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ออสโล – ลลิล์ิแฮมเมอร์ – ฟลมั – เมียร์ดาล – รถไฟสายโรแมนตกิ –  หุบผากลาเซียร์ – โฟด์เนส  
แมนน์เฮลเลอร์ – คริสเตยีนซุน – หุบผาแห่งโทรล – ไกแรงเกอร์ – น่ังรถโทลล์ชมธารน า้แขง็  

เส้นทางแอตแลนตกิ – พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง – ลลิล์ิแฮมเมอร์ – อนัดลัสเนส 

ก าหนดการเดินทาง 

ออกเดนิทางวนัที ่05-16 ก.ค. // 02-13 ส.ค.  2560 
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( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2      ออสโล – ลลิล์แฮมเมอร์ – วาก้า   
00.55น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย  Thai Airlines เทีย่วบินที ่TG954 
07.25น. เดินทางถึงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ัน 

น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง ลิลล์แฮมเมอร์ Lillehammer เมืองแห่งกีฬาโอลิมปิค ฤดูหนาวท่ีโด่ง
ดงัของนอร์เวย ์เคยเป็นเจา้ภาพโอลิมปิคใน
ปี ค.ศ.1994 และในปีค.ศ.2016 ยงัได้  รับ
เลือกป็น เจ้าภาพกีฬาฤดูหนาวส าห รับ
เยาวชนอีกดว้ย ความสวยของตวัเมืองเก่าท่ี
อนุรักษ์บา้นไมสี้สันสดใสดั้งเดิมเอาไวท้  า
ให้นักท่องเท่ียว นิยมมาเก็บภาพท่ีน้ีเป็น
จ านวนมาก ตวัเมืองติดอยูก่บัทะเลสาบมโจ
ซา Lake Mjosa สวยงามยิง่นกั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์กลางงแจ้งไมฮอเกน (MAIHAUGEN OPEN AIRMUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในนอร์เวย์ มีอาคาร
อนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ กว่า 200 หลงั ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบชาวไวก้ิง 
ท่ียอ้นหลงัไปในช่วงปี ค.ศ.1200 ท่านจะ
ไดเ้ห็  นโบสถ์สตาฟ ท่ีสร้างดว้ยไม ้โรงนา
ท่ีน่ารักของชาวเหนือ หรือบ้านเรือนท่ี
อนุรักษ์ไวไ้ดอ้ยา่งดี มีเวลาให้ท่านเดินเล่น 
เก็นภาพความสวยงามอยา่งจุใจ จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองวากา้ (Vågå)  เมืองสวยริมแม่น ้าฟินน่าท่ีท่านจะประทบัใจกบัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       Vågå Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                      
 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


3 
 

วนัที่3       วาก้า – ดอมบาส – น่ังรถไฟชมววิ - อนัดลัสเนส – ออร์เนสวนิเกน – เกแรนเกอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านออดเนทางสู่สถานีรถไฟเมืองดอมบาส Dombås ผา่นชมทะเลสาบและฟยอร์ด ระหวา่งทาง
สุดแสนโรแมนติก เดินทางถึง
เมืองดอมบาส น าท่านโดยสาร
รถไฟ Ra  uma railway สู่เมือง 
เอนลัสเนส Andalsnes เมืองริม
ฝ่ังฟยอร์ด ท่ านจะได้สัมผ ัส
ธรรมชาติอนังดงาม ทั้   งภูเขา
หิมะ ทะเลสาบ และ ฟยอร์ด 
แ ล ะ ข้ า ม ส ะ พ าน ก ว่ า  3 2 
สะพาน ตลอดเส้นทางกวา่ 120 
กิ โล เมตร  ใช้ เวล า เดิ น ท าง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ถือว่า
เป็นเส้นทางรถไฟท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่าน และรถโค้ชลงเรือเฟอร์ร่ี ข้ามฝ่ังจากเมืองโมลเด สู่เมือง เวส์ทเนส ออกเดินต่อทางสู่เมือง

