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ก ำหนดกำรเดนิทำง     10-18 กรกฎำคม 2563 
 
 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4  ประตู 2   
เคำน์เตอร์ D  สำยกำรบินไทย (TG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบตัรโดยสาร 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

(กรุณำเตรียมกระเป๋ำส ำหรับค้ำคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินทำง ) 
 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำร์ก โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 950     
07.40 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้รถ

โคช้รอรับ น าท่านเดินทางเที่ยชมกรุงโคเปนเฮเก้น นครหลวงท่ีใหญ่ เป็นอนัดบัหน่ึงของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี
ผ่ำนชมจัตุรัสซิตีฮ้อลล์ ถ่ำยรูปคู่กบัเงือกน้อยลติเติล้เมอร์เมดสัญลกัษณ์ของเมืองและยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ ท่ีมีเรือ
สินคา้และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินชมสวนสำธำรณะทีม่ีน ำ้พุเกฟิอน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมกนั

วนัแรกของกำรเดินทำง 
10 กรกฎำคม 2563 

สนำมบินสุวรรณภูมิ   - - - 

วนัทีส่อง (2) 
11 กรกฎำคม 2563 

โคเปนเฮเก้น  (เดนมำร์ก) - ซิตีฮ้อลล์ – ลติเติล้เมอร์เมด –  
ปรำสำทโรเซนบอร์ก - ท่ำเรือ Kongens Nytorv –  
ช้อปป้ิงย่ำนวอร์คกิง้สตรีท -   ลงเรือส ำรำญ DFDS 

- เทีย่ง ค ่ำ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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สร้างเกาะซีแลนดข้ึ์นมา  ชมพระราชวงัอมาเลียนบอร์กท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก  จากนั้นน า
ท่านเข้ำชมปรำสำทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) สร้างในศตวรรษท่ี 17 ภายในประดบัตกแต่งดว้ยวตัถุล ้าค่า
อยา่งวจิิตงดงามจดัแสดงเคร่ืองใชโ้ดยเฉพาะ เช่น มงกุฎท่ีประดบัดว้ยอญัมนีและยงัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหา
มงกุฎ เคร่ืองราชอิสริยภรณ์ของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก ผ่ำนชมเขตท่ำเรือ Kongens Nytorv ท่ีมีอาคารบา้นเรือน
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 เรียงรายใจกลางเมืองมีสวนสนุก ทีโวลีท่ีเก่าแก่ ตัง่แต่ปี 1843 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่ง
บนัเทิงท่ีเก่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก   

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรจีน  
 อสิระให้ท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำย่ำนวอร์คกิง้สตรีทหรือถนนสตรอยด์ (STROGET ST.) ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก 

เร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ หลุยส์วติตอง ชาแนล ร้าน
นาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวิส, พอสเลน เป็นตน้ 

15.30 น. เดินทางสู่ท่ำเรือเพ่ือลงเรือส ำรำญ DFDS (Scandivavian Seaway) ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านคา้ ร้านขายของ, ร้านคา้
ปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna , Spa ฯลฯ  

16.30 น. น าทา่นล่องเรือ DFDS (Scandivavian Seaway) ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์  พกัผอ่น
สบายๆ กบัส่ิงอานวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ อาทิ ไนตค์ลบั หอ้งอาหาร เกมส์รูม คาสิโน และโรงภาพยนตร์ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอำหำรบนเรือส ำรำญ  
 พกัค้ำงคืน บนเรือส ำรำญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพกัคู่ SEASIDE CABIN) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรบนเรือส ำรำญ 
09.30 น. เรือจอดเทียบท่ำ ณ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ เมืองท่ีถูกสถาปนาข้ึนเม่ือ 60 ปีก่อน ซ่ึงในอดีตเม่ือคร้ังท่ี

นอรเวยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์ก นอรเวยไ์ดย้า้ยเมืองหลวงถึง 2 คร้ังจากกรุงทรอนโฮลม์าเป็นเบอร์เกน 
ก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนั  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอล (Gol)  
 (ระยะทำงประมำณ 192 กม. / ใช้เวลำประมำณ 2.30 ชม.) 
 เมืองแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย ์ เมืองแห่งปากประตูสู่ดินแดนแห่งฟยอร์ดแลนดแ์ละสกีรี

สอร์ทยอดนิยม และยงัเป็นเมืองท่ียงัคงรักษาจารีตวฒันธรรมรูปลกัษณ์ดั้งเดิมของหมู่บา้นชนชาวนอร์สในตน้
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลมั (Flam) 
 (ระยะทำงประมำณ 137 กม. / ใช้เวลำประมำณ 2.30 ชม.) 

