
• กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
• หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6
เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบันหรือสเตทเม้นท์ในกรณีที่ไม่ได้อัพเดทสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไป
ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก
เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
• กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ
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ทัวร์ยุโรป แกรนด์นอร์เวย์ 9 วัน 6 คืน (TG)
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• กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ
หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ
ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
• ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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