เกแรนเกอร์ โดยใช้เส้นทางผ่าน
จุ ด ช ม วิ ว  อ อ ร์ เน ส วิ น เก น 
Ørnesvingen  รถโคช้จะค่อยๆวิ่ง
ไต่ระดับความสูง ข้ามเขาสู่ จุด
ชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของเกแรน
เก อ ร์ ฟ ย อ ร์ ด  เ ป็ น จุ ด ท่ี มี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาเก็บภาพของ
เกแรนเกอร์ ฟยอร์ดมากท่ีสุด 
จากนั้ นน าท่ านลงเขาสู่ เมื อง
เกแรนเกอร์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี Geiranger Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                      
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วนัที่4       ล่องเรือเกแรนเกอร์ ฟยอร์ด เฮลเลลท์ี – บริคสดาลส์บรี   
                 น่ังรถโทลล์ชมธารน า้แขง็  – โลเอน -โมลเด                                   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านลงเรือ เพ่ือล่องชมความงามของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี  ค .ศ .  2 0 0 5  (Unesco World 
Heritage Site) เรือเฟอร์ร่ี จะค่อยๆ
ล่องไปตามช่องน ้ าทะเลท่ีกดัเซาะ
เข้ามาตาม แนวช่องเขาท่ีเคยเป็น
ธารน ้าแขง็ เม่ือหลายลา้นปีก่อน ซ่ึง
เส้ นท างจาก   ไกแรน เกอ ร์  จน
ออกไปถึงทะเลนอกนั้นมีระยะทาง
ถึง 80 กิโลเมตร ท่านจะเห็นความ
งดงามในแบบฉบับของนอร์เวย์
อยา่งแทจ้ริง บา้นเรือนผูค้น และฟาร์มหลายๆแห่ง สร้างอยูบ่นหนา้ผา สวยงามเป็นอยา่งยิ่ง ผา่นชมน ้ าตกท่ี
ละลายจากธารน ้ าแข็งบนยอดเขา ไหลลมากระทบน ้ าทะเลดา้นล่างเ)นประกาย บางครังท าให้เกิดรุ้งกินน ้ า 
ประทบัใจยิ่งนัก ชมน ้ าตกเจ็ดพี่น้อง (Seven Sitters Waterfall) ท่ีแบ่งสายน ้ าเป็นเจ็ดสายไหลลงมายงัเบ่ือง
ล่าง ผา่นชมน ้าตกผา้คลุมหนา้เจา้สาว (Bridal Veil Waterfall) จนกระทั้งถึงเมืองเฮลลส์ลี (Hellesylt) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ศูนยน์ักท่องเท่ียวเมืองบริคสดาลส์บรี Briksdalsbre น าท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยสาร รถโทลล์ 

(Troll Cars)  รถจะน าท่านลดัเลาะ
ตามเส้นทางท่ีใช้น าเท่ียวมาเป็น
ร้อยปี (สมัยก่อนใช้รถม้า) ข้ึนสู่
บริเวณจุดชมวิวิ ธารน ้ าแข็งบริคส
ดาลส์บรีน Briksdalsbreen Glacier 
ผ่านชมน ้ า  ตกท่ีสวยงามระหว่าง
เส้นทาง เดินทางถึงจุดชมวิว มีเวลา
ให้ท่านได้ช่ืนชมกับความงดงาม
ของธรรมชาติอันบ ริสุท ธ์ิอย่าง
เตม็ท่ี ท่านจะเห็นธารน ้าแข็งไหลลงมาบรรจบกบัทะเลสาบสีเขียวแสนสวย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่
เมือง Moldeเมืองริมฝ่ังฟยอร์ด สัมผสัความงามสุดโรแมนติก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  Quality Hotel Alexandra ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง           
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วนัที่5        โมลเด – เส้นทางแอตแลนตกิ – ทรอนไฮม์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโมลเด Molde จุดเร่ิมตน้ของเส้นทางสายแอตแลนติก ท่ีสวยงาม น าท่านลงเรือ
เฟอร์ร่ีขา้ม ฟยอร์ดจาก เมืองเวส์
ท เนท  สู่ เมื องโมล เด  โดยใช้
ประตูสู่เส้นทางแอตแลนติก โดย
ใช้ เส้ นท างเลี ยบมห าส มุท ร
แ อ ต แ ล น ติ ก  Atlantic Road 
ในช่วงท่ีสวยท่ีสุดมีระยะทา  งป
ระมาณ 10 กิโล ใช้เวลาสร้าง 6 
ปี หมดงบประมาณไปประมาณ 
122 ล้าน นอร์เวย์โครน จนได้
เส้นทางท่ีสวยงาม แวะจุดชมวิวระหว่างทาง ให้ท่านได้เก็บภาพต่างๆท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน ตวัสะพานสร้าง
เช่ือมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อยริมชายฝ่ังแอตแลนติก ท่ีแสดงถึงความพยายาม ของชาวนอร์เวยใ์นการ
สร้างเส้นทางน้ี ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม ผา่นชมเมืองเล็กๆ ระหวา่งทาง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ท่านออกเดินทางสู่เมือง ทรอนด์ฮาม(Trondheim) เมืองใหญ่ริมชายฝ่ังทะเล ตั้ งอยู่ทางตอนกลางของ

