
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

ทวัร์นอร์เวย์ โลโฟเทน เกาะเซนญ่า ล่าแสงเหนือ พ.ย.65 - ม.ีค.66 
1. เดินทางด้วยการบินไทยและไฟท์ภายใน สะดวก สบาย 
2. พกัในเรือส าราญ DFDS ห้องพกัววิทะเล 1 คืน(Seaview) 
3. รวมค่าวซ่ีา รวมค่าทปิตลอดการเดินทาง 
4. พกัโรงแรม 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า 
5. อาหารพืน้เมืองและอาหารเอเชียคุณภาพดี 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน   
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 โดยมี 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัวนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวลคอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2)  โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พกัในเรือส าราญ DFDS(ห้องววิทะเล) 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์Thai Airwaysเท่ียวบินท่ี TG950 
07.40 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง / น าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน  ตวัเมืองตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้าเกือบ
ทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจ

กลาง “กรุงโคเปนเฮเก้น” Copenhagen น าคณะเท่ียวชม
เมืองผา่นจตุรัสซิต้ีฮอลล ์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจ

กลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กบั “เงือกน้อยลติเติ้ลเมอร์เมด” 
Little Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้ารอ
เจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนกัเล่านิทาน
ระดบัโลก ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ล 
สเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้ และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผา่นสวนสาธารณะ

ท่านจะพบกบั “น ้าพุเกฟิออน” เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ข้ึนมา ชม “จตุรัส
พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ท่ีประทบัในฤดหนาวของราชวงศแ์ห่ง เดนมาร์ก เกบ็ภาพ
ทหารรักษาพระองค์ ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงาม 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าชม “ย่านเขตท่าเรือนูฮาว Nyhavn” ท่ีมีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพท่ี

งดงาม เหมาะส าหรับการเยอืนเมืองน้ี จากนั้นน าท่านเขา้สู่ถนนสตรอเกต(Stroget) ยา่นใจกลางเมืองอิสระให้

ท่านเก็บภาพเมืองอนัสวยงามหรือเลือกหาซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน า
คณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดเีอฟดเีอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น 

ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือก ชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือส าราญล าน้ีจะน าท่านล่องสู่ทะเล

เหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศ

นอร์เวย์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่

โลก   
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพเิศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian  

  Seafood พร้อมเคร่ืองด่ืม ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก 
และจากทะเลเหนือ ค ่าคืนน้ีหาความส าราญและพกัคา้งคืนในเรือส าราญ DFDS  

ที่พกั: บนเรือ DFDS TOR LINE *** ห้องพกัแบบววิทะเล (Sea View) *** 
*** หากท่านต้องการอบัเกรดห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่*** 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) ออสโล(นอร์เวย์) – ชมเมือง – ทรอมโซ 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือ

ส าราญ  
09.00 เรือเขา้เทียบชายฝ่ังกรุงออสโลประเทศนอร์เวย ์น าท่านโดยสารรถ

โคช้ปรับอากาศ เขา้สู่ตวัเมืองออสโล น าท่านชม “กรุงออสโล” 
Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในอดีต คร้ังสมยัท่ีนอร์เวย์
อยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้น นอร์เวยเ์คยยา้ยเมือง
หลวงถึงสองคร้ังสองหนจากกรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอร์เกน้
จนกระทัง่ไดย้า้ยมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโอ่อ่าในเวลาน้ี 
อุดมไปดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโล



 
 

 

 

 

เป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ของพระเจา้ฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผา่นชมโบสถโ์ดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ เก็บภาพความงดงามของ

ตวัเมืองจากบริเวณ “ลานสกจีัม๊” Holmenkollen ท่านจะประทบัใจไปกบัความงดงามของเมืองหลวงแห่ง
ชาวเหนือ อยา่งจุใจ น าท่านชมภายใน “อทุยานฟรอกเนอร์” ท่านจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์
ช่ือกุสตาฟ วกิเกแลนด ์ ท่ีใชเ้วลาถึง 40 ปี ในการแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหยุ้วชนไดเ้ห็นวฏัจกัรใน
หน่ึงชัว่ชีวติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลกั
จากหินแกรนิตชนิดแขง็ และรูปป้ัน หล่อส าริด เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุใหท้่านเก็บ
ภาพบรรยากาศความสวยงามอยา่เตม็ท่ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

