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GRAND NORWAY PREMIUM  
1. เท่ียวแบบสบายๆ พกัโรงแรม มาตรฐาน 4 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋า 
2. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตน้ต ารับ *** 
3. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อยา่ง พร้อมผลไม ้// อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
4. ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรในยโุรป 
5. บริการน ้าด่ืมบนรถตลอดการเดินทาง 

 

วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เฮลซิงก ิ– ออสโล  
06.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 โดยมี เจา้หนา้ท่ี

บริษทั คอยอ านวยความสะดวก 
08.55 เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY142 
15.15 ถึงสนามบินเฮลซิงกิ รอเปล่ียนเคร่ือง (1 ชัว่โมง)  
16.05 เดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY915 
16.35 ถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย ์หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วเดิน

ทางเขา้สู่กรุงออสโล   
ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั : RADISSON BLU HOTEL NYDALEN หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) ออสโล – สวนประตมิากรรมวกิแลนด์ – ถนนคาร์ล โจฮัน – โกล       
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 หลงัอาหาร ชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์ ท่านจะ
ต่ืนตาต่ืนใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อ
กุสตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่ม
รูปสลักหินแกรนิตและทองแดงให้คนรุ่นหลังได้
เห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษยต์รงใจกลางของ
อุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่าน
ช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลัก
แกรนิตเพียงแท่งเดียว  จากนั้นน าท่านชมวิวทิวทศัน์
ยา่นเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ท่ีตั้งของศาลาวา่การ 
(Town Hall) แนวอาร์ตเดคโค  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย หลงัอาหารเดินจากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวงัหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล 
พระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกท่ีสวยงาม โดยมีรูปป้ันกษตัริยเ์ฟรเดอริกท่ี 5 ทรงมา้บริเวณ
ดา้นหนา้พระราชวงั และเม่ือมองลงไปจากเนินพระราชวงัแลว้จะ เห็นสวน Slottsparken และ ยา่น “ถนนคาร์ล โจ
ฮัน” ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินค้ามากมาย รวมถึงย ังเป็นท่ีตั้ งของ “โรงละครแห่งชาติ” ท่ีสร้างข้ึนในปี 1899, 
“มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย์ สร้างข้ึนในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” 
“Stortinget” ท่ีเปิดใชม้าตั้งแต่ปี 1866   

........ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองกอล (Gol) (170 กม.) ผา่นทะเลสาบ Tyrifjorden Lake แสนสวย เน่ืองจากประเทศ
นอร์เวย ์เคยปลกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็มาอยา่งยาวนานหลายลา้นปีจึงท าใหเ้กิดภูมิประเทศท่ีแปลกตา 

 ดว้ยสาเหตุจากการกดัเซาะของธารน ้าแขง็ เมืองน้ีส่วนใหญ่เป็นแหล่งเล่นสกีในฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย ์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั : STOREFJELL RESORT HOTEL, PERS HOTEL GOL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
วนัที่สามของการเดนิทาง (3) โกล – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิ – เบอร์เก้น     
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองฟลมั (136 ก.ม.) เป็นเมืองท่ีอยูป่ลายสุดของฟยอร์ดปากแม่น ้ าฟลมั ลอ้มรอบไปดว้ยหุบ
เขาสลบัซบัซ้อน ธรรมชาติท่ีสวยงาม บวกกบัอาคาร
บา้นเรือนท่ีสร้างจากไมสี้สันสดใสทั้งสีขาว สีแดง สี
เหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาท่ี
แสงอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านหุบเขา  น าท่านนั่ง
รถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ท่ีโด่งดังท่ีสุด
ตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล (Myrdal) เป็นทางรถไฟ
ท่ีสวยท่ีสุดในนอร์เวย์ เป็นรถไฟน าเท่ียว ท่ีประยุกต์
มาจากเส้นทาง เดินทางประจ า ของคนทอ้งถ่ินนอร์เวย ์ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้ าตกท่ีละลาย
มาจากธารน ้าแขง็บนยอดเขา ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen) เมืองแสนสวยริมชายฝ่ัง