ประเทศนอร์เวย ์ก่อตั้งข้ึนเป็นเทศบาล
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ.1838 ทรอนด์
เฮมเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและ
วิจยัทางเทคโนโลยีและการแพทยข์อง
น อ ร์ เว ย์   เ น่ื อ งด้ ว ย เป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง 
Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU) แ ล ะ  SINTEF 
โดย NTNU ทรอนด์เฮมมีจ านวนผูอ้ยู่
อ าศัย  166 ,708  คน  จัด ว่ า เป็ น เขต
เทศบาล ท่ี ให ญ่ เป็นอันดับ  3   ของ
นอร์เวย์ ค.ศ.997 King Olav Tryggvason กษัตริย์ไวกิง ได้ทรงตั้ งช่ือบริเวณทรอนด์เฮมในปัจจุบันว่า 
Kaupangen ต่อมาไม่นานก็ถูกเปล่ียนช่ือเป็น N  idaros ในระยะเร่ิมแรกเมืองน้ีถูกใชเ้ป็นเมืองบริวารและเป็น
เมืองหลวงของนอร์เวยจ์นถึง ค.ศ. 1217 ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นาซีเยอรมนัไดเ้ขา้ยึดครองทรอนด์
เฮมตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน ค.ศ.1940 ซ่ึงเป็นวนัแรกของ การรุกรานนอร์เวย ์จนกระทัง่สงครามโลกคร้ังท่ีสอง
ในยโุรปส้ินสุดลง น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าแสนสวย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Scandic Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง               
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วนัที่6       ทรอนฮาม – ลองเยยร์ีเบียน(สวาลบาร์ด) – พระอาทิตย์เที่ยงคืน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
09.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองลองเยยร์ีเบียน โดยเทีย่วบินภายในประเทศ SK4556 
14.20 น. เดินทางถึง เมืองลองเยยีร์เบียน เมืองหลักของเกาะสวาลบาร์ด จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง สวล

บาร์ด เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอาร์กติก ตั้งอยู่ทางเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ระหว่างนอร์เวยแ์ละขั้ว
โลกเหนือ เป็นส่วนหน่ึงของประเทศ
นอร์เวย ์โดยเป็นส่วนท่ีอยู่เหนือท่ีสุด
ของประเทศ มีประชากรอาศยัอยู่บน
สามเกาะคือ สปิตส์เบอร์เกน บีเยอร์
เนอยา และโฮเปน สฟาลบาร์ได้ถูกใช้
เป็นฐานล่าวาฬในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 
17 และ 18 หลงัจากนั้นไดถู้กปล่อยร้าง 
จนกระทั้งมี  การท าเหมืองถ่านหิน เม่ือ
ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี  20 และชุมชน
ถาวรหลายแห่งได้รับการจัดตั้ งข้ึน 
นอกจากน้ี สฟาลบาร์ยงัได้รับจัดตั้ ง
เป็นเขตเศรษฐกิจเสรีและเขตปลอด
ทหาร การวิจัยและการท่องเท่ียวได้
กลายมาเป็นอุตสาหกรรมรองท่ีส าคญั 
ปัจจุบันหมู่เกาะแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของประเทศนอร์เวย ์โดยเป็นส่วนท่ีอยู่
เหนือท่ีสุดของประเ  ทศ เสน่ห์ของ
ของหมู่เกาะสวาลบาร์ดนั้นไม่ไดมี้ดีแค่
ความหนาวเยน็และธารน ้ าแข็งอนัยิ่งใหญ่เท่านั้น เพราะส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้ มาเยือนหมู่เกาะแห่งน้ี
นั้นกลบัอยู่ท่ีกิจกรรมท่องเท่ียวบนเกาะและสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆท่ีเหมาะส าหรับคนท่ีไม่กลวัหนาว
นั่นเอง จากน้ันน าท่าน ชมเมืองลองเยียร์เบียน โดยรถโค้ช น าท่านผ่านชมบริเวณ เหมืองถ่านหิน ทั้ งท่ี
ปัจจุบนัไดเ้ลิกใชง้านแลว้และท่ียงัสามารถใชง้านไดอ้ยู ่น าท่านสู่ จุดชมวิวหุบเขา Adventdalen ท่ีสามารถ
เห็นวิวของเมืองลองเยียร์เบียนและเหมืองถ่านหินเก่าได้ ผ่านชม สนามบินเก่าของเมือง และศูนยอ์วกาศ 
EIS CAT แวะชมจุดชมววิ ท่ีท่านจะไดเ้ห็นววิของหุบเขา Adventdalen และธารน ้าแขง็ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Radisson Blu Polar Hotel l ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  
*** พเิศษ สวาลบาร์ด ตั้งอยู่ในเขตข่ัวโลกเหนือจึงสามารถเห็นปรากฏการณ์พระอาทติย์เทีย่งคืนได้อย่าง
ชัดเจนระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี                  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่7      สวาลบาร์ด – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ขบัสโนโมบิล - ชมพระอาทิตย์เทีย่งคืน     
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

