ออสโล - ทรอนไฮม์ - โมลด์ - ออร์ เนสวิงเก้น - ไกแรนเกอร์ ฟยอร์ ด - ล่องเรื อไกแรนเกอร์ ฟยอด์ จ เฮลล์ สลี
นั่งรถโทลล์ - ธารนา้ แข็งบริคสดาลส์ - โลเอน - ฟลัม - นั่งรถไฟโรแมนติก - สเตกาชไตน์
ล่องเรื อชมซอจ์ นฟจอร์ ด - ออดดา - นา้ ตกเลทฟอสเซ่ น - โบสถ์ โรลดัล สเตฟ - นา้ ตกแลงฟอสเซ่ น
สตาแวนเกอร์ - สตาแวนเกอร์ - ออสโล - นาร์ วคิ สโลเวอร์ - แฮมนอย - มอสคิเนส - โบโด

กาหนดการเดินทาง
ออกเดินทางช่ วงวันที่ 10-21 เม.ย.2562

( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า )
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) – ออสโล
22.30

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้ น 4 โดย
มี เจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทคอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2 ออสโล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติก
00.55

เหิรฟ้ าสู่ กรุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 954

07.25

ค่า

ถึงสนามบิน ออสโลเมื องหลวงของประเทศนอร์ เวย์ หลังจากผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมื องเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนั้น นาท่ านออกเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมื องฟลัม (ระยะทาง 313 ก.ม.) เป็ นเมืองที่อยูป่ ลายสุ ดของฟ
ยอร์ ดปากแม่น้ าฟลัม ล้อมรอบไปด้วยหุ บเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับอาคารบ้านเรื อน
ที่ ส ร้ า งจากไม้สี สั น สดใสทั้ง สี ข าว สี แ ดง สี เหลื อ ง และสี เขี ย ว โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในช่ ว งเวลาที่
แสงอาทิตย์สาดส่ องลอดผ่านหุ บเขา
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านนั่ งรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่ งดังที่สุด ตามเส้ นทาง ฟลัม – ไมร์ ด าล เป็ นทาง
รถไฟที่สวยที่สุดในนอร์ เวย์ เป็ นรถไฟนา
เที่ ย ว ที่ ป ระยุก ต์ม าจากเส้ น ทาง เดิ น ทาง
ประจา ของคนท้องถิ่ น นอร์ เวย์ ชมความ
สวยงามของธรรมชาติบริ สุทธิ์ และน้ าตก
ที่ละลายมาจากธารน้ าแข็งบนยอดเขา ซึ่ ง
หลบซ่ อนตัวอยู่ห่ างไกลจากมลภาวะทั้ง
ปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึ งตาตรึ ง
ใจท่ านไปอี ก นาน จากนั้น มี เวลาให้ ท่ าน
เดินเล่นชมความงามของตัวเมืองฟลัม
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่

FRETHEIM HOTEL

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่ 3 ฟลัม - จุดชมวิว Stegastein - เบอร์ เกน - ชมเมื อง นั่งรถรางฟลอยบาเนน
สไกย – ชมวิว
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