ทะเลเหนือ (164 ก.ม.) เมืองมรดกโลก ท่ีไดรั้บการ
อนุรักษไ์วไ้ดอ้ย่างดี เดินเล่นชมเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้ง
ของ Fish Market ท่ีเป็นทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่และ
ศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: SCANDIC HOTEL BERGEN หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  เบอร์เกน – ชมเมือง – น่ังรถรางฟลอยบาเนน – สไกย  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารน าท่านนั่งรถรางข้ึนสู่ยอดเขา (Fløyen) บน
ความสูง 320 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ชมวิวทิวทศัน์ของ
เมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงามและประทบัใจ  ชม
หมู่บา้นชาวประมงโบราณท่ีอนุรักษอ์าคารไมสี้สันสวยงาม
ท่ีมีอายเุกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นบัเป็นตวัอยา่งการ 
ก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม จนไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก (Unesco) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมือง Skei (190 ก.ม.) หมู่บา้น
ตั้งอยูท่ี่ปลาบดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูท่างใต ้
ของหมู่บา้น Byrkjelo กลางเขต Sogn og Fjordane 
อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวของนอร์เวย์ จากนั้นน าท่าน
เดินทางลดัเลาะริมทะเลสาบ Jølstravatnet ท่ีแสนโร
แมนติคจุดท่ีลึกท่ีสุดของทะเลสาบประมาณ 230 
เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีฟยอร์ดหลายแห่ง    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: THON HOTEL JOLSTER หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) สไกย – บริคดาลบรี – น่ังรถโทลล์ – ธารน า้แขง็บริคสดาลส์ 
       โลเอน – น่ังกระเช้าสู่จุดชมววิ (Sky Lift) 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ริคสดาลส์บรี Briksdalsbre (82 ก.ม.) น า
ท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสาร รถโทลล์ (Troll Cars)  
น าท่านลดัเลาะตามเส้นทางท่ีใชน้ าเท่ียวมาเป็นร้อยปี 
(สมัย ก่อนใช้รถม้า)  ข้ึนสู่บริ เวณจุดชมวิวิ  ธาร
น ้ าแข็งบริคสดาลส์บรีน Briksdalsbreen Glacier ผา่น
ชมน ้ าตกท่ีสวยงามระหวา่งเส้นทาง เดินทางถึงจุดชม
วิว มีเวลาให้ท่านได้ช่ืนชมกบัความงดงามของธาร
น ้าแขง็ไหลลงมาบรรจบกบัทะเลสาบสีเขียวแสนสวย
สวย น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง โลเอน “Loen” (28 กม.)  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมแหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม  ธรรมชาติ

ของน ้ าตกท่ีไหลรินจากภูผาสูงลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพ
ท่ีติดตาตรึงใจ  น าท่านข้ึน Loen Skylift ทุกท่านจะ
ต่ืนตาต่ืนใจกับทัศนียภาพอันตระกาลตาและน่า
ต่ืนเตน้เป็นหน่ึงในรถเคเบิลท่ีลาดชนัท่ีสุดในโลก น า
ท่านสู่ยอดเขา Mt. Hoven (1,100 เมตร) ชมความ
สวยงามของทิวทศัน์เทือกเขาและฟยอร์ด  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่:  HOTEL LOENFJORD หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) โลเอน – เฮลล์สล ี– ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ – ไกแรนเกอร์   

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรม 
เดินทางสู่เมืองเฮลล์สลี (61 ก.ม.) จากนั้นล่องเรือชม
ความงามของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ ท่ีได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2005 เรือเฟอร์ร่ี จะ
ค่อยๆ ล่องไปตามช่องน ้ าทะเลท่ีกัดเซาะเขา้มาตาม 
แนวช่องเขาท่ีเคยเป็นธารน ้ าแข็ง เม่ือหลายลา้นปีก่อน 
ผ่านบ้านเรือน และฟาร์มหลายๆ แห่งท้ีสร้างอยู่บน
หนา้ผา ผา่นชมน ้ าตกท่ีละลายจากธารน ้ าแข็งบนยอด
เขา  ชมน ้ าตกเจ็ดพี่นอ้ง (Seven Sitters Waterfall) ท่ี
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แบ่งสายน ้าเป็นเจด็สายไหลลงมายงัเบ่ืองล่าง ผา่นชมน ้าตกผา้คลุมหนา้เจา้สาว (Bridal Veil Waterfall)  
เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านใช้เส้นทางผ่านจุดชมวิว ออร์เนสวินเกน 