วนัทีส่ำม (3) 
12 กรกฎำคม 2563 

กรุงออสโล – เมืองกอล – เมืองฟลมั 
 

- เทีย่ง ค ่ำ 



 

                          4 

 ดินแดนแห่งเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการเกิดการกดัเซาะของน ้าแขง็เม่ือคร้ังท่ี
บริเวณชายฝ่ังทะเลเหล่านั้นยงัเป็นน ้าแขง็อยู ่ เกิดการละลายและกะเทาะจนมีลกัษณะเวา้แหวง่เขา้มาในแผน่ดิน เป็น
ธรรมชาติท่ีมีความงดงามอยา่งมาก น ำท่ำนสู่ท่ำเรือเมืองฟลมัเพ่ือล่องเรือช่ืนชมความงามทางธรรมชาติท่ี

สร้างสรรคไวใ้หท้่านช่ืนชมอยา่งเตม็อ่ิม ตลอดเส้นทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัแหล่งฟยอร์ดท่ีมีธรรมชาติของขนุเขาท่ี
งดงาม สงบเงียบ ทั้งน ้าตกอนัหลากหลาย ท่ีกระเซ็นละอองน ้าจากเขาสูงใหญ่สู่เบ้ืองล่าง ตลอดจนทะเลสาบสีฟ้า
อ่อนสลบักบัตน้สนอนัยิง่ใหญ่เหนือค าบรรยาย ใหท้่านเพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัตระการตากบัจนกระทัง่ถึงเมือง
กุ๊ดวำนเก้น (Gudvangen) หมู่บา้นท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีซ่อนตวัอยูใ่นเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเนฟยอร์ดท่ีมีความยาวจาก
มหาสมุทรเขา้มาสู่แผน่ดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวานเกน้นั้นเป็นหมู่บา้นท่ีเล็กๆ มีประชากรอาศยัอยูเ่พียง
แค่หลกัร้อยคนเท่านั้น แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจ านวนมากในแต่ละ
ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลมั (Flam) (ระยะทำงประมำณ 13 กม. / ใช้เวลำประมำณ 30 นำท)ี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง  
 พกัค้ำงคืน ณ  Fretheim Hotel 4* หรือระดับเทยีบเท่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านน่ังรถไฟสำยโรแมนติกสำยฟลมัส์บำนำ (Flamsbana) เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย ์

ชมววิแสนสวยระหวา่งทาง ท่านจะไดช่ื้นชมกบัธรรมชาติอนัสวยงาม ความงามของ
หุบเขา ทะเลสาบ น ้าตกสูง Kjosfossen ท่ีสวยงาม ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะ 

รถไฟสายโรแมนติกน้ีจะน าท่านลอด
อุโมงคร์ะหวา่งทางซ่ึงมีถึง 20 แห่ง และ 18 
แห่งน้ีไดใ้ชแ้รงงานคนขดุลว้นๆ จนกระทัง่
ถึงสถานีเมืองไมร์ดาล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

วนัทีส่ี่ (4) 
13 กรกฎำคม 2563 

ฟลมัส์บำนำ – เมืองเบอร์เก้น – รถรำงไฟฟ้ำ  เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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ของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลมัส์บานา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งน้ีอยู่
สูงกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 867 เมตร  น ำท่ำนเปลี่ยนขบวนรถไฟเพ่ือ
น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองวอส อีกเมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศ
นอร์เวยเ์มืองน่ารักริมทะเลสาบท่ีซ่ึงลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทบัเม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปในปี 1907 
ซ่ึงมีลายพระหตัถข์องรัชกาลท่ี 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผูต้ามเสด็จในคร้ังนั้น ใส่กรอบแสดงไวท่ี้ล็อบบ้ีชั้น 2 
ของโรงแรม FLEISCHER ‘S HOTEL VOSS รถโคช้รอรับท่ีเมืองวอส 

 เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) 
 (ระยะทำงประมำณ 106 กม. / ใช้เวลำประมำณ 1.30 ชม.) 

