
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออสโล -  ทรอนไฮม์ - โมลด์ - ออร์เนสวงิเก้น - ไกแรนเกอร์ฟยอร์ด - ล่องเรือไกแรนเกอร์ฟยอด์จ เฮลล์สล ี 
 น่ังรถโทลล์ - ธารน า้แขง็บริคสดาลส์ - โลเอน - ฟลมั - น่ังรถไฟโรแมนติก - สเตกาชไตน์  

 ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด - ออดดา - น า้ตกเลทฟอสเซ่น - โบสถ์โรลดัล สเตฟ - น า้ตกแลงฟอสเซ่น   
สตาแวนเกอร์ - สตาแวนเกอร์ - ออสโล - นาร์วคิ  สโลเวอร์ - แฮมนอย - มอสคเินส - โบโด 

ก าหนดการเดินทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่17-28 ต.ค.2561 // 10-21 เม.ย.2562 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา ) 



 

 
วนัที่ 1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ออสโล  
22.30  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดย

มี เจ้าหน้าทีบ่ริษัทคอยอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

วนัที่ 2  ออสโล – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิ      
00.55  เหิรฟ้าสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 954 

07.25 ถึงสนามบินออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากน้ัน น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองฟลัม (ระยะทาง 313 ก.ม.) เป็นเมืองท่ีอยูป่ลายสุดของฟ
ยอร์ดปากแม่น ้าฟลมั ลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาสลบัซบัซอ้น ธรรมชาติท่ีสวยงาม บวกกบัอาคารบา้นเรือน
ท่ีสร้างจากไม้สีสันสดใสทั้ งสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาท่ี
แสงอาทิตยส์าดส่องลอดผา่นหุบเขา 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น า ท่ า น น่ั ง ร ถ ไฟ ส า ย โร แ ม น ติ ค 

FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง 
ฟลัม – ไมร์ดาล เป็นทางรถไฟที่สวยที่สุด
ในนอร์เวย์ เป็นรถไฟน าเท่ียว ท่ีประยุกต์
มาจากเส้นทาง เดินทางประจ า ของคน
ท้องถ่ินนอร์เวย์ ชมความสวยงามของ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้ าตกท่ีละลายมาจากธารน ้ าแข็งบนยอดเขา ซ่ึงหลบซ่อนตวัอยู่ห่างไกลจาก
มลภาวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชม
ความงามของตวัเมืองฟลมั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่  FRETHEIM   HOTEL                       หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3 ฟลมั - จุดชมววิ Stegastein - เบอร์เกน - ชมเมือง - น่ังรถรางฟลอยบาเนน   
 สไกย – ชมววิ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุด Stegastein 
(ระยะทาง 17 ก.ม.) จุดชมวิวจะเป็นทางยื่น
ออกมาจากริมผา ให้มุมมองท่ีน่าต่ืนเตน้มาก 
เพราะดูเหมือนกระดานจะไม่มีจุดส้ินสุดและ
ท าใหล่ื้นลงไปในหุบเหวไดแ้ต่มีกระจกใสกนั
คนพลดัตกอยูป่ลายทางเดิน ตั้งอยูใ่นความสูง 
609 เมตร ฐานของแผ่นไม้ส ร้างข้ึนจาก
คอนกรีตและโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรง 
เหนือฟยอร์ดอนัสวยงามในเมืองออร์แลนด ์
ทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen) เมืองแสนสวย
ริมชายฝ่ังทะเลเหนือ  (ระยะทาง 164 ก.ม.)
เมืองมรดกโลก ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่ง
ดี น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองเบอร์เก้น จากนั้น
น าท่านนั่งรถรางข้ึนสู่ยอดเขา (Fløyen)   บน
ความสูง 320 เมตร เห นือระดับน ้ าทะเล 
เพื่อให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงามและประทบัใจ ไดเ้วลาสมควร น า
ท่านลงเขาเดินเล่นชมเมือง เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ท่ีเป็นทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่
และศูนยก์ารคมนาคมทาทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี เท่ียวชมหมู่บา้นชาวประมงโบราณ  ส่ิงก่อสร้าง
เก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษ์อาคารไมสี้สันสวยงามท่ีมีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นบัเป็นตวัอยา่งการ
ก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมือง Skei (ระยะทาง 218 ก.ม.)หมู่บา้นตั้งอยูท่ี่ปลาบดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่

