
 

 

 

ชมหมู่เกาะโลโฟเทน – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ขบัสโนว์โมบิล – น่ังเล่ือนสุนัขฮัสกี ้
น่ังเล่ือนกวางเรนเดยีร์ – ล่าแสงเหนือ ณ เมืองทรุมโซ  

 น่ังกระเช้าล่าแสงเหนือบนยอดเขา  Varvik Jellet - ชมสโลเวอร์– MAGIC ICE BAR   

ก าหนดการเดินทาง 
16-24 พ.ย.61 // 01-09 ธ.ค.61 //28 ธ.ค.-05 ม.ค.62 // 20-28 ม.ค.62  

10-18 ก.พ.62 //22-30 มี.ค.62 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 



 

 

 

วนัที่ 1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ออสโล    
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี เจ้าหน้าที่

บริษัท คอยอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วนัที่ 2  ออสโล – ทรุมโซ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้(น่ังเล่ือนสุนัขฮัสกี)้ 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  เทีย่วบินที ่TG… 

07.40 ถึงกรุงออสโล น าท่านผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง น าท่านต่อเคร่ืองสู่เมืองทรุมโซ (Tromso)  

09.55  ออกเดินทางสู่เมืองทรุมโซ โดยเทีย่วบินที ่SK4414 

11.45  เดินทางถึงเมืองทรุมโซ  
เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารสนุกการขบัเคล่ือนสุนขัลากเล่ือน Husky Safari ฮสัก้ี
เป็นสุนัขท่ีมีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลาก
เล่ือนบรรทุกส่ิงของหรือเป็นพาหนะในพื้นท่ีท่ีปกคลุมไปด้วย
น ้าแขง็และหิมะ ทั้งน้ีเน่ืองจากสุนขัมีน ้ าหนกัเบา คล่องตวั วอ่งไว 
แข็งแรง และอดทนต่อความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดู
หนาวไดดี้     

 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  THON TROMSO HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

วนัที่ 3 ทรุมโซ – ล่องเรือชมปลาวาฬ - ขบัสโนโมบิลตะลุยทุ่งหิมะ * ล่าแสงเหนือ 
 (AURORA HUNTING) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม // หลงัอาหารน าท่าน... 

ล่องเรือ “Whale Safari & Fjord Cruise” ชม “วาฬ” สัตวเ์ล้ียงลูก 
ด้วยนมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ามกลางภูมิประเทศท่ี
สวยงามในอาร์กติก โดยเฉพาะ “วาฬหลังค่อม-Humpback 
Whales”ท่ีพบมากท่ีสุดในบริเวณอ่าวทรุมโซ ซ่ึงรวมถึงอาจจะ
ได้พบกับ  “วาฬเพชรฆาต - Killer Whale” และ  “โลมาขาว 
White-Beaked Dolphin” ในขณะล่องเรือ    

 

หมายเหตุ: บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรมล่องเรือโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศในแถบอาร์กติกท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงบริษทัฯ จะจดักิจกรรมอ่ืน
ทดแทนใหต้ามความเหมาะสม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัณ ภัตตาคาร // หลงัอาหารน าท่าน 
 

สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ดว้ยการขบั “สโนว์โมบิล” Arctic Snow 
Safari สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ด้วยการขบั “สโนวโ์มบิล”หรือ
เจา้ตีนตะขาบติดสกี ไปตามแนวป่าและบนทุ่งหิมะโลดแล่นไปตาม
ทุ่งหิมะลดัเลาะป่าน ้ าแขง็ ชมทศันียภาพของหิมะกวา้งไกลสุดสายตา 
บริษทัได้จดัชุดกนัหนาวแบบพิเศษให้กบัทุกท่านซ่ึงประกอบด้วย 
ชุดเทอร์มอล รองเทา้บูต๊ ถุงมือ และหมวกกนัน็อก 

 

จ า ก นั้ น น า ท่ า น ขึ้ น ก ร ะ เ ช้ า  Fjellheisenไ ป ยั ง ภู เข า 

(Mt.Storsteinen)เพื่อชมทิวทัศน์ตัวเมือง แม่น ้ า และภูเขาท่ีปก
คลุมด้วยหิมะในแบบพาโนรามา  ซ่ึงอยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 420 
เมตร ให้ท่านไดช้มทศันียภาพทัว่เมืองทรุมโซ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเกาะ
อยูก่ลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ๆ ลอ้มรอบ   

