
 

 

  



 

 

วันแรกวันแรก  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  ออสโลออสโล    
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ  ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ีสองวันท่ีสอง  เท่ียวกรุงออสโล (นอร์เวย์) เท่ียวกรุงออสโล (นอร์เวย์) --  สวนวกิเกอแลนด์สวนวกิเกอแลนด์  --  ฟลอมฟลอม    
00.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโลประเทศนอร์เวย์โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG954  
07.25 น. ถงึกรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร 

แล้วน าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 น าคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ 
จดัแสดงเกี่ยวกบัเรือไวกิง้ที่สร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขดุได้จากรอบๆ 
ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้งัจัดแสดงเกี่ยวกบัเคร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัที่มีอายเุก่าแก่
กว่า 1,000 ปี แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่
สภาพชีวิตและการดิน้รนต่อสู้ของมนษุย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดงั กุสตาฟ วิ
เกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสูเ่ขตใจกลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, 
อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา 
และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มี

ความส าคัญในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิว
ทิวทศัน์ของล าธารที่กดัเซาะหบุเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสูเ่ขตเมืองฟลอม ใกล้
กบัฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทศัน์งดงามสดุสายตา 

(336 ก.ม.)  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั www.fretheimhotel.no  
วันท่ีสามวันท่ีสาม  ฟลอม ฟลอม --  รถไฟสายโรแมนติก รถไฟสายโรแมนติก --  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  ชมววิยอดเขาฟลอยเอ่นชมววิยอดเขาฟลอยเอ่น    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะนัง่รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 

นาที มีร์ดาลเป็นศนูย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือ
ระดับน า้ทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสดุสายตา ที่คุณจะได้ชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งปกคลมุเหนือ
พืน้ดิน ภาพของหิมะที่ปกคลมุอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, 
สะพานข้ามหุบเขาและแม่น า้ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน า้ตก Kjosfossen ที่
งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่
มากมาย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสูเ่บอร์เก้น เมืองใหญ่อนัดบัสองได้รับยกย่องว่าเป็น "เมือง

แห่งวฒันธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีง ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือน
 

http://www.fretheimhotel.no/


 

 

เก่าแก่อายกุว่า 1,000 ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่
ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จน
ได้รับการบนัทึกภาพมากที่สดุ น าคณะนัง่รถรางขึน้สู่ยอดเขา Floyen บนความสงู 320 
เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศ
ที่งดงามไม่ควรพลาด 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าคณะพกั THON HOTEL BRISTOL BERGEN หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thonhotels.com 
วันท่ีส่ีวันท่ีส่ี  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  โวส โวส --  ฟลอม ฟลอม --  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ด --  กู๊ดวาเก้น กู๊ดวาเก้น --  เกเก

โล่โล่  
  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่ส าคญัของ

นอร์เวย์มาตัง้แต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้้อมรอบด้วยภูเขาถงึเจ็ดลกู มีท่าเรือที่ยาว
ถงึ 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นที่ตัง้ของ Fish Market และ Bryggen ที่
ยงัคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายเุกือบ 300 ปี ซึง่เป็นตวัอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จน
ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ท่าน
ได้เดินเลน่ย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้
ท่านได้เลอืกสรร 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. รถโค้ชน าคณะเดินทางสูเ่มืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ มหศัจรรย์

ความงามแห่งธรรมชาติในฤดทูี่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอนัดับหนึง่จากฟลอมส์บา
นาสูซ่องน์ฟยอร์ด น าคณะลอ่งเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สดุในนอร์เวย์ มีความ
ยาวถงึ 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ที่เกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ลอ่งเรือ 2 ชัว่โมง) สู่
เมืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรับเดินทางสูเ่มืองเกโล ่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของ
นอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารที่กดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหว
ขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้าน ชนบท สูเ่มืองที่มีประชากรอาศยัอยู่เพียง 2,000 คน แต่มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหลก็, โลหะอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคัญใน
ด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั  BARDØLA HØYFJELLSHOTELL*** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.bardola.no 
วันท่ีห้าวันท่ีห้า  เกโล่ เกโล่ --  กรุงออสโล กรุงออสโล --  ช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกทช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกท    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. รถโค้ชน าคณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโล เมืองที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังออสโลฟยอร์ด 

เขตทา่เรือคกึคกัไปด้วยผู้คนและนกัทอ่งเที่ยว 
(287 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าทา่นเที่ยวชมเขตทา่เรือคกึคกัไปด้วยผู้คนและนกัทอ่งเที่ยว ยา่นเอเคอร์ บรูค 

(Aker Brygge) และที่ตัง้ของศาลาวา่การ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโค
สถาปัตยกรรมที่ดทูนัสมยั ประดบัไปด้วย น า้พ ุ สวน และประติมากรรมเติมแตง่
ให้ดกูลมกลืน ใกล้กนัเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆ มีการจดัแสดง
เก่ียวกบัผู้ที่ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติ และไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถกูสร้าง
ขึน้มาใหมด้่วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยัจากนัน้อสิระให้ทา่นได้เดินเที่ยว
ยา่นถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท ถนนคนเดินและยา่น  ช้อปปิง้ที่มีชื่อเสียงของ
ออสโล   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
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 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL, OSLO ALNA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันท่ีวันท่ีหกหก  เดินทางสู่สนามบิน เดินทางสู่สนามบิน --  กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพือ่เตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
14.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955  
วันท่ีเจด็วันท่ีเจด็  เดินทางกเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯลับถงึกรุงเทพฯ    
06.15 น. น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนือ่งจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั กอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

22 – 28 มี.ค. 2562 

75,000.- 68,000.- 60,000.- 14,000.- 10,000.- -23,000.- 
-18,000.- 

3 – 9 พ.ค. 2562 
10 – 16 พ.ค. 2562 
24 – 30 พ.ค. 2562 

ค่าทวัร์รวม ค่าทวัร์รวม ::      
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะ
ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพัก หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) 
เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ

สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์  

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม ค่าทวัร์ไม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถ่ิน  
  ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั     
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพัก ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

http://www.radissonblu.com/


 

 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่าน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบังคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหักจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก  
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า      2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดังกลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์
สว่นที่เหลอื 

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

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์ , ลฟุฮนัซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่  28 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 



 

 

โรงแรมและห้องพกั โรงแรมและห้องพกั ((HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

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

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (สถานที่เข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))   
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 
ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน 



 

 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))    
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม  
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ 1155  วัน (ไม่รวมวันท าการ)วัน (ไม่รวมวันท าการ)  
ตัง้แต่วนัที่ ตัง้แต่วนัที่ 1144  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555566  เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมูล เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมูล 
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิว้มือ ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิว้มือ 1100  นิว้ ที่เรียกว่า นิว้ ที่เรียกว่า   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทึกไว้ในระบบซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทึกไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซ่า ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซ่า VVIISS  เป็นระยะเวลา เป็นระยะเวลา 55  ปี ปี   ผู้สมัครทุกท่านจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซ่าด้วยตวัเองตามเวลานดัหมายผู้สมัครทุกท่านจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซ่าด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย   

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสติู

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง , อตัราเงินเดือนในปัจจบุัน

, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มี
การเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสอื
รับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบัญชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรบัในข้อตกลง   หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรบัในข้อตกลง     
และเง่ือนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  

 