ทางใตข้องหมู่บา้น Byrkjelo กลางเขต Sogn og Fjordane อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวของนอร์เวย ์จากนั้นน า



 

ท่านเดินทางลดัเลาะริมทะเลสาบ Jølstravatnet ท่ีแสนโรแมนติคจุดท่ีลึกท่ีสุดของทะเลสาบประมาณ 
230 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีฟยอร์ดหลายแห่ง    

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: THON HOTEL JøLSTER             หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ 4 สไกย – บริคดาลบรี – น่ังรถโทลล์ - ธารน ้าแข็งบริคสดาลส์ – โลเอน – น่ังกระเช้าสู่
จุดชมววิ(Sky Lift) 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ศูนย์นักท่องเท่ียวเมืองบริคส
ดาลส์บรี Briksdalsbre (ระยะทาง  82 ก.ม.)น า
ท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสาร รถโทลล์ (Troll 
Cars) รถจะน าท่านลัดเลาะตามเส้นทางท่ีใช้น า
เท่ียวมาเป็นร้อยปี  (สมัยก่อนใช้รถม้า) ข้ึน สู่
บริเวณจุดชมวิวิ ธารน ้ าแข็งบริคสดาลส์บรีน 
Briksdalsbreen Glacier ผ่านชมน ้ าตกท่ีสวยงามระหว่างเส้นทาง เดินทางถึงจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้
ช่ืนชมกบัความงดงามของธรรมชาติอนับริสุทธ์ิอยา่งเต็มท่ี ท่านจะเห็นธารน ้ าแข็งไหลลงมาบรรจบกบั
ทะเลสาบสีเขียวแสนสวยสวย น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง โลเอน “Loen” (28 กม.)  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมแหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ีไหลรินจากภูผาองัสูงชนัลงสู่

เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจ ไปอีกนานแสนนาน หลงัจากนั้นน าท่านข้ึน Loen Skylift ทุกท่านจะต่ืน
ตาต่ืนใจกบัทศันียภาพอนัตระกาลตาและน่าต่ืนเตน้เป็นหน่ึงในรถเคเบิลท่ีลาดชนัท่ีสุดในโลก น าท่านสู่
ยอดเขา Mt. Hoven (1,100 เมตร) ชมความสวยงามของทิวทศัน์เทือกเขาและฟยอร์ด  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: HOTEL LOENFJORD  หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
วนัที่ 5 โลเอน - เฮลล์สล ี- ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ - ไกแรนเกอร์   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลล์สลี (ระยะทาง 61 ก.ม.) จากน้ันน าท่านลงเรือ เพ่ือล่องชมความงามของไก
แรงเกอร์ ฟยอด์จ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 (Unesco World Heritage Site) 
เรือเฟอร์ร่ี จะค่อยๆล่องไปตามช่องน ้ าทะเลท่ีกดัเซาะเขา้มาตาม แนวช่องเขาท่ีเคยเป็นธารน ้ าแข็ง เม่ือ



 

หลายลา้นปีก่อน ซ่ึงเส้นทางจากไกแรนเกอร์ จนออกไปถึงทะเลนอกนั้นมีระยะทางถึง 80 กิโลเมตร 
ท่านจะเห็นความงดงามในแบบฉบบัของนอร์เวยอ์ย่างแท้จริงบา้นเรือนผูค้น และฟาร์มหลายๆแห่ง 
สร้างอยู่บนหน้าผา สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ผ่านชมน ้ าตกท่ีละลายจากธารน ้ าแข็งบนยอดเขา ไหลลมา
กระทบน ้ าทะเลด้านล่างเ)นประกาย บางครังท าให้เกิดรุ้งกินน ้ า ประทบัใจยิ่งนัก ชมน ้ าตกเจ็ดพี่น้อง 
(Seven Sitters Waterfall) ท่ีแบ่งสายน ้ าเป็นเจ็ดสายไหลลงมายงัเบ่ืองล่าง ผ่านชมน ้ าตกผา้คลุมหน้า
เจา้สาว (Bridal Veil Waterfall)  

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่าน ใชเ้ส้นทางผา่นจุดชมววิ ออร์เนสวินเกน Ørnesvingen รถโคช้จะค่อยๆวิ่งไต่ระดบัความ