 

ค ่า บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

พกัที:่  THON TROMSO HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 



 

 

 

น าท่านออกตามล่าแสงเหนือ 3 ช่ัวโมง (Aurora borealis หรือ 

Northern lights)โดยรถโค้ช และพนักงานขับรถท้องถิ่นที่มีความ

เช่ียวชาญ และจ าพาคณะไปยังจุดที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดแสง

เหนือมากที่สุด ปรากฏการณ์ แสงออโรร่า สามารถสังเกตเห็นได้ใน

ประเทศที่อยู่แถบข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต้ ในเขตที่มีการปรากฏ

ของออโรรา สามารถสังเกตออโรราได้ทุกคืนทีฟ้่าโล่งในฤดูหนาว  

 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ 

โอกาสทีจ่ะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคัญ *** 
 

วนัที่ 4 ทรุมโซ – ฟาร์มกลางเรนเดยีร์ (น่ังเล่ือนกวางเรนเดยีร์) – นาร์วคิ 
  น่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขา NARVIKFJELLET (AURORA HUNTING) 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
หลงัอาหารน าท่านชม “มหาวิหารทรุมโซ Tromsø Domkirke” วิหาร
นิกายโปรเตสแตนท์สมยัศตวรรษท่ี 19 (ค.ศ.1861) แห่งน้ีไดรั้บการ
ยกย่องอย่างสูงด้านสถาปัตยกรรมยุคฟ้ืนฟูโกธิค ภายในตกแต่ง
ภายในด้วยไม้แบบโปร่งและภาพการคืนพระชนม์ของพระคริสต์
แบบจ าลองโดยฝีมือของ Adolph Tidemand จิตรกรยุคศิลปะโรแมน
ติกชาวนอร์เวย์ วิหารแห่งน้ีนับว่าเป็นมหาวิหารไม้เก่าแก่และใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของนอร์เวย ์

 

ชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์ร่ีอุ่นๆ ชาขึน้

ช่ือของดินแดนแถบนี้ ก่อนชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นช่ือของ

ฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพืน้เมืองทีม่ักเลีย้งไว้ใช้งาน และ

เป็นอาหารในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ เล่นรถ

เล่ือนทีล่ากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน  

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองนาร์วคิ “Narvik” (250 กม.) เมืองทางเก่าทางตอน

เหนือของประเทศนอร์เวย์ สร้างมาตั้ งแต่ปี 1902 นาร์วิคเป็นเมืองท่ี
แวดลอ้มดว้ยภูเขาและทะเลอนักวา้งใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของการเล่น
กิจกรรมในช่วงฤดูนาว และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดูแสงเหนือ 
พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟยอร์ดและวิวภูเขาท่ีรายล้อมเมืองอย่างสวยงาม 
อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่
ของเมือง  



 

 

 

น าท่านนั่งกระเช้าข้ึนไปบนยอดเขา Narvik Jellet เพื่อสัมผสักับ
ปรากฏการณ์ลึกลับของธรรมชาติอย่าง “แสงเหนือ Aurora 
Borealis” ท้องฟ้ายามค ่าคืนปกคลุมไปด้วยแสงสีต่างๆ จากบน
ยอดเขาท่ีความสูง 656 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล (หมายเหตุ:บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกรายการน้ี หากสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการข้ึนกระเชา้)   

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที:่  SCANDIC HOTEL, NAVIK / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 5  นาร์วคิ - หมู่เกาะโลโฟเทน - สโลเวอร์ - MAGIC ICE BAR  - เอกมั - สโลเวอร์   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเดินทางสู่หมู่เกาะโลโฟเตน เรียกไดว้่าเป็นเมืองฟยอร์ดท่ี
สวยงามไม่แพ้ฟยอร์ดแห่งแผ่น ดินใหญ่ของนอร์เวย์ ชมเมือง 
“สโลเวอร์” Svolvær (238 กม.) เมืองสวยน่ารักท่ีขนาดพื้นท่ีเพียงแค่ 
2 .3ต าราง กิ โล เม ตร  ท่ี ตั้ งอ ยู่ท างใต้ข อ ง เก าะ เอ าส ต์ วอ เก อ อี 
“Austvågøya” ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหมู่เกาะโลโฟเตน เกาะท่ีมีช่ือเสียง
เร่ืองทัศนียภาพ ท่ีสวยงามของประเทศนอร์เวย์   ถือ เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร // หลงัอาหารน าท่าน... 