เมืองหลวงแห่งศิลปวฒันธรรมของนอร์เวยอ์อกไปทางชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต ้ และ
เมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย ์ อีกทั้งยงัเป็นเมืองมรดกโลกโดย
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองคก์ารยเูนสโกดว้ย และเคยเป็นเมืองหลวง
ของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะยา้ยไปยงักรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 จากนน าท่าน
ขึน้รถรำงไฟฟ้ำ Floibanen Funicular ขึน้สู่ยอดเขำ Floyen  บนความสูง 320 เมตร
เหนือระดบัน ้าทะเล เพื่อให้ท่านไดช้มววิทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศท่ี

งดงาม อิสระใหท้่านเดินเท่ียว, ถ่ายรูป,ชอ้ปป้ิงสินคา้หรือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  น าท่านเดินทางสู่ย่ำนเมืองเก่ำ 
ซ่ึงในอดีตเป็นโกดงัสินคา้ต่างๆ ปัจจุบนัถูกดดัแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอร่ี พิพิธภณัฑ ์ ร้านคา้
ต่างๆมากมาย ใหท้่านไดพ้กัผอ่นกบับรรยากาศแสนสบาย ผา่นชมบริเวณท่าเรือ และBrygge อาคารเก่าแก่อายรุาว 
300 ปี ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 พกัค้ำงคืน ณ  Thon Hotel Bergen Airport  4* หรือระดับเทยีบเท่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเบอร์เกน้ เพื่อเดินทางสู่กรุงออสโล (Olso) 
09.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน กรุงออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี DY 611 
 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 55 นำท)ี 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบินการ์เดอมอน กรุงออสโล รถโคช้รอรับ  
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

กรุงออสโล (Olso) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ เมืองสวยมีสไตล ์
เมืองแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตวัอาคาร
บา้นเรือนจะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามไดส้ัดส่วนและแปลกตา ซ่ึง

วนัที่ห้ำ (5) 
14 กรกฎำคม 2563 

เมืองฟลมั  - เมืองเกยีโล – กรุงออสโล  เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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ส่วนใหญ่สร้างดว้ยไมท้าสีสด มีพิพิธภณัฑศิ์ลปะ มีจุดชมววิสวยๆ ของเมือง
เลียบฟยอร์ด น าท่านเท่ียวชมสวนสำธำรณะฟร็อกเนอร์ (Frogner Park) 
สวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง เป็นสถานท่ียอดนิยมของทั้งนกัท่องเท่ียวและ
ชาวเมืองเอง ภายในสวนสาธารณะฟร็อกเนอร์ยงัเป็นท่ีตั้งของ สวนวกิเกอร์แลนด์ 
(Vigeland Sculpture Park) ช่ือสวนสาธารณะแห่งน้ีตั้งข้ึนตามช่ือของผูก่้อตั้ง 