สูง ขา้มเขาสู่ จุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของเกแรนเกอร์ฟยอร์ด เป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมมาเก็บภาพ
ของเกแรนเกอร์ ฟยอร์ดมากท่ีสุด จากนั้นน าท่านลงเขาสู่เมืองเกแรนเกอร์อยูท่่ามกลางหุบเขาธรรมชาติ
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ fjords เป็นอ่าวท่ีอยูร่ะหวา่งหนา้ผาสูงชนัมีน ้าไหลผา่น ส าหรับท่ีไกแรงเกอร์ฟยอร์ด
แลว้ fjords เกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยุคน ้ าแข็ง ท าให้น ้ าท่ีละลายจาก
น ้ าแข็งแห่งน้ีไหลลงสู่หุบเขาลึกเกิดเป็น fjords ท่ีสวยงามน่าอัศจรรย์ และมีทิวเขาต้นไม้เขียวขจี
มองเห็นสองฝ่ังยามล่องเรือผ่านท าให้รู้สึกต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกักบัธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างโดยธารน ้ าแข็ง
ของประเทศนอร์เวยท่ี์ภูมิประเทศส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยน ้าแขง็ 

 
 

 
 
 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  GEIRANGER HOTEL          หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6  ไกแรนเกอร์ - หุบผาแห่งโทลล์ - โมลเด - เส้นทางแอตแลนตคิ - คริสเตยีนซุน    
เช้า    บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 



 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลล์
ทิ เ ก น  ห รื อ หุ บ ผ า แ ห่ ง โ ท ร ล ล์ 
(Trollstigen) เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามท่ีสุด
ของประเทศนอร์เวย ์เส้นทางจะพบัไปพบั
มาสุดยอดแห่งการเดินทางโดยรถยนต ์ถือ
เป็นความสามารถของชาวนอร์เวย์อย่าง
แทจ้ริง เดินทางถึงเมืองโมลเด Molde  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสต์

เตียนซุน Kristiansund ประตูสู่ เส้นทาง
แอตแลน ติ ก  โด ย ใช้ เส้ น ท าง เลี ย บ
มหาสมุทรแอตแลนติก Atlantic Road 
ในช่วงท่ีสวยท่ีสุดมีระยะทางประมาณ 10 
กิโล ใช้เวลาสร้าง 6 ปี หมดงบประมาณ
ไปประมาณ 122 ล้าน นอร์เวยโ์ครน จน
ได้ เส้ นทางท่ี สวยงาม  แวะ จุดชมวิว
ระหวา่งทาง ให้ท่านไดเ้ก็บภาพต่างๆท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน ตวัสะพานสร้างเช่ือมต่อระหวา่งเกาะเล็กเกาะ
น้อยริมชายฝ่ังแอตแลนติก ท่ีแสดงถึงความพยายามของชาวนอร์เวยใ์นการสร้างเส้นทางน้ี ท่านจะ
ประทบัใจไม่รู้ลืม ผ่านเมือง เล็กๆ น าท่านชมป้อมควลัวิค (Kvalvik Fort) ป้อมปราการท่ีสร้างข้ึนใน
สมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และยงัคงอนุรักษไ์วเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจในความโหดร้ายของสงคราม ท่าน
จะเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงหลุมหลบภยัของชาวนอร์เวยท่ี์ท าสงครามต่อสู่กบัชาวเยอรมนัในช่วง
นั้น ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทาง สู่เมืองคริสเตียนซุน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือก
ซ้ือสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  SCANDIC  HOTEL          หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7  คริสเตยีนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง – วหิารนีดารอส  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองทรอนไฮล์ม (ระยะทาง 197 ก.ม.)เป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีตั้งอยูใ่นภาคกลาง
ของนอร์เวย์ อีกทั้งยงัเป็นเมืองส าคญัท่ีเก่าแก่และมีความส าคญั ทางด้านมรดกทางวฒันธรรมของ
ประเทศนอร์เวย์ซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณปากแม่น ้ า Nidelva เยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ สถานท่ีจัดแสดง
วฒันธรรม ทรอนไฮล์มโอบลอ้มด้วยภูเขาและเกาะเล็กๆ เดินขา้มแม่น ้ าท่ี Old Town Bridge แล้วเดิน
ผา่นซุม้ Lykkens(ประตูแห่งความสุข) เพื่อไปท่ี Bakklandet ยา่นท่ีมีบา้นไมสี้สันสดใส ร้านคา้  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย น าท่ าน ชม วิห าร นี ด ารอส  Nidaros Cathedral เป็ น
สถานท่ีส าคญัในเมืองซ่ึงจะมีนกัแสวงบุญมาเยือนตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 11 นกัแสวงบุญเหล่าน้ีจะเดินมาจากออสโล 
ซ่ึงเป็นระยะทางถึง 640 กิโลเมตรเพื่อมาสักการะหลุมฝัง
ศพนกับุญเซนต ์Olav Haraldsson ของนอร์เวย ์ชมความ
งดงามของหมู่บา้นชาวประมงหลากสีสันท่ีตั้งเรียงราย
ไปตามแม่น ้ า Nidelva โดยหมู่บ้านเหล่าน้ีล้วนมีความ
เก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 อีกทั้งยงัเป็นจุดท่ีถือวา่
สวยท่ีสุดของเมือง หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เกาะพระ 