Ørnesvingen รถโคช้จะค่อยๆวิ่งไต่ระดบัความสูง 
ขา้มเขาสู่ จุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของเกแรนเกอร์ฟ
ยอร์ด เป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมมาเก็บภาพของ
เกแรนเกอร์ ฟยอร์ดมากท่ีสุด จากนั้นน าท่านลงเขาสู่
เมืองเกแรนเกอร์อยูท่่ามกลางหุบเขาธรรมชาติซ่ึงเป็น
ท่ีรู้จกักนัวา่ fjords เป็นอ่าวท่ีอยูร่ะหวา่งหนา้ผาสูงชนั
มีน ้ าไหลผ่าน ส าหรับท่ีไกแรงเกอร์ฟยอร์ดนั้นเกิด
จากการละลายของธารน ้าแขง็ธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยคุน ้าแขง็ ท าใหน้ ้าท่ีละลายจากน ้ าแข็งแห่งน้ีไหลลงสู่หุบเขา
ลึกเกิดเป็น fjords ท่ีสวยงามน่าอศัจรรย ์  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่:  GEIRANGER HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7) ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์ – โมลเด – เส้นทางแอตแลนตคิ 
          คริสเตยีนซุน    
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน หรือ
หุบผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) เป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์เส้นทางจะพบัไป
พบัมาสุดยอดแห่งการเดินทางโดยรถยนต์ ถือเป็น
ความสามารถของชาวนอร์เวยอ์ยา่งแทจ้ริง จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองโมลเด Molde  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสต์เตียนซุน 
Kristiansund ประตูสู่เส้นทางแอตแลนติก โดยใช ้
เสน้ทางเลียบมหาสมุทรแอตแลนติก ในช่วงท่ีสวย
ท่ีสุดมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรใชเ้วลาสร้าง 
6 ปี หมดงบประมาณไปประมาณ 122 ลา้น นอร์เวย์
โครน จนไดเ้ส้นทางท่ีสวยงาม แวะจุดชมวิวระหวา่ง
ทาง ให้ท่านไดเ้ก็บภาพต่างๆ ท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน ตวั
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สะพานสร้างเช่ือมต่อระหวา่งเกาะเล็กเกาะนอ้ยริมชายฝ่ังแอตแลนติก ท่ีแสดงถึงความพยายามของชาวนอร์เวยใ์น
การสร้างเส้นทางน้ี ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม ผา่นเมือง เล็กๆ น าท่านชมป้อมควลัวิค (Kvalvik Fort) ป้อมปราการ
ท่ีสร้างข้ึนในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และยงัคงอนุรักษไ์วเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจในความโหดร้ายของสงคราม ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทาง สู่เมืองคริสเตียนซุน มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: SCANDIC HOTEL KRISTIANSUND หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) คริสเตยีนซุน – ทรอนไฮล์ม – วหิารนีดารอส – เลคเนส (โลโฟเทน) 

เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางสู่เมืองทรอนไฮล์ม (197 ก.ม.) เมืองเก่าแก่และมีความส าคญั ทางดา้นมรดกทางวฒันธรรมของ

ประเทศนอร์เวยซ่ึ์งตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้า Nidelva เยีย่มชมโบราณสถานต่างๆ สถานท่ีจดัแสดงวฒันธรรม ทรอน
ไฮล์มโอบล้อมด้วยภูเขาและเกาะเล็กๆ เดินข้าม
แม่น ้ าท่ี Old Town Bridge แล้วเดินผ่านซุ้ม 
Lykkens (ประตูแห่งความสุข) เพื่อไปท่ี Bakklandet 
ยา่นท่ีมีบา้นไมแ้ละร้านคา้สีสันสดใส  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมวิหารนีดารอส Nidaros Cathedral เป็นสถานท่ี

ส าคญัในเมืองซ่ึงจะมีนักแสวงบุญมาเยือนตั้งแต่
ศตวรรษ ท่ี  1 1 ชมคว ามงดง ามของห มู่ บ้ า น
ชาวประมงหลากสีสันท่ีตั้งเรียงรายไปตามแม่น ้า Nidelva โดยหมู่บา้นเหล่าน้ี ลว้นมี 
ความเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 อีกทั้งยงัเป็นจุดท่ีถือวา่สวยท่ีสุดของเมือง  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
18.55 เดินทางสู่เมืองโบโด โดยสายการบินในประเทศ 