“กุสตาฟวกิเกอร์” ประติมากรช่ือดงั พื้นท่ีของสวนวกิเกอร์แลนดจ์ะถูกเนรมิตให้เป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ที
จดัแสดงประติมากรรมรูปสลกัจากโลหะและส าริดมากมายถึงกวา่ 200 ช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรูปป้ันมนุษยเ์ปลือยท่ี
แสดงถึงวฏัจกัรชีวติทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ ทั้งหมดน้ีเวลาสร้างนานถึง 22 ปี จุดเด่นของท่ีน่ีจะเป็น “เสาโมโน
ลิท” (Monolith) เสาหินแกรนิตสูง 17 เมตร ท่ีถูกแกะสลกัเป็นมนุษยท์ั้งเด็กและหญิงชายเก่ียวพนัเรียงร้อยกนัข้ึนไป
ตามแนวเสา เหมือนการแก่งแยง่ของมนุษยเ์พื่อจุดสูงสุดของชีวติ และยงัมีรูปส าริดของเจา้หนูข้ีแยสัญลกัษณ์ส าคญั
ของออสโลท่ีมีช่ือวา่ “Angry Little boy” ท่ีใครๆ ก็หอ้มลอ้มถ่ายรูปเป็นอยา่งสนุกสนาน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ใครไดแ้ตะมือ
เจา้หนูคนน้ีแลว้จะมีโอกาสไดก้ลบัมาออสโลอีกคร้ัง 
จากนั้นน าท่านผ่ำนชมท ำเนียบรัฐบำล, พระบรมมหำรำชวงั, อำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่อำยุกว่ำ 100 ปี อำทิ 
National Theatre, อำคำรรัฐสภำ และศำลำเทศบำลเมืองเก่ำซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ยา่นเอเคอร์บรูค Aker 
Brygge และท่ีตั้งของศาลาวา่การ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ยน ้าพุ สวน
และประติมากรรมเติมแต่งใหดู้กลมกลืน ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีท่ีมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท่ี้
ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ท่ีถูกสร้างข้ึนมา ใหม่ดว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรจีน  
 พกัค้ำงคืน ณ Radisson Blu Airport Hotel  4* หรือระดับเทยีบเท่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน เพื่อเดินทางสู่เมืองอลัตา้ (Alta) 
09.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองอลัตา้ โดยสายการบินนอร์วเีจียน แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี DY 320 
 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) 
11.20 น. เดินทางถึงเมืองอลัตา้ (Alta) เมืองใหญ่ดา้นการศึกษาของนอร์เวย ์ เมืองน้ีท่านสามารถชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนได ้

เพราะเป็นเมืองท่ีตั้งอยูเ่หนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนน่ิงสแวก (Honningsvag) 
 (ระยะทำงประมำณ 207 กม. / ใช้เวลำประมำณ 3 ชม.)  
 โดยลอดผา่นอุโมงคใ์ตน้ ้า “North Cape Tunnel” ท่ีเช่ือมระหวา่งแผน่ดินใหญ่กบัเกาะมาเกโรยา่ (Mageroya) สร้าง

ระหวา่งปีค.ศ. 1993-1999 มีความยาวทั้งส้ิน 6,875 เมตร และอยูใ่นระดบัความลึก 212 เมตร เป็นเมืองท่ีไดรั้บการ

วนัที่หก (6) 
15 กรกฎำคม 2563 

สนำมบินกำร์เดอมอน – เมืองอลัต้ำ –  
เมืองฮอนน่ิงสแวก - ศูนย์นิทรรศกำรนอร์ธเคป 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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ประกาศวา่ “ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของประเทศ และของโลก” ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณอ่าวทางตอนใตข้องเกาะมาเกโร
ยา่ จึงเป็นเมืองท่าอีกเมืองบริเวณแถบน้ี ในฤดูร้อนจะมีเรือส าราญแล่นมาเทียบท่า ส่วนฤดูหนาวบริเวณหนา้อ่าวจะ
เป็นทะเลน ้าแขง็ และอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยปลาเขตขั้วโลก น าท่านสัมผสัประสบการณ์ความหนาวเยน็แห่งดินแดน
ขั้วโลกกบั “Artico Ice Bar” บาร์น ้าแขง็ท่ีสร้างจากน ้าแข็งและหิมะด่ืมเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ กบับรรยากาศเยน็ๆ  

 (ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ –ฤดูร้อน แมส้ภาพอากาศอากาศจะไม่ไดป้กคลุมดว้ยหิมะ แต่ท่านจะไดช้มจากสภาพท่ีจ าลองท่ี
เหมือนจริง)  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนั้นออกเดินทางสู่ท่ีตั้งของศูนย์นิทรรศกำรนอร์ธเคป ซ่ึงตั้งอยูบ่นปลายแหลม
นอร์ธเคป ชมภาพถ่ายเก่ียวกบัการประพาสของรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2450 ซ่ึง
พระองคไ์ดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหินขนาดใหญ่ ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้ห้
ชาวไทยไดมี้ความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภณัฑส์ยาม  ท่ีจดัสร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเร่ืองราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์

