
 

 

รหัสทัวร WCT1904052 
ทัวรนอรเวย แกรนดนอรเวย โลโฟเทน 9 วัน (TG) 
ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด – เอเคอรบรคู –ทรอมโซ – ลองเรือชมวาฬ 
ขับสโนวโมบิล - ขึน้กระเชา FJELLHEISEN – ยอดเขาสโตรสไตเนน 
น่ังเลื่อนสุนัขฮัสกี้ นารวิก - น่ังกระเชาสูยอดเขานารวิกเจลเล็ต (ลาแสงเหนือ) 
หมูเกาะโลโฟเทน - สโลเวอร - เอกัม – แฮมนอยด - เรเนย – หมูบานโอ - นารวิค  
ปราสาทและปราการอารเคอรชูร - ยาน ถนนคารล โจฮัน - ฮอลเมนโคลเลน 
 

 



 

 

 
 
 
 

ออกเดินทาง 
29 พ.ย.-07 ธ.ค.//29 ธ.ค.-06 ม.ค.//09-17 ก.พ.//19-27 มี.ค. 2563 

 ( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา) 
วันที่1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ออสโล    
22.00 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

ช้ัน 4 โดยมี เจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
วันที่2  ออสโล– สวนประติมากรรมวิกแลนด – เอเคอรบรูค –ทรอมโซ   
00.55 เหิรฟ�าสูกรุงออสโล ประเทศนอรเวย โดยสายการบินไทย แอรเวย Thai Airways   

เที่ยวบินที่ TG954 
07.25 ถึงกรุงออสโล ประเทศนอรเวย หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว  
 นําทานเดินทางสูกรุงออสโล ชมสวนประติมากรรมวิกแลนด ทานจะตื่นตาตื่นใจในผลงาน

ของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใช
เวลา 40 ป ในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง
ใหคน รุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษยตรงใจ
กลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของ
ทานชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิต
เพียงแทงเดียว จากน้ันชมวิวทิวทัศนยานเอเคอรบรูค 
(Aker Brygge) ที่ตั้งของศาลาวาการ (Town Hall) แนว
อารตเดคโคสถาปตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปดวยน้ําพุ สวน และประติมากรรมเติมแตงใหดู
กลมกลืน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเดินทางสูสนามบิน 
15.05  ออกเดินทางสูเมืองทรอมโซ โดยเที่ยวบินที่ DY378 
17.00  เดินทางถึงเมืองทรอมโซ // เดินทางเขาที่พัก 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก :  RADISSON BLU HOTEL, TROMSO หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 
 



 

 

วันที่3  ทรอมโซ – ลองเรือชมวาฬ – ขับสโนวโมบิล 
 ขึ้นกระเชา FJELLHEISEN – ยอดเขาสโตรสไตเนน 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารนําทานลองเรือ “Whale Safari & Fjord 

Cruise” ชม “วาฬ” สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลกทามกลางภูมิประเทศที่สวยงามในอารกติก 
โดยเฉพาะ “วาฬหลังคอม-Humpback Whales” ที่พบ
มากที่สุดในบริเวณอาวทรอมโซ   หมายเหตุ: บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรม
ล อ ง เรื อ โด ย ไม ต อ งแจ ง ให ท ราบ ล ว งห น า  อั น
เน่ืองมาจากสภาพอากาศในแถบอารกติกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ 
จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทนใหตามความเหมาะสม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย หลังอาหารนําทานสัมผัสกับประสบการณใหม ดวยการขับ “สโนวโมบิล” Arctic Snow 