15.05  ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ โดยเท่ียวบินท่ี DY... 
17.00  เดินทางถึงเมืองทรอมโซ // เดินทางเขา้ท่ีพกั 
ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั : SCANDIC ISHAVSHOTEL, TROMSO หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  ทรอมโซ – ฟาร์มกวางเรนเดยีร์ (น่ังเล่ือนกวางเรนเดยีร์) 
   ขึน้กระเช้า FJELLHEISEN สู่ ยอดเขาสโตรสไตเน่น – ชมเมือง – ล่องเรือล่าแสงเหนือ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ 

(TROMSO ARCTIC REINDEER) จิบ ช าเบ อ ร์ ร่ี
อุ่นๆ ชาขึน้ช่ือของดินแดนแถบนี ้โด ยเฉพาะชาว
แลปป์ ชนพื้นเมืองท่ีมักเลีย้งไว้ใช้งาน และเป็น
อาหารในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสน
รู้และ เล่นรถเล่ือนท่ีลากโดยกวางเรนเดียร์อย่าง
สนุกสนาน // สมควรแก่เวลา เดินทางกลับเข้า

เมืองทรอมโซ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านข้ึนกระเชา้ Fjellheisen ไปยงั

ภูเขา (Mt.Storsteinen) เพื่อชมทิวทศัน์ตวัเมือง 
แม่น ้า และภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะในแบบพาโนรา



 
 

 

 

 

มา ซ่ึงอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 420 เมตร ใหท้่านไดช้มทศันียภาพทัว่เมืองทรุมโซ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเกาะอยู่
กลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ๆ ลอ้มรอบ (หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการในการน่ังกระเช้า
ขึน้สู่ยอดเขา NARVIKFJELLET ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย หรือมกีารปิดซ่อมแซม) จากนั้นเดินเล่น
ชมเมืองทรอมโซ่ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่นเกาะกลางทะเลทางเหนือของนอร์เวย ์มีหิมะปกคลุมภูเขาลูกใหญ่ท่ี
โอบลอ้มเมืองเอาไวร้าวกบัป้อมปราการ มีสะพานทอดยาวระหวา่งเกาะไปยงัแผน่ดินใหญ่ ผสมผสานกบัความ
คลาสสิคของส่ิงปลูกสร้างเก่าแก่ท่ีชาวทรอมโซ่ยงัอนุรักษไ์ว ้ทั้งโบสถไ์ม ้โบสถไ์มเ้ก่าแก่ช่ือ Tromso 
Cathedral ท่ีสร้างข้ึนในปี 1861 มีความขลงัและงดงามไม่เคยเส่ือมคลาย   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
จากนั้นน าท่านร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ...ล่องเรือชมแสงเหนือ (Aurora Cruising) ด้วยเรือพลงังานไฟฟ้าแบบ 
100% เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เรือจะน าท่านออกจากฝ่ังไปยงับริเวณท่ีสามารถมองเห็นแสงเหนือได้อย่าง
ชดัเจน(ท่ีห่างไกลจากแสงไฟของตวัเมือง) ภายในเรือจะมีเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งไวค้อยบริการทุกท่าน  
*** แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีจะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น(กนัยายน-ตน้เมษายน) ซ่ึงแสงออโรร่า 
(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทอ้งฟ้ายามค่่าคืน  
*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้
ได้โอกาสท่ีจะได้เห็นข้ึนอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสม *** 

ที่พกั : SCANDIC ISHAVSHOTEL, TROMSO หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) ทรอมโซ – นอร์ดคอสบอตน์ – ขบัรถสโนว์โมบิล – แค้มป์ทาม๊อก  
             ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้(น่ังเล่ือนสุนัขฮัสกี)้ – เกาะเซนญ่า – ชมแสงเหนือ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