หรื อระดับใกล้เคียง

ค่า

นาท่ านเดินสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุด Stegastein
(ระยะทาง 17 ก.ม.) จุ ด ชมวิวจะเป็ นทางยื่น
ออกมาจากริ มผา ให้มุมมองที่ น่าตื่ นเต้นมาก
เพราะดู เหมือนกระดานจะไม่มีจุดสิ้ นสุ ดและ
ทาให้ลื่นลงไปในหุ บเหวได้แต่มีกระจกใสกัน
คนพลัดตกอยูป่ ลายทางเดิน ตั้งอยูใ่ นความสู ง
609 เมตร ฐานของแผ่ น ไม้ ส ร้ า งขึ้ นจาก
คอนกรี ต และโครงเหล็ ก เพื่ อ ความแข็ง แรง
เหนื อฟยอร์ ดอัน สวยงามในเมื องออร์ แลนด์
ทางสู่ เมื องเบอร์ เกน(Bergen) เมื องแสนสวย
ริ ม ชายฝั่ ง ทะเลเหนื อ (ระยะทาง 164 ก.ม.)
เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่าง
ดี นาท่านเดิ นเที่ ยวชมเมื องเบอร์ เก้น จากนั้น
นาท่ านนั่งรถรางขึ้ นสู่ ยอดเขา (Fløyen) บน
ความสู ง 320 เมตร เหนื อระดั บ น้ าทะเล
เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็ นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นา
ท่านลงเขาเดินเล่นชมเมือง เริ่ มจากเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ต้ งั ของ Fish Market ที่เป็ นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่
และศูนย์การคมนาคมทาทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เที่ยวชมหมู่บา้ นชาวประมงโบราณ สิ่ งก่อสร้าง
เก่าแก่ที่ยงั คงอนุ รักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกื อบ 300 ปี เรี ยงรายตลอดแนว นับเป็ นตัวอย่างการ
ก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมือง Skei (ระยะทาง 218 ก.ม.)หมู่บา้ นตั้งอยูท่ ี่ปลาบด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตั้งอยู่
ทางใต้ของหมู่บา้ น Byrkjelo กลางเขต Sogn og Fjordane อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวของนอร์ เวย์ จากนั้นนา
ท่านเดิ นทางลัดเลาะริ มทะเลสาบ Jølstravatnet ที่แสนโรแมนติคจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบประมาณ
230 เมตร เป็ นทะเลสาบที่มีฟยอร์ ดหลายแห่ง
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่

THON HOTEL JøLSTER

เทีย่ ง
บ่ าย

หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ 4 สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์ - ธารน้าแข็งบริคสดาลส์ – โลเอน – นั่งกระเช้ าสู่
จุดชมวิว(Sky Lift)
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรม

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

นาท่ านเดิ น ทางสู่ ศู นย์นักท่ องเที่ ย วเมื องบริ คสดาลส์ บ รี
Briksdalsbre (ร ะ ย ะ ท า ง 82 ก .ม .)น า ท่ า น เป ลี่ ย น
บรรยากาศโดยสาร รถโทลล์ (Troll Cars) รถจะน าท่ าน
ลัดเลาะตามเส้ นทางที่ ใช้นาเที่ ยวมาเป็ นร้ อยปี (สมัยก่อน
ใช้รถม้า) ขึ้ น สู่ บ ริ เวณจุ ดชมวิวิ ธารน้ าแข็ งบริ ค สดาลส์
บรี น Briksdalsbreen Glacier ผ่ า นชมน้ าตกที่ ส วยงาม
ระหว่างเส้นทาง เดินทางถึ งจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์
อย่างเต็ม ที่ ท่ านจะเห็ นธารน้ าแข็งไหลลงมาบรรจบกับ ทะเลสาบสี เขี ย วแสนสวยสวย นาท่ านออก
เดินทางต่อสู่ เมือง โลเอน “Loen” (28 กม.)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมแหล่งแนวฟจอร์ ดอันงดงาม ชื่ นชมกับธรรมชาติของน้ าตกที่ ไหลริ นจากภูผาอังสู งชันลงสู่
เบื้องล่างเป็ นภาพที่ติดตาตรึ งใจ ไปอีกนานแสนนาน หลังจากนั้นนาท่านขึ้น Loen Skylift ทุกท่านจะตื่น
ตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันตระกาลตาและน่าตื่นเต้นเป็ นหนึ่ งในรถเคเบิลที่ลาดชันที่สุดในโลก นาท่านสู่
ยอดเขา Mt. Hoven (1,100 เมตร) ชมความสวยงามของทิวทัศน์เทือกเขาและฟยอร์ด
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: HOTEL LOENFJORD หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ 5 โลเอน - เฮลล์สลี - ล่องเรื อไกแรนเกอร์ ฟยอด์ จ - ไกแรนเกอร์
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องเฮลล์ สลี (ระยะทาง 61 ก.ม.) จากนั้นนาท่ านลงเรื อ เพื่อล่ องชมความงามของไก
แรงเกอร์ ฟยอด์ จ ได้รับการขึ้นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 (Unesco World Heritage Site)
เรื อเฟอร์ รี่ จะค่อยๆล่องไปตามช่ องน้ าทะเลที่ กดั เซาะเข้ามาตาม แนวช่ องเขาที่เคยเป็ นธารน้ าแข็ง เมื่อ
หลายล้านปี ก่อน ซึ่ งเส้ นทางจากไกแรนเกอร์ จนออกไปถึ งทะเลนอกนั้นมี ระยะทางถึ ง 80 กิ โลเมตร
ท่านจะเห็ นความงดงามในแบบฉบับ ของนอร์ เวย์อย่างแท้จริ งบ้านเรื อนผูค้ น และฟาร์ ม หลายๆแห่ ง
สร้ างอยู่บ นหน้าผา สวยงามเป็ นอย่างยิ่ง ผ่านชมน้ าตกที่ ละลายจากธารน้ าแข็งบนยอดเขา ไหลลมา
กระทบน้ าทะเลด้านล่ างเ)นประกาย บางครังท าให้เกิ ดรุ ้ งกิ นน้ า ประทับใจยิ่งนัก ชมน้ าตกเจ็ดพี่ น้อง
(Seven Sitters Waterfall) ที่ แบ่ ง สายน้ าเป็ นเจ็ดสายไหลลงมายัง เบื่ องล่ าง ผ่านชมน้ าตกผ้าคลุ ม หน้า
เจ้าสาว (Bridal Veil Waterfall)