เท่ียงคืนในหอ้ง Auditorrium  ก่อนท่ีจะไปชมปรากฏการณ์จริงดา้นนอก 
ต่อจากนนัเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปดว้ย แชมเปญแกลม้ดว้ย
ไข่ปลาคาร์เวยีเลิศรสแลว้รับมอบประกาศนียบตัรส าหรับผูม้าเยอืน
สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัโรงแรม 

 พกัค้ำงคืน ณ Rica Hotel Nordkapp  4* หรือระดับเทยีบเท่ำ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอลัตา้ เพื่อเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน กรุงออสโล 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนัอิสระตำมอธัยำศัย 
13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน กรุงออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี DY 321 
 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินการ์เดอมอน กรุงออสโล  
 จากนั้นอสิระช้อปป้ิงย่ำนคำร์ล โจฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) หน่ึงในแลนดม์าร์กของเมืองซ่ึงดูหรูหรา และเป็น

สีสันของการชอ้ปป้ิงท่ีนกัชอ้ปทัง่หลายไม่ควรพลาด นกัท่องเท่ียวค่อนขา้งเยอะเพราะมีแต่สินคา้น่าชอ้ปมากมาย 
ตั้งแต่แบรนดเ์นมจนถึงสินคา้ทอ้งถ่ินไม่มีแบรนด ์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ท่ีมีตน้ก าเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย 
และกระเป๋าเป้สะพานจากสวเีดนแบรนด ์“Fjallraven” หรือท่ีเราคุน้ในช่ือ “Kanken” ก็มีแบบใหเ้ลือกมากมาย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรจีน 

วนัทีเ่จ็ด (7) 
16 กรกฎำคม 2563 

สนำมบินอลัต้ำ – กรุงออสโล – ช้อปป้ิงคำร์ลโจฮันส์เกท  เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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 พกัค้ำงคืน ณ  Radisson Blu Airport Hotel  4* หรือระดับเทยีบเท่ำ 

08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
10.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน มีเวลาใหท้่านไดท้  า Tax Refund คืนภาษี 
14.15 น. ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 955 

06.30 น.   เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
 

       

อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลด 

ผู้ใหญ่ / เด็ก 

10-18 กรกฎำคม 63 115,500 107,500 98,500 25,000 -23,000 / -18,000 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 

***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 
หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 

กรุณำส่งเอกสำรที่ใช้ย่ืนวซ่ีำให้ทำงบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนกำรเดินทำง 
ในกำรย่ืนวซ่ีำ ผู้เดินทำงทุกท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวซ่ีำด้วยตัวเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต 

เพ่ือมำสแกนลำยนิว้มือด้วยตัวท่ำนเอง โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 
 
 
 

วนัทีแ่ปด (8) 
17 กรกฎำคม 2563 

สนำมบินกำร์เดอมอน  
 

เช้ำ - - 

วนัทีเ่ก้ำ (9) 
18 กรกฎำคม 2563 

สนำมบินสุวรรณภูมิ 
 

- - - 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทย แอร์เวย ์เส้นทางตามท่ีระบุ  
(ภาษีน ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 ม.ค. 62  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room) ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้ง
แบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรม
หลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน ้3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
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 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
**หำกสถำนที่ท่องเทีย่วใดที่ไม่สำมำรถเข้ำชมได้ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดกต็ำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจำกทำงบริษัทได้ท ำกำรจองและถูกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว** 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศนอร์เวย ์
 ค่ำทปิพนักงำนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ 
 น ำ้ด่ืมท่ำนละ 1 ขวด ต่อวนั  

 
 
 
 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นก าลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%  ซ่ึงท่ำนต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดย
อตัโนมัติ 
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***(กรณีวซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง  45 วัน    หกัเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง  31-44 วนั   หกัเงินค่ามดัจ าเตม็ทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง  21-30 วนั   หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง  1-20  วนั    หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
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 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีำ 
 กำรอนุมัติวซ่ีำเป็นเอกสิทธ์ิของทำงสถำนทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณำจัดเตรียม
เอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมทีส่ถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน) หากผลวซ่ีาออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่ำน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่ำวซ่ีำ และค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนไม่ว่ำในกรณใีดๆ กต็ำม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
  กรณีทีท่่ำนวซ่ีำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ำวซ่ีำ และค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืน ให้กบัท่ำน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีกำรย่ืนวซ่ีำเข้ำไปแล้ว และท่ำนเพิง่พร้อมย่ืนวซ่ีำหลงักรุ๊ป ท่ำนจะต้องรับผดิชอบค่ำวซ่ีำส่วนต่ำงที ่
เกดิขึน้(กรณมีีค่ำใช้จ่ำยเร่ืองวซ่ีำเพิม่เติม) 