 

 

 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมือง Nordkjosbotn (71 
กม.) จากนั้ นสัมผสักับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ 
“ ส โ น ว์ โ ม บิ ล ”  (Snowmobile Safari) สั ม ผั ส กั บ
ประสบการณ์ใหม่ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” หรือเจ้า
ตีนตะขาบติดสกี ไปตามแนวป่าและบนทุ่งหิมะโลดแล่น
ไปตามทุ่งหิมะลดัเลาะป่าน ้ าแข็ง ชมทศันียภาพของหิมะ
กวา้งไกลสุดสายตาบริษทัได้จดัชุดกนัหนาวแบบพิเศษ
ให้กบั ทุกท่านซ่ึงประกอบดว้ย ชุดเทอร์มอล รองเทา้บู๊ต 
ถุงมือ และหมวกกนัน็อก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่แคม้ป์ทาม๊อก (Camp Tamok) 

(23 กม.) สนุกการขบัเคล่ือนสุนขัลากเล่ือน Husky Safari 
ฮสัก้ีเป็นสุนขัท่ีมีมายาว นานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพื่อใช้
ในการลากเล่ือนบรรทุกส่ิงของหรือเป็นพาหนะในพื้นท่ีท่ี
ปกคลุมไปดว้ยน ้าแขง็และหิมะไดเ้วลาพอสมควร เดินทาง
สู่เกาะเซนญ่า (178 กม.) เกาะท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศนอร์เวยร์องจากเกาะฮิโนญ่า  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: HAMN I SENJA หรือระดบัใกล้เคยีง  
(HAMN I SENJA รีสอร์ทตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะเซนญ่า ตั้งอยู่บนท่าเรือ “แฮมน์” ท่ีเก่าแก่กว่าร้อยปี และเป็น
จุดชมวิวท่ีสามารถเห็นแสงเหนือไดช้ดัเจน) *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่
สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ไดโ้อกาสท่ีจะไดเ้ห็นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนั้น  

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) เกาะเซนญ่า – ตุงเกนเนสส์เซท – เบิร์กโบทน์ – ฮาร์สตดัท์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้น าท่าน ชมเกาะเซนญ่า  เป็นเกาะท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของนอร์เวยท่ี์ตั้งอยูเ่หนือเส้น Arctic 
Circle ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงามน่าท่ึงของทะเลภูเขาชายหาดหมู่บา้นชาวประมง เดินทางสู่
หมู่บา้น Mefjordvær เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่เล็กๆ ท่ีตั้งอยูด่า้นเหนืดสุดของเกาะเซนญ่า บนเส้นทาง  



 
 

 

 

 

Senja Route Scenic ของนอร์เวย ์จากนั้นเขา้เดินทางสู่ จุดชมววิเมดฟยอร์ดโบทน์ (Medfjordbotn) เดินทางสู่ 
ตุงเกนเนสเซท (Tungeneset) ตั้งอยูป่ลายแหลมซ่ึงแยก Steinfjord และ Ersfjord จุดชมวิวริมทะเลเหนือท่ีมี
เทือกเขาโอคชอร์นนั (Okshornan) ตั้งโดดเด่นเป็นฉากอนัสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้น เบิร์กโบทน์ 
(Bergsbotn) เดินบนสะพานไมท่ี้ยาวถึง 44 เมตร เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของ Bergsfjord  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่เมืองฮาร์สตทั (Harstad) (150 กม.) ตั้งอยูด่า้น

ฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือบนเกาะขนาดใหญ่ของเกาะฮินโนญ่า  
“Hinnøya” เกาะท่ี ใหญ่ ท่ี สุดของนอร์เวย์ โดยมี ภู เขาท่ี สู งท่ี สุดคือ 
Sætertinden ซ่ึงสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 1,095 เมตร โดยภูมิภาคน้ีมีความ
หลากหลายทางภูมิทศัน์มากมายทั้ง ภูเขา แนวชายฝ่ังฟยอร์ด การท าฟาร์ม
โคนม ฟาร์มแกะและไร่สตรอเบอร่ีท่ีถือวา่อยูเ่หนือสุดของโลก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั : SCANDIC HOTEL, NARVIK  หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7)  ฮาร์สตทั – หมู่เกาะโลโฟเทน – เฮนนิงสวาร์  
     เมจกิ ไอซ์บาร์ – สโววาร์   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเดินทางสู่ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือ ของนอร์เวย์ ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย
มากมายหลายเกาะ เช่ือมต่อกนัดว้ยถนนสาย E10 ภูมิประเทศเป็น ภูเขา 
หินแกรนิตสูงตระหง่านสลบัเรียงรายริมทะเล มีผืนน ้ าสีฟ้าคราม แซม
ดว้ยบา้นชาวประมงสีแดงโดดเด่นอยู่กลางทะเลนอร์วีเจียนท าให้เกิด



 
 

 

 

 

ทศันียภาพงดงามราวกบัเมืองในเทพนิยาย เดินทางสู่เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (117 กม.)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เมืองสวยน่ารักท่ีขนาดพื้นท่ีเพียงแค่ 2.3 ตารางกิโลเมตร ท่ีตั้งอยูท่างใตข้องเกาะเอาสตว์อเกออี “Austvågøya” 
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหมู่เกาะโลโฟเตน เกาะท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองทศันียภาพท่ีสวยงามของประเทศนอร์เวย ์ ถือเป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ  
น าท่ าน เข้าชม  Magic Ice Bar Svolvær พบกับการผจญภัยท่ี น่ า
อศัจรรยก์บัของเขตอาร์กติก โดยส่ิงของภายในจดัท าข้ึนจากน ้ าแข็ง 
และการติดตั้ งท่ี มีแสงไฟ LED ท่ี มีสีสันผสมผสานดนตรีสร้าง
บรรยากาศท่ีมีเสน่ห์เฉพาะ เมจิกไอซ์เป็นดินแดนมหัศจรรยใ์นฤดู
หนาวท่ีซ่ึงจะช่วยให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศอนัไม่ธรรมดาของ
ดินแดนแห่งน ้าแขง็ท่ีสมกบัเป็น 'Winter Wonderland' อยา่งแทจ้ริง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8)  สโววาร์ – ชมหมู่เกาะโลโฟเทน – นัสฟยอร์ด – หมู่บ้านโอ  
       เรเนย์ – แฮมนอยด์ – สโววาร์   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหารเดินทางสู่ หมู่บา้น นสัฟยอร์ด (NUSFJORD) 
(91 กม.)   หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีอยูสุ่ดทางชนบท สาย FV807 
ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตอนใตข้องเกาะ Flakstadøya ตามแนว 
Vestfjorden ท่ีไดช่ื้อวา่เป็น หมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงบนเกาะโลโฟเตน และมีทศันียภาะท่ี
สวยงามไม่แพห้มู่บา้นอ่ืนๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
หมู่บา้นโอ (Å) (49 กม.) ซ่ึงเป็นจุดส้ินสุดของถนน
หมายเลข 10 ของนอร์เวยแ์ละยงัเป็นจุดส้ินสุดของถนนแห่งเกาะโลโฟเตน เดินเล่นชมหมู่บา้นโอ (Å) ท่ีมี
กระท่อมเก่าแก่ อนัเป็นประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินเหลืออยู ่และตั้งเรียงรายกนัเป็นเหมือนพิพิธภณัฑใ์หผู้ม้า
เยอืนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวในอดีตของชุมชนแห่งน้ี จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้นเรเนย ์Reinehalsen (9.3 กม.)  