( Munkholmen Island ) โดยเกาะแห่งน้ีตั้ งอยู่ ทางตอน
เหนือของเมืองทรอนไฮม์ ในอดีตเกาะแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ ง
ของโบสถ์ ป้อมปราการ และสถานท่ีส าหทรับการคุมขงั
นกัโทษ บนเกาะยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารเล็กๆ อิสระ
ตามอธัยาศยั    

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  SCANDIC BAKKLANDET            หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 8 ทรอนไฮล์ม – นาร์วคิ – สโวลเวอร์ – ชมเมือง (โลโฟเทน) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม / เดินทางเข้าสู่สนามบิน 

11.15 เดินทางสู่เมืองนาร์วคิ โดยสายการบินวเิดอรัว แอร์ไลน์ Wideroe Airlines เทีย่วบินที ่WF 482   

12.35 ถึงเมืองนาร์วคิ (Narvik)เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวยท่ี์แวดลอ้มดว้ยภูเขาและทะเลอนักวา้ง
ใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของพื้นท่ีการเล่นสกีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ โดยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได้
เป็นอยา่งมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดูแสง  เหนือ พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟ
ยอร์ดและวิวภูเขาท่ีรายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสอีกดว้ย 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของเมืองสโลเวอร์ เมืองสวยน่ารักท่ีขนาดพื้นท่ีเพียงแค่ 2.3 ตารางกิโลเมตร 
ท่ีตั้งอยู่ทางใตข้องเกาะเอาสต์วอเกออี “Austvågøya” ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหมู่เกาะโลโฟเทน เกาะท่ีมี
ช่ือเสียงเร่ืองทศันียภาพท่ีสวยงามของประเทศนอร์เวย์  ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ี
ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER         หรือระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่ 9 สโวลเวอร์ – ชมเกาะโลโฟเทน – แฮมนอย – เอกมั - หมู่บ้านเรเนย์ – หมู่บ้านโอ  



 

 ชมเมือง     
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ “Hamnoy” 

หมู่บ้านชาวประมงทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงามของหมู่
เกาะโลโฟเตน  อิสระให้ท่านได้ความสวยงามของ
หมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัยน าท่านเดินทางสู่
เส้นทางชมวิวของเกาโลโฟเทน แวะชมหมู่บ้าน
ชาวประมงเอกัม (Eggum) ตั้งอยู่บนฝ่ังทะเลของเกาะ
Vestvågøy เพียงแห่งเดียวอยูร่ะหวา่งทะเลกบัภูเขา สถานท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวชมจ านวนมากท่ีมาสัมผสั
กบัพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน น าชมจุดชมวิว ท่ีหันหน้าไปทางทะเล เป็นพื้นท่ีพกัผ่อนในรูปวงกลม มีงาน
ศิลปะท่ีสวยงามของศิลปิน Marcus Raetz ออกเดินทางต่อสู่หมู่บ้านเรเนย์ Reinehalsen ตั้งอยูท่ี่เชิงภูเขา 
Reinebringen และเป็นหน่ึงจุดถ่ายรูปท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศนอร์เวย์ นกัท่องเท่ียวจ านวนมากมา 
ณ ท่ีจุดน้ีทุก ๆ ปีเพื่อถ่ายรูปเมืองเรเนย ์โดยมีเทือกเขา Reinefjord เป็นพื้นหลงั น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้น
แฮมนอยด ์“Hamnoy” หมู่บา้นชาวประมงท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามของหมู่เกาะ โลโฟเตน อิสระให้ท่าน
ไดค้วามสวยงามของหมู่บา้นแฮมนอยดต์ามอธัยาศยั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่
หมู่บา้นโอตั้งอยู่ท่ีปลายดา้นใต้
ของMoskenesøy และหมู่ เกาะ 
Lofoten ห มู่ บ้ าน โอ  เส มื อน 
พิพิธภณ์ัท่ีมีชีวิต กระท่อมของ
ชาวประมง ตูอ้บปลาแห้ง เป็น