 น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Whale Watching) ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตวท์าง
ทอ้งทะเล ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบั
นกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย  
รวมไปถึงปลาวาฬนานาพนัธ์ุ 
ไม่วา่จะเป็นพนัธ์ุ Killer Whale 
(Orca) , Minke Whale, 
Humpback Whale  
นอกจากนั้ น ท่านจะมีโอกาส
ได้พ บ กับ ความ น่ า รัก ของ   
ปลาโลมา (Doiphin) ซ่ึงจะมา
วา่ยน ้ าหยอกลอ้ท่านอยู่ขา้งเรือ
อยา่งมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซ่ึงมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเท่านั้น 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่ าน เดินทางสู่  Longyear 
glacier ธารน ้าแข็ง ซ่ึงมีความ
หนาของน ้ าแข็งมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึง โดยท่ีบางจุดมีความหนา
ของน ้ าแข็งถึง 1 กิโลเมตร มี
เวลาให้ท่านได้  สัมผัสกับการ
ขับ (Snowmobile) ในบ ริ เวณ
ธารน ้ าแข็ งขน าด ให ญ่ บน 
Longyear glacier ซ่ึงเป็นกลา
เซียร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาะสวาล
บาร์ด 

*** มชุีดกนัหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลยุหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน *** 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

*** พเิศษ สวาลบาร์ด ตั้งอยู่ในเขตข่ัวโลกเหนือจึงสามารถเห็นปรากฏการณ์พระอาทติย์เทีย่งคืนได้อย่าง
ชัดเจนระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี  

พกัท่ี :      Radisson Blu Polar Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                   
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วนัที่8       สวาลบาร์ด – ล่องเรือชมธารน า้แขง็ – ชมหมีขาว - ภูเขาน ้าแขง็ (Iceberg) – พริามิเดน  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือลองเยยีร์เบียน น าท่านลงเรือ หรือ MS Billefjord ล่องเรือเท่ียวชม ธารน ้ าแข็ง
น อ ร์ ด เ อ น ส กิ โ อ ล์ ด 
(Nordenskiöld Glacier and 
Pyramiden) ให้ ท่ า น ไ ด้ สั ม ผ ั 
สธรรรมชาติ ท่ี สวยงามและ
ยิง่ใหญ่ (โดยจะใชเ้วลาประมาณ 
10 ชั่วโมง) ล่องชมก้อนน ้ าแข็ง
(Iceberg) ท่ีลอยอยู่ทัว่ท้องทะเล 
ท่ี เกิดจากการแตกตัวของธาร
น ้ าแข็ง ท่ีกระทบทอ้งทะเล ท่าน
จะได้เห็น สภาพความเป็นอยู่
ของสัตวต่์างๆ ท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณขัว่โลกเหนือ อาทิเช่น หมีขัว่โลก (Polar Bear) แมวน ้ า(Seal) สิงโตทะเล
(Sea Lion) สุนักจ้ิงจอก(Arctic Fox) เรือ จะจอดในบริเวณธารน ้ าแข็งนอร์ดเอนสกิโอล์ด Nordenskiöld 
glacier 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั บริเวณ กลาเซียร์ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
บ่าย จากนั้นเรือจะเดินทางต่อสู่เมืองพิรามิเดน (Pyramiden) เมืองท่ีตั้งเหมืองเก่าของชาวรัสเซีย น าท่านเดินเล่น