เท่ียง บริการกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

 

 

บ่าย หลงัอาหารน าท่านสู่จุดถ่ายรูปท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์โดยชาวประมงท่ีเรเนย ์จะออกหาปลาและ
น าปลามาผา่นกระบวนการแปรรูปดว้ยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไวท้านในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ท่ีจบั
ไดใ้นเขตน้ีคือปลาค็อด ซ่ึงชาวประมงน าปลามาตากแห้ง
บนราวหรือชั้นไมท้ัว่หมู่บา้น ซ่ึงปลาแห้งถือเป็นหน่ึงใน
สินคา้ส่งออกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย ์จากนั้นสู่หมู่บ้าน
แฮมนอย (Hamnoy) (5 กม.) หมู่บ้านชาวประมงเล็กมี
บ้านเรือนอยู่ไม่ก่ีหลัง แต่เป็นหมู่บ้านท่ีมีฉากธรรมชาติ
งดงามมาก มีทิวเขาตั้งตระหง่านอยู่เบ้ืองหลงั ด้านหน้ามี
เรือประมงจอดทอดสมออยูม่ากมาย เก็บภาพบรรยากาศท่ี
สวยงามตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู่เมืองสโววาร์ (68 กม.)   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: THON HOTEL LOFOTEN, SVOLVAER หรือระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9)  สโลเวอร์– นาร์วคิ– ออสโล – ช้อปป้ิงย่าน ถนนคาร์ล โจฮัน 
06.00 เดินทางสู่สนามบินเมืองนาร์วกิ (164 กม.) บริการอาหารเช้า แบบกล่องบนรถระหว่างเดินทาง  
11:05  เดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Air Shuttle เท่ียวบินท่ี DY365 
12:50  ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์เมืองเก่าอายุกว่า 900 ปี ซ่ึงในยุคนั้นออสโลถือเป็นในเมือง

อาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ  
.......... บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารน าท่านชม...บริเวณด้านหน้า พระราชวงัหลวง “Royal 

Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกท่ีสวยงาม โดยมีรูปป้ันกษตัริย์
เฟรเดอริกท่ี 5 ทรงม้าบริเวณด้านหน้าพระราชวงั และเม่ือมองลงไปจากเนินพระราชวงัแล้วจะ  เห็นสวน 
Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮนั”  
ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินค้ามากมาย รวมถึงยงัเป็น
ท่ีตั้ งของ “โรงละครแห่งชาติ” ท่ีสร้างข้ึนในปี 
1899, “มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย์ สร้างข้ึนในปี 1852, 
และ “อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ท่ีเปิดใช้มา
ตั้ งแต่ปี  1866 จากนั้ น อิสระกับการเดิน เล่น
ถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดิน



 
 

 

 

 

ลงมาจากเนินดา้นหนา้พระราชวงั หรือชอ้ปป้ิงยา่นถนนคาร์ลโจฮนัตามอธัยาศยั 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั : RADISSON BLU HOTEL NYDALEN หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10)   ออสโล – โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล  
08.00 ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ โดยสายการบิน ..... 
09.00 เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ น าท่านเปล่ียนเคร่ือง เดินทางสู่สนามบินกรุงเทพฯ  
14.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 951 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง (11)  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
06.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยั
ในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึง
ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

อตัราค่าบริการ 2022 – 2023  
ก าหนดการเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

25 พ.ย. – 04 ธ.ค.65 199,900 199,900 199,900 35,900 
02 – 11 ธ.ค.64 199,900 199,900 199,900 35,900 

24 ธ.ค.65 – 02 ม.ค. 219,900 219,900 219,900 39,900 
29 ธ.ค.64 – 09 ม.ค.65 219,900 219,900 219,900 39,900 
23 ม.ค. – 01 ก.พ.66 205,900 205,900 205,900 37,900 
10 – 19 ก.พ.66 205,900 205,900 205,900 37,900 
03 – 12 มี.ค.66 205,900 205,900 205,900 37,900 
17 – 26 มี.ค.66 205,900 205,900 205,900 37,900 



 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ(และไฟทภ์ายในประเทศ) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  
5. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
6. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
7. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8. ค่าทิปคนขบัรถ ตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วันละ 100 บาท / วนั / ท่าน (1,100 บาท หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินท 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

* คณะออกเดนิทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดนิทางครบ 15 ท่าน * 



 
 

 

 

 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 



 
 

 

 

 

6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
 
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด
ช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 
วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 



 
 

 

 

 

7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด / ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

10. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

11. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้ น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

************************************************ 