ฉากโปสการ์ดท่ีวางจ าหน่ายในร้านของท่ีระลึก  เป็นท่าเรือประมงท่ี
ส าคญั (ปลามากกวา่ 700,000 ตวัจะถูกแขวนไวใ้ห้แห้งท่ีน่ีทุกๆ ฤดู
ร้อน)น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหมู่บา้นเล็คเนส(Lekness) ตั้งอยูใ่น
ใจกลางเกาะ Lofoten บนชายฝ่ังตะวนัตกศูนยก์ลางการปกครองใน
ภูมิภาคน้ีลอ้มรอบไปดว้ยทิวทศัน์อนังดงามของ เขาท่ีพุ่งข้ึนมาจาก
น ้ าสร้างความสวยงามแปลกตา ของฟยอร์ดจากนั้นเดินทางทางสู่
เมืองสโลเวอร์  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER         หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่10 สโวลเวอร์ – นาร์วคิ – ออสโล – ช้อปป้ิง  
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม // หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบิน 



 

11.05 ออกเดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินนอร์วเีจีย้นแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่DY365  
12.50 เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวย ชม“กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้ นน าท่านชมวิวทิวทัศน์ ย่านเอเคอร์บรูค(Aker 

Brygge) ย่านช้อปป้ิงขา้งท่าเรือเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึงของ
นักท่องเท่ียว และท่ีตั้งของศาลาว่าการ(Town Hall)แนว
อาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทันสมยั ประดับไปด้วย
น ้ าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกล้
กนัเป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีๆมีการจดัแสดง
เก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติ และไกลออกไปคือ
โร งโอ เป ร่ า  ท่ี ถู ก ส ร้ า ง ข้ึ น ม าให ม่ ด้ ว ย แน ว คิ ด
สถาปัตยกรรมร่วมสมยั ผา่นชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึก
รัฐสภา พระราชวงัราชวงศน์อร์เวย ์น าท่านชอ้ปป้ิงท่ียา่น
คาร์ลโจฮนัสตรีท (KARL JOHAN STREET) เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโล สินคา้ของ
ฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  RADISSON BLU PARK HOTEL                   หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่11 ออสโล – สวนฟรอกเนอร์ – สนามบิน  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั // เดินทางเข้าสู่สนามบิน 

น าท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่าน
จะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือ
กุสตาฟ วิกเกแลนด์  ท่ีใชเ้วลาถึง 40 ปี ในการ
แกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้
เห็นวฏัจกัรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ์ตรงใจ
กลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช่ือ 
โม โน ลิ ท  (สู ง  17 เม ต ร ) แก ะส ลัก จ าก
หินแกรนิตชนิดแขง็ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินน าท่านเช็คอิน แลว้พกัผอ่นบริเวณอาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก 

14.15 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 955 

วนัที่12 กรุงเทพฯ   
06.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหน้าทวัร์ผูน้  า
ทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  



 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง 

 

       ผู้ใหญ่พกั 

  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 

    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

17-28 ต.ค.2561 155,900 155,900 149,900 29,900 
10-21 เม.ย.2562 158,900 158,900 152,900 29,900 
ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝงตวัเข้ามาในโรงแรมที่
พกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
o ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

o ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

o ค่าห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 



 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 
 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 

เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN 

แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 

เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 



 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีา
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 
 