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ใช้เส้นทางผ่านจุดชมวิว ออร์เนสวินเกน Ørnesvingen รถโค้ชจะค่อยๆวิ่งไต่ระดับความ
สู ง ข้ามเขาสู่ จุดชมวิวที่ สวยงามที่สุดของเกแรนเกอร์ ฟยอร์ ด เป็ นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิ ยมมาเก็บภาพ
ของเกแรนเกอร์ ฟยอร์ ดมากที่สุด จากนั้นนาท่านลงเขาสู่ เมืองเกแรนเกอร์ อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาธรรมชาติ
ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่า fjords เป็ นอ่าวที่อยูร่ ะหว่างหน้าผาสู งชันมีน้ าไหลผ่าน สาหรับที่ไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ด
แล้ว fjords เกิ ดจากการละลายของธารน้ าแข็งธรรมชาติ ต้ งั แต่ในช่ วงยุคน้ าแข็ง ทาให้น้ าที่ ละลายจาก
น้ าแข็ ง แห่ ง นี้ ไหลลงสู่ หุ บ เขาลึ ก เกิ ด เป็ น fjords ที่ ส วยงามน่ าอัศ จรรย์ และมี ทิ ว เขาต้น ไม้เขี ย วขจี
มองเห็ นสองฝั่ งยามล่องเรื อผ่านทาให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจยิ่งนักกับธรรมชาติที่สรรค์สร้ างโดยธารน้ าแข็ง
ของประเทศนอร์ เวย์ที่ภูมิประเทศส่ วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ าแข็ง

ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: GEIRANGER HOTEL
หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ 6 ไกแรนเกอร์ - หุบผาแห่ งโทลล์ - โมลเด - เส้ นทางแอตแลนติค - คริสเตียนซุน
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ จุดชมวิวโทรลล์
ทิ เก น ห รื อ หุ บ ผ า แ ห่ ง โ ท ร ล ล์
(Trollstigen) เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด
ของประเทศนอร์เวย์ เส้นทางจะพับไปพับ
มาสุ ดยอดแห่งการเดินทางโดยรถยนต์ ถือ
เป็ นความสามารถของชาวนอร์ เวย์อย่าง
แท้จริ ง เดินทางถึงเมืองโมลเด Molde