Safari สัมผัสกับประสบการณใหมดวยการขับ “สโนวโม
บิล” หรือเจาตีนตะขาบติดสกี ไปตามแนวป�าและบนทุง
หิมะโลดแลนไปตามทุ งหิมะลัด เลาะป�าน้ําแข็ง ชม
ทัศนียภาพของหิมะกวางไกลสุดสายตาบริษัทไดจัดชุดกัน
หนาวแบบพิเศษใหกับ ทุกทานซึ่งประกอบดวย ชุดเทอร
มอล รองเทาบูต ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นนํา
ท า น ขึ้ น ก ร ะ เ ช า  Fjellheisen ไ ป ยั ง ภู เ ข า 
(Mt.Storsteinen) เพ่ือชมทิวทัศนตัวเมือง แมน้ํา และภูเขาที่ปกคลุมดวยหิมะในแบบพาโนรา
มา ซึ่งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 420 เมตร ใหทานไดชมทัศนียภาพทั่วเมืองทรุมโซ ซึ่งมีลักษณะ
เปนเกาะอยูกลางฟยอรด มีเกาะใหญๆ ลอมรอบ 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  RADISSON BLU HOTEL, TROMSO หรือระดับใกลเคียง 
วันที่4  ทรอมโซ – นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ – นารวิก 
 นั่งกระเชาสูยอดเขานารวิกเจลเล็ต (ลาแสงเหนือ) 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสนุกกับการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน 

Husky Safari ฮัสกี้เปนสุนัขที่มีมายาว นานกวา 
3,000 ปมาแลว เพื่อใชในการลากเลื่อนบรรทุก
สิ่งของหรือเปนพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปดวย



 

 

น้ําแข็งและหิมะ จากนั้นชม “ฟารมกลางเรนเดียร” Reindeer Farm จิบชาเบอรรี่อุนๆ ชา
ขึ้นชื่อของดินแดนแถบน้ี โดยเฉพาะชาวแลปป� ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไวใชงาน และเปนอาหารใน
เขตหนาว ชมความ นารักของกวางแสนรูและ เลนรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียรอยาง
สนุกสนาน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางเขาสูเมืองนารวิก (Narvik) เมือง

ที่ลอมไปดวยภูเขาและทะเลอันกวางใหญที่ยังมี
แนวฟยอรดและวิวภู เขาที่ รายลอมเมืองอยาง
สวยงาม และยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสง
เหนือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทําเหมืองแร
ของเมืองน้ีเมื่อป พ.ศ. 2450 (232 กม.) จากนั้น
นําทาน ขึ้นกระเชาสูยอดเขา “นารวิกเจลเล็ต” NARVIKFJELLET 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร // หลังอาหาร นําทานตามลาหาแสงเหนือ (Northern 

lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่จะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทองฟ�าโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่งแสงออโรรา 
(Aurora borealis) จะปรากฎเปนแสงสีเขียวที่พาดผานทองฟ�ายามค่าคืน *** การพบ
เห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปนปรากฏการณทาง ธรรมชาติไมสามารถกําหนดหรือทราบ
ลวงหนาไดโอกาสที่จะไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม (หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
รายการในการน่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขา NARVIKFJELLET ในกรณีที่ สภาพอากาศไม
เอ้ืออํานวย) 

ที่พัก :  THON HOTELL NARVIK  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่5  นารวิก – หมูเกาะโลโฟเทน – สโลเวอร – เอกัม  
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูหมูเกาะโลโฟเตน เรียกไดวา

เปน เมืองฟยอรดที่ สวยงามไมแพฟยอรดแห ง
แผนดินใหญ ของนอร เวย  ชมเมือง “สโลเวอร” 
Svolvær (220 กม.) เมืองสวยนารักที่ขนาดพื้นที่
เพียงแค 2.3 ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งอยูทางใตของ
เกาะเอาสตวอเกออี “Austvågøya” ที่เปนสวนหน่ึง
ของหมู เก าะโล โฟ เตน  เกาะที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เรื่ อ ง



 

 

ทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศนอรเวย  ถือเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สําคัญ
ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ  

เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสูหมูบานชาวประมงเอกัม 

“Eggum” (61 กม.) ตั้งอยูบนฝم�งทะเลของเกาะ 
Vestvågøy เพียงแหงเดียวที่อยูระหวางทะเลกับ
ภูเขา ชมจุดชมวิวที่หันหนาไปทางทะเล เปนพื้นที่
พักผอนในรูปวงกลม มีงานศิลปะที่สวยงามของ
ศิลปน Marcus Raetz นําทานเดินทางสูเสนทาง
ชมวิวของเกาะโลโฟเทน กลับเขาสูสโลเวอร 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําทานเขาชม Magic Ice Bar Svolvær พบกับการผจญภัยที่นาอัศจรรยกับของ

เขตอารกติก โดยสิ่งของภายในจัดทําขึ้นจากน้ําแข็ง และการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED ที่มีสีสัน
ผสมผสานดนตรีสรางบรรยากาศที่มีเสนหเฉพาะ เมจิกไอซเปนดินแดนมหัศจรรยในฤดูหนาวที่
ซึ่งจะชวยใหทานไดดื่มดํ่ากับบรรยากาศอันไมธรรมดาของดินแดนแหงน้ําแข็งที่สมกับเปน 
'Winter Wonderland' อยางแทจริง 

พักที่:  THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่6  สโลเวอร – แฮมนอยด – เรเนย – หมูบานโอ    
เชา  บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรมที่พัก // หลังอาหารนําทาน 

ชมหมูบาน “แฮมนอยด” Hamnoy (116 กม.) 
หมูบานชาวประมงที่ เกาแกและงดงามที่สุดในหมู
เกาะโลโฟเตน ตั้งอยูในเมืองโมสเคนเนส หมูบานแฮม
นอยด แม ว าจะมี ขนาด เล็ กแตมีทั ศ นียภาพและ
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณงดงามอยางแทจริง ใหทาน
ไดความสวยงามของหมูบานแฮมนอยดตามอัธยาศัย 

 

ชมหมูบานเรเนย Reinehalsen (4 กม.) จุดถายรูป
ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอรเวย โดยชาวประมงที่
เรเนย จะออกหาปลาและนําปลามาผานกระบวนการ
แปรรูปดวยการตากแหงเพื่อสงขายและเก็บไวทานใน
ฤดูหนาว ปลาสวนใหญที่จับไดในเขตน้ีคือปลาค็อด ซึ่ง
ชาวประมงนําปลามาตากแหงบนราวหรือชั้นไมทั่ว

 



 

 

หมูบาน ซึ่งปลาแหงถือเปนหน่ึงในสินคาสงออกที่
เกาแกที่สุดของนอรเวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย หลั งอาหารนํ าท านออกเดินทางสู ห มู บ าน โอ  (8  กม .) ตั้ งอยูที่ ป ลายด านใตของ 

Moskenesøy และหมูเกาะโลโฟเทน หมูบานโอ 
เสมือนพิพิธภัณที่มีชีวิต  และเปนทาเรือประมงที่
สําคัญ นําทานเดินทางสูจุดชมวิวหมูบานเล็คเนส 
Lekness (64 กม.) ตั้งอยูในใจกลางเกาะโลโฟ
เทน บนชายฝم�งตะวันตกศูนยกลางการปกครองใน
ภูมิภาคน้ีลอมรอบไปดวยทิวทัศนอันงดงามของ 
เขาที่พุงขึ้นมาจากน้ําสรางความสวยงามแปลกตา 
ของฟยอรดจากน้ันเดินทางทางสูเมืองสโลเวอร 
(68 กม.) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารตามอัธยาศัย 
พักที่:  THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดับใกลเคียง 
วันที่7  สโลเวอร – นารวิค – ออสโล – ปราสาทและปราการอารเคอรชูร 
 ชอปปم�งยาน ถนนคารล โจฮัน 
06.00 เดินทางสูสนามบินเมืองนารวิก (238 กม.) บริการอาหารเชา แบบกลองบนรถระหวาง

เดินทาง  
11:05  เดินทางสูกรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Air Shuttle เที่ยวบินที่ DY365 
12:50  ถึงกรุงออสโล  เมืองหลวงของประเทศนอรเวย เมืองเกาอายุกวา 900 ป ซึ่งในยุคนั้น

ออสโลถือเปนในเมืองอาณานิคมใหญของจักรวรรดิ์ไวก้ิงโบราณ  
.......... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนําทานชม... 
 