เท่ียวบินท่ี WF777  
20.40 ถึงเมืองโบโด (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองโบโด  1 

ชัว่โมง) 
21.45 เดินทางสู่เมืองเลคเนส โดยสายการบินในประเทศ 

เท่ียวบินท่ี WF818 
22.10 ถึงสนามบินเลคเนส // เดินทางเขา้ท่ีพกั  

ที่พกั : SCANDIC LEKNES HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) เลคเนส (เกาะโลโฟเทน)–หมู่บ้านโอ–เรเนย์–แฮมนอยด์–นัสฟยอร์ด   
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารเดินทางสู่หมู่บา้นโอ (Å) (64 กม.) ซ่ึงเป็น
จุดส้ินสุดของถนนหมายเลข 10 ของนอร์เวยแ์ละยงั
เป็นจุดส้ินสุดของถนนแห่งเกาะโลโฟเตน เดินเล่น
ชมหมู่บ้านโอ (Å)  ท่ี มีกระท่อมเก่าแก่  อันเป็น
ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินเหลืออยู่ และตั้งเรียงราย
กันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ให้ผู ้มาเยือนได้เรียนรู้
เร่ืองราวในอดีตของชุมชนแห่งน้ี เดินทางสู่หมู่บา้น
เรเนย ์Reine (9 กม.) น าท่านสู่จุดถ่ายรูปท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์โดยชาวประมงท่ีเรเนย  ์จะ
ออกหาปลาและน าปลามาผ่านกระบวนการแปรรูป
ด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไวท้านในฤดู
หนาว ปลาส่วนใหญ่ท่ีจบัไดใ้นเขตน้ีคือปลาค็อด ซ่ึง
ชาวประมงน าปลามาตากแห้งบนราวหรือชั้นไมท้ัว่
หมู่บา้น ซ่ึงปลาแห้งถือเป็นหน่ึงในสินคา้ส่งออกท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้ นสู่หมู่บ้านแฮมนอย (Hamnoy) (6 กม.) 

หมู่บา้นชาวประมงเล็กมีบา้นเรือนอยู่ไม่ก่ีหลงั แต่
เป็นหมู่บา้นท่ีมีฉากธรรมชาติงดงามมาก มีทิวเขาตั้ง 
ตระหง่านอยู่เบ้ืองหลัง ด้านหน้ามีเรือประมงจอด
ทอดสมออยู่มากมาย เก็บภาพบรรยากาศท่ีสวยงาม
ตามอธัยาศยั  เดินทางสู่ หมู่บา้น นสัฟยอร์ด (Nusfjord) (36 กม.)  หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีอยูสุ่ดทางชนบท สาย FV807 
ตั้งอยู่บนชายฝ่ังทางตอนใตข้องเกาะ Flakstadøya ตามแนว Vestfjorden ท่ีได้ช่ือว่าเป็น หมู่บา้นชาวประมงท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงบนเกาะโลโฟเตน และมีทศันียภาะท่ีสวยงามไม่แพห้มู่บา้นอ่ืนๆ   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารตามอธัยาศยั 

ที่พกั : SCANDIC LEKNES HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) เลคเนส – สโววาร์ – เมจกิ ไอซ์ บาร์ – นาร์วกิ 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรม 

เดินทางสู่เมืองสโวลเวอร์ (69 กม.) ชมความสวยงาม
ของเมืองสโลเวอร์ เมืองสวยน่ารักท่ีขนาดพื้นท่ีเพียง
แค่ 2.3 ตร.กม. ท่ีตั้งอยูท่างใตข้องเกาะเอาสตว์อเกออี 
เกาะท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองทศันียภาพท่ีสวยงาม ชม Magic 
Ice Bar Svolvær พบกบัการผจญภยัท่ีน่าอศัจรรยก์บั
ของเขตอาร์กติก โดยส่ิงของภายในจัดท าข้ึนจาก
น ้ าแข็ง และการติดตั้งท่ีมีแสงไฟ LED ท่ีมีสีสัน
ผสมผสานดนตรีสร้างบรรยากาศท่ีมีเสน่ห์เฉพาะ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองนาร์วิก (220 กม.) เมืองท่า