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องคริ สต์
เตี ย นซุ น Kristiansund ประตู สู่ เส้ น ทาง
แ อ ต แ ล น ติ ก โด ย ใช้ เส้ น ท างเลี ย บ
มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก Atlantic Road
ในช่วงที่สวยที่สุดมีระยะทางประมาณ 10
กิ โล ใช้เวลาสร้ าง 6 ปี หมดงบประมาณ
ไปประมาณ 122 ล้าน นอร์ เวย์โครน จน
ได้ เ ส้ น ทางที่ ส วยงาม แวะจุ ด ชมวิ ว
ระหว่างทาง ให้ท่านได้เก็บภาพต่างๆที่ไม่มีที่ใดเหมือน ตัวสะพานสร้ างเชื่ อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะ
น้อยริ ม ชายฝั่ งแอตแลนติ ก ที่ แสดงถึ งความพยายามของชาวนอร์ เวย์ในการสร้ างเส้ น ทางนี้ ท่ านจะ
ประทับ ใจไม่รู้ลืม ผ่านเมื อง เล็กๆ นาท่านชมป้ อมควัลวิค (Kvalvik Fort) ป้ อมปราการที่ ส ร้ างขึ้ นใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และยังคงอนุ รักษ์ไว้เป็ นเครื่ องเตือนใจในความโหดร้ายของสงคราม ท่าน
จะเห็ นอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงหลุ มหลบภัยของชาวนอร์ เวย์ที่ทาสงครามต่อสู่ กบั ชาวเยอรมันในช่วง
นั้น ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทาง สู่ เมืองคริ สเตียนซุ น จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือก
ซื้ อสิ นค้าต่างๆตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: SCANDIC HOTEL
วันที่ 7 คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง – วิหารนีดารอส
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

หรื อระดับใกล้เคียง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรม
นาท่ านเดินทางต่ อสู่ เมื องทรอนไฮล์ ม (ระยะทาง 197 ก.ม.)เป็ น
เมืองประวัติศาสตร์ ที่ต้ งั อยูใ่ นภาคกลางของนอร์ เวย์ อีกทั้งยังเป็ น
เมื อ งส าคั ญ ที่ เก่ า แก่ แ ละมี ค วามส าคั ญ ทางด้ า นมรดกทาง
วัฒ นธรรมของประเทศนอร์ เวย์ ซ่ ึ งตั้ง อยู่ บ ริ เวณปากแม่ น้ า
Nidelva เยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ สถานที่จดั แสดงวัฒนธรรม
ทรอนไฮล์ม โอบล้อมด้วยภู เขาและเกาะเล็ก ๆ เดิ นข้ามแม่ น้ าที่
Old Town Bridge แล้วเดินผ่านซุ ม้ Lykkens(ประตูแห่งความสุ ข)
เพื่อไปที่ Bakklandet ย่านที่มีบา้ นไม้สีสันสดใส ร้านค้า
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมวิหารนี ดารอส Nidaros Cathedral เป็ นสถานที่สาคัญ
ในเมืองซึ่ งจะมีนักแสวงบุ ญมาเยือนตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 นักแสวงบุ ญเหล่านี้ จะเดิ นมาจากออสโล ซึ่ ง

เป็ นระยะทางถึง 640 กิโลเมตรเพื่อมาสักการะหลุมฝังศพนักบุญเซนต์ Olav Haraldsson ของนอร์เวย์ ชม
ความงดงามของหมู่บา้ นชาวประมงหลากสี สันที่ต้ งั เรี ยงรายไปตามแม่น้ า Nidelva โดยหมู่บา้ นเหล่านี้
ล้วนมี ความเก่าแก่ มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังเป็ นจุดที่ ถือว่าสวยที่ สุดของเมื อง หลังจากนั้น
เดิ น ทางต่ อ สู่ เกาะพระ ( Munkholmen Island ) โดยเกาะแห่ ง นี้ ตั้งอยู่ ทางตอนเหนื อของเมื อ งทรอน
ไฮม์ ในอดี ตเกาะแห่ งนี้ เป็ นที่ ต้ งั ของโบสถ์ ป้ อมปราการ และสถานที่ สาหทรับการคุมขังนักโทษ บน
เกาะยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารเล็กๆ อิสระตามอัธยาศัย
ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: SCANDIC BAKKLANDET
วันที่ 8 ทรอนไฮล์ม – นาร์ วคิ – สโวลเวอร์ – ชมเมือง (โลโฟเทน)
เช้ า
11.15
12.35