ปราสาทและป ราการอาร เคอร ชู ร  Akershus 
Fortress ปราสาทและป�อมโบราณแหงน้ีที่สรางขึ้น
ในป 1299 ในสมัยของกษัตริยฮากอนที่ 5 บนเดิน
เขาริมทะเล ในสมัยกษัตริยคริสเตียนที่ 4 ทรงบูรณะ
ซอมแซมป�อมปราการแหงน้ีใหเปนปราสาทในรูปแบบ
เรอเนสซองสและใชเปนที่ประทับของราชวงศมา
ตลอด  

 



 

 

 จากนั้นนําทานถายรูปบริเวณดานหนา พระราชวังหลวง “Royal Palace” แหงกรุงออสโล 
พระราชวังแหงน้ีมีสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่สวยงาม 
โดยมีรูปปم�นกษัตริยเฟรเดอริกที่ 5 ทรงมาบริเวณดานหนา
พระราชวัง และเมื่อมองลงไปจากเนินพระราชวังแลวจะเห็น
สวน Slottsparken และ “ถนนคารล โจฮัน” ถนนชอปปم�งที่
มีสินคามากมาย รวมถึงยังเปนที่ตั้งของ “โรงละครแหงชาติ” 
ที่สรางขึ้นในป 1899, “มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของนอรเวย สรางขึ้น
ในป 1852, และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ที่เปดใชมาตั้งแตป 1866 จากน้ันอิสระกับ
การเดินเลนถายภาพอาคารเกาแกโบราณตลอดเสนทางเดินลงมาจากเนินดานหนาพระราชวัง 
หรือชอปปم�งยานถนนคารลโจฮันตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดับใกลเคียง 
วันที่8  ออสโล – ฮอลเมนโคลเลน –  เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานชม ลานกระโดดสก ี“ฮอลเมนโคลเลน” ที่เคยใช

ในการแขงขันสมัยนอรเวยเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปคฤดู
หนาม เมื่อป 1952 ซึ่งการแขงขันกระโดดสกีโอลิมปกใน
ปน้ันมีผูชมกวา 120,000 ถึง 150,000 คนซึ่งเปนสถิติ
ที่สุดมาจนถึงทุกวันน้ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
.......... สมควรแกเวลา เดินทางสูสนามบินออสโล 
14.15 เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG955 
วันที่9 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
06.15 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทาง
ในขณะน้ัน  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได 
ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน
เด็กอายุตํ่ากวา 

12 ป  
พักกับผูใหญ 1 

ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม )

พักทานเดียว / หอง
จายเพ่ิม 

 

29 พ.ย.-07 ธ.ค. 2562 122,900 122,900 118,900 26,000 
29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 135,900 135,900 131,900 29,000 

ก.พ.-มี.ค. 2563 122,900 122,900 118,900 26,000 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก  
 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไม

คืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  
 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง 
 น้ําด่ืมบนรถ วันละ 1 ขวด 
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท                                                         

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / วัน / ทาน (หากทานประทบัใจในการบริการ) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ  



 

 

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 60,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยท้ังหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิว

การตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ 
ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอให
คณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวร
เปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน 



 

 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญใน
การยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND 
โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตาม
กฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรม
จะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่
จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 

หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %  



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 

3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว 

จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่
มีช่ือผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือ
หุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวน
บัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบ
เพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุด
เงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทาง
ธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหน่ึง 
หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศ
จากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน

กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียม
ที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  



 

 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั ฃ 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐาน
ในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคในการยืน่ขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

 
 
 
 
 