 

เขา้สู่ Magic Ice Bar Svolvær พบกบัการผจญภยัท่ีน่าอศัจรรยก์บัของ
เขตอาร์กติก โดยส่ิงของภายในจดัท าข้ึนจากน ้ าแข็ง และการติดตั้งท่ีมี
แสงไฟ LED ท่ีมีสีสันผสมผสานดนตรีสร้างบรรยากาศท่ีมีเสน่ห์
เฉพาะ เมจิกไอซ์เป็นดินแดนมหศัจรรยใ์นฤดูหนาวท่ีซ่ึงจะช่วยใหท้่าน
ไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศอนัไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน ้ าแข็งท่ีสมกบั
เป็น 'Winter Wonderland' อยา่งแทจ้ริง 

 

น าท่านเดินทางสู่เส้นทางชมวิวของเกาะโลโฟเทน แวะชมหมู่บ้าน
ชาวประมงเอกัม “Eggum” (61 กม.) ตั้ งอยู่บนฝ่ังทะเลของเกาะ 
Vestvågøy เพียงแห่งเดียวท่ีอยูร่ะหวา่งทะเลกบัภูเขา  ชมจุดชมวิวท่ีหนั
หนา้ไปทางทะเล เป็นพื้นท่ีพกัผอ่นในรูปวงกลม มีงานศิลปะท่ีสวยงาม
ของศิลปิน Marcus Raetz 

 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

พกัที่:  THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่ 6 สโลเวอร์ – แฮมนอยด์ – เรเนย์ – หมู่บ้านโอ    
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ โรงแรมทีพ่กั 

ชมหมู่บ้าน “แฮมนอยด์” Hamnoy (116 กม.) หมู่บ้านชาวประมงท่ี
เก่าแก่และงดงามท่ีสุดในหมู่เกาะโลโฟเตน ตั้งอยูใ่นเมืองโมสเคนเนส 
หมู่บา้นแฮมนอยดแ์มว้า่จะมีขนาดเล็กแต่มีทศันียภาพและธรรมชาติอนั
อุดมสมบูรณ์งดงามอยา่งแทจ้ริง ให้ท่านไดค้วามสวยงามของหมู่บา้น
แฮมนอยดต์ามอธัยาศยั 

 

ชมหมู่บา้นเรเนย ์Reinehalsen (4 กม.) จุดถ่ายรูปท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
ประเทศนอร์เวย ์โดยชาวประมงท่ีเรเนย ์จะออกหาปลาและน าปลามา
ผา่นกระบวนการแปรรูปดว้ยการตากแหง้เพื่อส่งขายและเก็บไวท้านใน
ฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ท่ีจบัไดใ้นเขตน้ีคือปลาค็อด ซ่ึงชาวประมงน า
ปลามาตากแห้งบนราวหรือชั้นไมท้ัว่หมู่บา้น ซ่ึงปลาแห้งถือเป็นหน่ึง
ในสินคา้ส่งออกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย ์

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่หมู่บา้นโอ (Å) (8 กม.)ตั้งอยูท่ี่ปลายดา้นใตข้อง 