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรม / เดินทางเข้ าสู่ สนามบิน
เดินทางสู่ เมืองนาร์ วคิ โดยสายการบินวิเดอรัว แอร์ ไลน์ Wideroe Airlines เทีย่ วบินที่ WF 482
ถึงเมืองนาร์ วคิ (Narvik)เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้าง
ใหญ่ มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
เป็ นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในการดูแสง เหนื อ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟ
ยอร์ ดและวิวภู เขาที่ รายล้อมเมื องอย่างสวยงาม อี กทั้งยังเป็ นเมื องที่ พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมความสวยงามของเมืองสโลเวอร์ เมืองสวยน่ ารักที่ ขนาดพื้นที่ เพียงแค่ 2.3 ตารางกิ โลเมตร
ที่ ต้ งั อยู่ทางใต้ของเกาะเอาสต์วอเกออี “Austvågøya” ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่เกาะโลโฟเทน เกาะที่ มี
ชื่ อเสี ยงเรื่ องทัศนี ยภาพที่สวยงามของประเทศนอร์ เวย์ ถื อเป็ นแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลที่
สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER
วันที่ 9 สโวลเวอร์ – ชมเกาะโลโฟเทน – แฮมนอย –
เอกัม - หมู่บ้านเรเนย์ – หมู่บ้านโอ
ชมเมือง
เช้ า

หรื อระดับใกล้เคียง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรม

น าท่ า นเที่ ย วชมหมู่ บ้ านแฮมนอยด์ “Hamnoy”
หมู่บ้านชาวประมงทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงามของหมู่
เกาะโลโฟเตน อิ ส ระให้ ท่ านได้ค วามสวยงามของ

หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

หมู่ บ ้ า นแฮมนอยด์ ต ามอั ธ ยาศัย น าท่ า นเดิ น ทางสู่
เส้ น ทางชมวิ ว ของเกาโลโฟเทน แวะชมหมู่ บ้ าน
ชาวประมงเอกัม (Eggum) ตั้งอยู่บนฝั่ งทะเลของเกาะ
Vestvågøy เพี ย งแห่ ง เดี ย วอยู่ ร ะหว่ า งทะเลกับ ภู เขา
สถานที่ ดึงดู ดนักท่ องเที่ ยวชมจานวนมากที่ มาสัมผัส
กับพระอาทิตย์เที่ยงคื น นาชมจุดชมวิว ที่ หัน หน้าไป
ทางทะเล เป็ นพื้นที่พกั ผ่อนในรู ปวงกลม มีงานศิลปะที่ สวยงามของศิลปิ น Marcus Raetz ออกเดินทาง
ต่ อสู่ หมู่บ้านเรเนย์ Reinehalsen ตั้งอยูท่ ี่เชิ งภูเขา Reinebringen และเป็ นหนึ่งจุดถ่ายรู ปที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
ของประเทศนอร์เวย์ นักท่องเที่ยวจานวนมากมา ณ ที่จุดนี้ ทุก ๆ ปี เพื่อถ่ายรู ปเมืองเรเนย์ โดยมีเทือกเขา
Reinefjord เป็ นพื้ น หลั ง น าท่ า นเที่ ย วชมหมู่ บ ้ า นแฮมนอยด์ “Hamnoy” หมู่ บ ้ า นชาวประมงที่ มี
ทัศนี ยภาพที่สวยงามของหมู่เกาะ โลโฟเตน อิสระให้ท่านได้ความสวยงามของหมู่บา้ นแฮมนอยด์ตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ น ทางสู่ ห มู่ บ ้านโอตั้งอยู่ที่ ปลายด้านใต้ของMoskenesøy และหมู่ เกาะ Lofoten หมู่ บ ้านโอ
เสมือน พิพิธภัณ์ที่มีชีวิต กระท่อมของชาวประมง ตูอ้ บปลาแห้ง เป็ นฉากโปสการ์ ดที่ วางจาหน่ ายใน
ร้านของที่ระลึก เป็ นท่าเรื อประมงที่สาคัญ (ปลามากกว่า 700,000 ตัวจะถูกแขวนไว้ให้แห้งที่นี่ทุกๆ ฤดู
ร้ อน)นาท่ านเดิ นทางสู่ จุดชมวิวหมู่ บ ้านเล็ ค เนส(Lekness) ตั้งอยู่ในใจกลางเกาะ Lofoten บนชายฝั่ ง
ตะวันตกศูนย์กลางการปกครองในภูมิภาคนี้ ลอ้ มรอบไปด้วยทิวทัศน์อนั งดงามของ เขาที่พุ่งขึ้นมาจาก
น้ าสร้างความสวยงามแปลกตา ของฟยอร์ดจากนั้นเดินทางทางสู่ เมืองสโลเวอร์