ในแควน้นอร์ดแลนดท์างเหนือของนอร์เวย ์ตั้งอยูท่าง
เหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล ก่อตั้งข้ึนในปี 1903 ภูมิ
ประเทศท่ีตั้งอยู่บน Ofotfjord หรือท่ีรู้จกักนัในนาม 
Narvik Fjord บนขอบของฟยอร์ดลึกท่ีช่วยให้เขา้ถึง
เรือทุกขนาดไดง่้ายและปราศจากน ้ าแข็ง เน่ืองจาก
กระแสน ้ าในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและภูเขา
สูงท่ีก าบงัเมือง ท าใหท้่าเรือปลอดน ้าแขง็ตลอดทั้งปี  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั : SCANDIC HARSTAD HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง (11) นาร์วกิ – ทรอมโซ – ยอดเขาสโตรสไตเนิน – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ทรอมโซ (236 กม.) เดินทางถึงเมืองทรอมโซ เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลทาง

เหนือของนอร์เวย ์มีหิมะปกคลุมภูเขาลูกใหญ่ท่ีโอบ
ลอ้มเมืองเอาไวร้าวกบัป้อมปราการ มีสะพานทอด
ยาวระหวา่งเกาะไปยงัแผน่ดินใหญ่   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลงัอาหารน าท่านข้ึนกระเชา้ Fjellheisen ไปยงัยอด
เขาสโตรสไตเนิน (Mt Storsteinen) เพื่อชมทิวทศัน์
ตวัเมือง แม่น ้ า และภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะในแบบ
พาโนรามา ซ่ึงอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 420 เมตร ชม
ทศันียภาพทัว่เมืองทรุมโซ ซ่ึงมีลักษณะเป็นเกาะอยู่
กลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ๆ ล้อมรอบ (หมายเหตุ: ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการในการนั่ง
กระเช้าขึน้สู่ยอดเขา NARVIKFJELLET ในกรณีท่ีสภาพ
อากาศไม่เอื้ออ านวย หรือมีการปิดซ่อมแซม) **  
จากนั้นชมเมืองทรอมโซ่ท่ีผสมผสานกบัความคลาสสิค
ของส่ิงปลูกสร้างเก่าแก่ท่ีชาวทรอมโซ่ยงัอนุรักษไ์ว ้ทั้ง
โบสถ์ไม ้โบสถ์ไมเ้ก่าแก่ช่ือ Tromso Cathedral ท่ีสร้าง
ข้ึนในปี 1861 มีความขลงัและงดงามไม่เคยเส่ือมคลาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั : CLARION HOTEL EDGE TROMSO หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง (12) ทรอมโซ – เฮลซิงก ิ– เดนิทางกลบั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
........ หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินทรอมโซ 
11.50 เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY946   
15.10 ถึงสนามบินเฮลซิงกิ รอเปล่ียนเคร่ือง 1.30 ชัว่โมง) 
16.50 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินฟินแอร์ เท่ียวบินท่ี AY 141    

วนัที่สิบสามของการเดนิทาง (13) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
07.15 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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************************************************************************** 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะ
ค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

อตัราค่าบริการ + ค่าวซ่ีา + ทิปพนักงานขบัรถ + PCR-Test(กลบั) 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

09 – 21 เม.ย.65 179,900 179,900 174,900 37,900 

30 เม.ย. – 12 พ.ค.65 179,900 179,900 174,900 37,900 

27 พ.ค. – 08มิ.ย.65 179,900 179,900 174,900 37,900 

(กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-ออสโล // ทรอมโซ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ 
2. ตัว๋เคร่ืองบินภายใน 1 เท่ียว 
3. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  
6. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่าน

จะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
7. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
8. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
9. ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรตลอดการเดินทาง 
10. น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้วนัล่ะ 1 ขวด  
11. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท  
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12. ค่าตรวจ PCR-TEST ก่อนเดินทางกลบัจากสวติเซอร์แลนด ์ 
13. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความลา้ช้า ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / วนั / ท่าน (หากท่านประทบัใจในการบริการ 13 วนั) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
5. ค่าเปล่ียนตัว๋กรณีอยูต่่อ 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่น
การพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ 
a. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
     การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ  

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
b. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
c. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อาย ุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด / ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
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10. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

11. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

13. กรณีอายเุกิน 75 ปี ตอ้งท าประกนัสุขภาพ(ส่วนตวั) มีค่าใชจ่้ายประมาณ 900 บาท 
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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