ในกำรย่ืนวซ่ีำ ผู้เดินทำงทุกท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวซ่ีำด้วยตัวเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  
เพ่ือมำสแกนลำยนิว้มือด้วยตัวท่ำนเอง โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สำยกำรบิน 
ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

กำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลกิกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหำกท่ำนต้องมีกำรส ำรองยำนพำหนะ นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส ำหรับท่ำนที่เป็นมุสลมิ,  ทำนมังสวรัิติ, ไม่ทำนหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลำ หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 20 วนัก่อนเดินทำง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
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เน่ืองจำกกำรวำงแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

กรณมีีงำนจัดประชุมนำนำชำติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 
 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
สัมภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

น ำ้หนักของสัมภำระโหลด ส ำหรับสำยกำรบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

กระเป๋ำสัมภำระ ส ำหรับน ำขึน้เคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมี
น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีทีต้่องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทำงบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผู้โดยสำร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 
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2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่

ในประเทศไทย 
              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยละเอยีดทั้งหมด และรับทรำบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเง่ือนไขกำรจอง 
และกำรยกเลกิ และเง่ือนไขของกำรเดินทำงท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประกำร เรียบร้อยแล้ว  
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เอกสำรในกำรขอวซ่ีำท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ 1 ชุด 
ใช้เวลำย่ืนวซ่ีำประมำณ 10 วนั (ไม่รวมวนัท ำกำร) 

ในกำรย่ืนวซ่ีำ ผู้เดินทำงทุกท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวซ่ีำด้วยตัวเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต  
เพ่ือมำสแกนลำยนิว้มือด้วยตัวท่ำนเอง โดยมเีจ้ำหน้ำทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 

 

1. หนังสือเดินทำง 
(พำสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกต ิจ  านวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ำกบัหน้ำวซ่ีำในเล่มพำสปอร์ต 
 
 

3. เอกสำรทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. ส ำเนำสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐำนกำรเงิน ส าเนาบญัชีสมุดเงินฝาก (เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจ าแนบเพิ่มเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์

นอ้ย) ถ่ำยทุกหน้ำย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนเงิน
ไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่
เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวี
ซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวดว้ย 

***ทำงสถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวนั*** 
พร้อมหนังสือรับรองกำรเงินจำกทำงธนำคำร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัที่ย่ืนวซ่ีำ
ต้องน ำ BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณีทีบ่ริษัทของท่ำนเป็นผู้รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กบัผู้เดินทำงทั้งหมด ทำงบริษัทท่ำน
ต้องออกจดหมำยอกีฉบับเพ่ือแสดงควำมรับผดิชอบต่อค่ำใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทำง และระบุเหตุผลทีจั่ดกำรเดินทำงคร้ังนีใ้นจดหมำยด้วย 
**หำกมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กบัผู้อ่ืน จะต้องไปท ำ BANK  GUARANTEE  ทีธ่นำคำร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐำนกำรงำน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ 
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กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 
 กรณีทีเ่ป็น

พนักงำนบริษัท
ทัว่ไป 

ใชห้นงัสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้ำงำน / อตัรำเงินเดือน / ต ำแหน่งงำน / ช่วงเวลำทีข่อ
ลำงำนเพ่ือเดินทำงท่องเที่ยว หลงัจำกน้ันจะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนดลำงำน 

 (ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) 
กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้ำของกจิกำร 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอ านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณข้ีำรำชกำร ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภำษำองักฤษ 

กรณแีม่บ้ำน
เดินทำงคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษำ 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทำงพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถท าท่ีส านกังานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
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 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้
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