ชมเมืองโดยไกด์ทอ้งถ่ินเช้ือสายรัสเซีย 
พร้อมปืนไรเฟิล( ไม่ตอ้งกลวัเอาไวย้ิงขู่
หมีขาว โพลล่า แบร์)  ไกด์ทวัร์น าท่าน
ชมจุดต่างๆท่ีส าคญั ได้เวลาสมควรน า
ท่าน ลงเรือกลับสู่เมืองลองเยยีร์เบียน 
ระหว่างทางเรือจะผ่าน บ้านชาวสวีเดน 
(The Swedish House) ซ่ึ ง เ ค ย เ กิ ด
เหตุการณ์ เสียชีวิตหมู่ของนกัล่าแมวน ้ า
ชาวนอร์เวย ์17 คน โดยเหตุการณ์น้ีเกิด
ในช่วงปลายฤดูใบไมร่้วงปี ค.ศ.1872 ในวนัท่ีอากาศเลวร้าย ท าให้ตอ้งเอาเรือเขา้ฝ่ังและอาศยัอยูท่ี่บา้นหลงั
น้ีตลอดช่วงฤดูหนาว จนกระทั้งเสียชีวติ เดินทางถึงท่าเรือน าท่านเขา้สู่ตวัเมือง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 
*** พเิศษ สวาลบาร์ด ตั้งอยู่ในเขตข่ัวโลกเหนือจึงสามารถเห็นปรากฏการณ์พระอาทติย์เทีย่งคืนได้อย่าง
ชัดเจนระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี 

พกัท่ี :      Radisson Blu Polar Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                  
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วนัที่9      สวาลบาร์ด – ชมเมือง – ออสโล     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สวาลบาร์ด (Svalbard Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีอยู่เหนือสุดของโลก ภายในจดั
แสดงประวติัความเป็นมาของหมู่เกาะสวาล
บาร์ด วิถีชีวิตความเป็   นอยู่ของผูค้นและ
สัตว์ต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ในเขตขั้ วโลกเหนือ 
พร้อมทั้ งแบบจ าลองของสัตว์ชนิดต่างๆ 
รวมไปถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ
ด ารงชีวิตของคนท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่เกาะสวาล
บาร์ดและเขตขั้วโลกเหนือ จากน้ันผ่านชม 
ธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชของโลก (Svalbard 
Global Seed Vault) เป็ น แห ล่ งรวบ รวม
เมล็ดพนัธ์พืชจากทัว่โลกมากกวา่ 135,000 ชนิด เพื่อรับมือต่อภยัพิบติัทางธรรมชาติและภยัพิบติัทางชีวภาพ
ใด ๆ ท่ีจะเขา้มาท าลายป่าไมอ้นัเขียวชอุ่มและพืชพนัธ์ุให้หายไปจากโลก ระหว่างทางให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ความประทบัใจในมุมต่างๆของเมืองลองเยยีร์เบียน จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
14.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงออสโลโดยเทีย่วบินที ่SK4497 
17.25 น. เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวย  
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  :    Radisson Blu Polar Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                     
วนัที่10      ออสโล – สวนวกิเกแลน – พพิธิภณัฑ์ไวกิง้ – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

 ชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดน
มาร์คนั้ นนอร์เวย์เคยย้ายเมือง
หลวงถึงสองคร้ังสองหนจากกรุง
ทรอนไฮม์ เป็นก รุงเบอร์เก้น
จนกระทั่งได้ย ้ายมาเป็นก รุง
ออสโลในปัจจุบันท่ี  โอ่อ่  าใน
เวลาน้ีอุดมไปดว้ยประวติัศาสตร์
ย ้อนหลังถึง 900 ปี  ในคร้ังนั้ น
ออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่
ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยู่
ภายใต้การปกครองระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผา่นชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา พระราชวงัราชวงศ์

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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นอร์เวย ์น าท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ 
วิกเกแลนด์  ที่ใช้เวลาถึง 40 ปี   ในการแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่
ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช่ือ โมโนลิท แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิด
แข็ง จากนั้น น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ ท่านจะเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในอารยธรรมอนัเจริญถึง
สูงสุดของชาวไวก้ิงในอดีต 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางข้ึนสู่จุดชมววิท่ีสวยงามของเมืองออสโล ชมสถานท่ีตั้งของลานกระโดดสกีในช่วงฤดูหนาว 
ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีนิยมมากของชาวนอร์เวย ์น าท่านเดินทางสู่ยา่นถนนคนเดิน คาร์ล โยฮนั ศูนยร์วมสินคา้ 

แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป มีเวลาใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  :    Radisson Blu Polar Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่11     ออสโล – กรุงเทพฯ 
 เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินน าท่านเช็คอนิ แล้วพกัผ่อนบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก 
13.30 โดยสายการบินไทย Thai Airway  เทีย่วบินที ่TG955 น าท่านเดินทางสู่กรุงเทพ            

วนัที่12     กรุงเทพฯ 
15.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส 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 

 

ก.ค.-ส.ค. 2560 189,900 189,900 185,900 27,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ออสโล // ออสโล-กรุงเทพฯ 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 20 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 90,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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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  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค 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 แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 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 ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