Moskenesøy และหมู่เกาะโลโฟเทน หมู่บา้นโอ เสมือนพิพิธภณ์ัท่ีมี
ชีวิต  และเป็นท่าเรือประมงท่ีส าคัญ น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว
หมู่บา้นเล็คเนส Lekness (64 กม.)ตั้งอยูใ่นใจกลางเกาะโลโฟเทน บน
ชายฝ่ังตะวนัตกศูนยก์ลางการปกครองในภูมิภาคน้ีลอ้มรอบไปดว้ย
ทิวทศัน์อนังดงามของ เขาท่ีพุง่ข้ึนมาจากน ้าสร้างความสวยงามแปลก
ตา ของฟยอร์ดจากนั้นเดินทางทางสู่เมืองสโลเวอร์ (68กม.) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่ 7  สโลเวอร์ - นาร์วคิ - ออสโล - ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์  
 ช้อปป้ิงย่าน ถนนคาร์ล โจฮัน 
06.00 เดินทางสู่สนามบินเมืองนาร์วกิ (238 กม.) บริการอาหารเช้า แบบกล่องบนรถระหว่างเดินทาง  
11.05  เดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Air Shuttle เทีย่วบินที ่DY365 



 

 

 

12:50  ถึงกรุงออสโล  เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์เมืองเก่าอายุกว่า 900 ปี ซ่ึงในยุคนั้นออสโลถือเป็นในเมืองอาณา
นิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ  

.......... บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร // หลงัอาหารน าท่านชม... 

ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ Akershus Fortress ปราสาทและป้อม
โบราณแห่งน้ีท่ีสร้างข้ึนในปี 1299 ในสมยัของกษตัริยฮ์ากอนท่ี 5 บนเดิน
เขาริมทะเล ในสมยักษตัริยค์ริสเตียนท่ี 4 ทรงบูรณะซ่อมแซมป้อมปราการ
แห่งน้ีให้เป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนสซองส์และใช้เป็นท่ีประทบัของ
ราชวงศม์าตลอด  

 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงัหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรม
แบบนีโอคลาสสิกท่ีสวยงาม โดยมีรูปป้ันกษตัริยเ์ฟรเดอริกท่ี 5 (Frederik 
V)ทรงมา้บริเวณดา้นหนา้พระราชวงั และเม่ือมองลงไปจากเนินพระราชวงั
แล้วจะเห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮนั” ถนนช้อปป้ิงท่ีมี
สินคา้มากมาย รวมถึงยงัเป็นท่ีตั้งของ “โรงละครแห่งชาติ” ท่ีสร้างข้ึนในปี 
1899, “มหาวิทยาลยัออสโล” มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย ์สร้าง
ข้ึนในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ท่ีเปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกบัการเดินเล่นถ่ายภาพ
อาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนินด้านหน้าพระราชวงั หรือช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ลโจฮนัตาม
อธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 8  ออสโล – ฮอลเมนโคลเลน –  เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

หลงัอาหารน าท่านชม ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ท่ีเคยใชใ้น
การแข่งขนัสมยันอร์เวยเ์ป็นเจา้ภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาม เม่ือปี 1952 
ซ่ึงการแข่งขันกระโดดสกีโอลิมปิกในปีนั้นมีผูช้มกว่า 120,000 ถึง 
150,000 คนซ่ึงเป็นสถิติท่ีสุดมาจนถึงทุกวนัน้ี 

*** อาหารม้ือกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย *** 
.......... สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินออสโล 
14.15 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทยเทีย่วบินที ่TG955 

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
06.15 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 



 

 

 

 
 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการ
ตดัสินใจจะค านึง ถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส 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 

 

16-24 พ.ย.61 144,900 144,900 140,900 27,900 

01-09 ธ.ค.61 144,900 144,900 140,900 27,900 

28 ธ.ค.61-05 ม.ค.62 148,900 148,900 144,900 27,900 

20-28 ม.ค.62 144,900 144,900 140,900 27,900 

10-18 ก.พ.62 144,900 144,900 140,900 27,900 

22-30 มี.ค.62 144,900 144,900 140,900 27,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ
ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่น
การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทปิคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอกเส้นทาง  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 



 

 

 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีท่ีท่านประทบัใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 พนกังานขนกระเป๋า (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ี
พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ 
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

 

 

- ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสาย 
การบินหรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้      

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 25 วนัขึน้ไป -  เกบ็ค่าใช้จ่าย 40,000 บาท    
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  14 วนัขึน้ไป  -  เกบ็ค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-13 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
 ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุ
ค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 

 ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  

 หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหน้า
พาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใช้ย่ืนวซ่ีา  

 เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
 สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
 กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 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 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