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER
วันที่10 สโวลเวอร์ – นาร์ วคิ – ออสโล – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
11.05

หรื อระดับใกล้เคียง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม // หลังอาหาร เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ ออสโล โดยสายการบินนอร์ วเี จีย้ นแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ DY365

12.50
เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

เดินทางถึงกรุ งออสโล เมืองหลวงแสนสวย ชม“กรุ งออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าท่ า นชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ย่ า นเอเคอร์ บ รู ค(Aker
Brygge) ย่านช้อปปิ้ งข้างท่ าเรื อเป็ นที่ นิยมแห่ งหนึ่ งของ
นักท่องเที่ ยว และที่ ต้ งั ของศาลาว่าการ(Town Hall)แนว
อาร์ ตเดคโคสถาปั ตยกรรมที่ ดูท ัน สมัย ประดับไปด้วย
น้ าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลื นใกล้
กันเป็ น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆมีการจัดแสดง
เกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือ
โร งโ อ เป ร่ า ที่ ถู ก ส ร้ างขึ้ น ม าให ม่ ด้ ว ย แ น ว คิ ด
สถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึก
รัฐสภา พระราชวังราชวงศ์นอร์ เวย์ นาท่านช้อปปิ้ งที่ยา่ น
คาร์ ลโจฮันสตรี ท (KARL JOHAN STREET) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่เลื่ องชื่ อของเมืองออสโล สิ นค้าของ
ฝากที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: RADISSON BLU PARK HOTEL
วันที่11 ออสโล – สวนฟรอกเนอร์ – สนามบิน

หรื อระดับใกล้เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั // เดินทางเข้ าสู่ สนามบิน
นาท่ านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์ ”
ท่ านจะทึ่ งผลงานของปฏิ ม ากรเอกชาว
นอร์ เวย์ ชื่ อ กุ ส ตาฟ วิ ก เกแลนด์ ที่ ใ ช้
เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลักหิ นแกรนิต
และทองแดงให้ยุวชนได้เห็ นวัฏจักรใน
หนึ่ งชั่วชี วิตของมนุ ษย์ ตรงใจกลางของ
อุ ทยานเป็ นที่ ต้ งั ของรู ป แกะสลักชื่ อ โม
โน ลิ ท (สู ง 17 เมต ร) แกะส ลั ก จาก
หินแกรนิตชนิดแข็ง ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาท่านเช็คอิน แล้วพักผ่อนบริ เวณอาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก

14.15

เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย  เทีย่ วบินที่ TG 955

วันที่12 กรุงเทพฯ
06.15

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิ น และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดิ นทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผนู้ า
ทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

10-21 เม.ย.2562

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

158,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

158,900

152,900

29,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าที่บริษทั ฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ออสโล-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน
ย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่ านจะผ่านการพิจารณา
หรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าทิปคนขับรถ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
น้ าดื่มบนรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ กั (ทางบริษัทฯไม่ ได้ จดั ให้ แก่ ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพทีแ่ ฝงตัวเข้ ามาในโรงแรมที่
พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่ าน)

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่ อ เกิ ด เหตุ จาเป็ น สุ ด วิสัย จนไม่ อ าจแก้ไ ขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
❖ ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
❖ หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
❖ เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
❖ กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
o ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
o ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบิ นที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ น วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญ ในการยื่น วีซ่า หากท่ านไม่ ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
o ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดิ นทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่ เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภู มิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN
แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6
เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่า
อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

