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Code: IH14-NOR-Lofoten-10TK-Jul-Oct-149-A220512 

 

10 วนั นอรเ์วย ์โลโฟเตน แอตแลนตกิโรด้ 

 

 

 

เร ิม่ตน้…. 149,900 บาท  

 (รวมคา่วซีา่เชงเกน้และทปิตา่งๆ ….บนิภายใน 3 เทีย่ว ไมเ่หนือ่ย)  

ออสโล – บนิภายในสู ่เกาะโลโฟเตน – เลกเนส – พพิธิภณัฑไ์วกิง้ – สโวลแวร ์– นสัดฟ์ยอรด์  

รนีน ์– แฮมนอยด ์– ทรอนดเ์ฮม – แอตแลนตกิโรด้  

 

ราคาทวัร ์149,900 บาท : 15-24 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 9-18 ก.ย. 65 / 14-23 ต.ค. 65/ 21-30 

ต.ค. 65 
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วนัแรก กรงุเทพ – อสิตนับลู 

 

19.30 น.  คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ช็คอนิ แถว U ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชม.) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้  

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู  - ออสโล  

 

05.10 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง  

07.35 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิออสโล โดยเทีย่วบนิ TK1751 สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลา

บนิประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

10.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิออสโล ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นชมเมอืงออสโล (Oslo) หรอืกรงุครสิเตยีนเนยี  

- นครหลวงทีถู่กสถาปนาขึน้ไดไ้มน่าน แต่เบือ้งหลังแห่งความศวิไิลนี้เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรย์อ้นหลัง

กว่า 900 ปี ในอดตีออสโลจัดเป็นเมอืงอาณานคิมใหญ่ของจักรพรรดไิวกิง้โบราณ ซึง่อยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของพระจา้ฮาโรวแ์ฟรแ์อรโ์ดยใชร้ะบบการปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์  

 น าทา่นผา่นชมและแวะถา่ยรปูกับอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ปี ทีเ่รยีงรายอยูร่อบเมอืงออสโล 

อาท ิท าเนียบรัฐบาล เนชัน่แนลเธยีเตอร ์อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงออสโล  

 น าทา่นถา่ยรปูพระราชวังหลวงแหง่ออสโล (Royal Palace)  

- พระราชวังแบบนโีอคลาสสกิ สรา้งขึน้ในปี 1848 และเปิดใหบ้รกิารน าเทีย่วชมพระราชวังแกส่าธารณชน

ในชว่งฤดรูอ้น บรเิวณจัตรัุสดา้นหนา้ของพระราชวังมอีนุสาวรยีข์องกษัตรยิค์ารล์ โจฮาน ซึง่เป็นกษัตรยิ์

ของสวเีดนและนอรเ์วยใ์นปี 1818 ถงึ 1844 ยนืเดน่เป็นสญัลักษณ์ 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานฟรอกเนอร ์หรอื ทีรู่จ้ักในนาม Vigeland Sculpture Park  

- สถานทีจั่ดแสดงผลงานศลิปะ ประตมิากรรมและการแกะสลักรูปเหมอืนจากหนิแกรนติ รวมถงึการหล่อ

รูปคนดว้ยสัมฤทธิ ์ผลงานของ 'กสุตาฟ วคิเกอรแ์ลนด'์ ปฏมิากรชือ่ดังไดแ้สดงถงึเรือ่งราวเกีย่วกับวัฏ

จักรชวีติมนุษย ์โดยไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลงานมาจัดแสดงอยา่งถาวรในอทุยานแหง่นี ้  

น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณอทุยานกบัสถาปัตยกรรมเดน่ อาทเิชน่  

- The Main Gate ประตรัูว้เหล็กซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1926,  

- The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซึง่เต็มไปดว้ยรปูปัน้สมัฤทธิ ์58 ชิน้ดว้ยกนั,  

- The Fountain รูปปั้นมนุษยแ์ละตน้ไม ้จ านวน 20 ตน้ ซึง่แสดงถงึชวีติความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละ

ธรรมชาต,ิ  

- The Monolith แทง่เสารปูคน 121 คน  17 เมตร ยอดบนสดุเป็นเด็กผูบ้รสิทุธิ ์เปรยีบประหนึง่เป็นบันได

เวยีนทีม่นุษยต์า่งปีนป่ายซึง่กนัและกนั เพือ่ไปสูจ่ดุสงูสดุของชวีติ,  

- The Wheel of Life วงลอ้แห่งชวีติซึง่เป็นสัญลักษณ์ของความไมม่ทีีส่ ิน้สดุ การเวยีนว่ายตายเกดิ

ของวัฏจักรมนุษย ์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่าม  ออสโล – เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิออสโล เพือ่เชค็อนิ 

11.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิออสโล สูส่นามบนิเอฟเนส โดยเทีย่วบนิ..... 

13.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเอฟเนส แหง่เกาะโลโฟเตน 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวันภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสโลเวอร ์(Svolvaer) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง)  

- เมอืงในเขตนอรด์แลนด ์(Nordland) ของประเทศนอรเ์วยแ์ละเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเกาะโลโฟเตน เกาะที่

มชี ือ่เสยีงเรือ่งทัศนยีภาพทีส่วยงามยิง่ของประเทศนอรเ์วย ์ 

- ระหว่างการเดนิทางสู่เมอืงสโลเวอรท์่านจะไดช้มและสัมผัสกับธรรมชาตสิองขา้งทางทีส่วยงามและ

แปลกตายิง่แหง่เกาะโลโฟเตน อกีทัง้โลโฟเตนยงัไดช้ือ่วา่เป็นเกาะทีส่ามารถชมแสงเหนอืและถา่ยภาพ

ไดส้วยงามอกีแหง่ อนัเป็นผลจากการทีม่เีทอืกเขาลอ้มรอบและมหีมูบ่า้นชาวประมงรมิหาดเป็นชว่งๆ  

- ชว่งฤดรูอ้นบนเกาะโลโฟเตนไดช้ือ่วา่ “สวรรคบ์นดนิ” ของนักทอ่งเทีย่ว และในชว่งหนา้หนาว  

 น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์งคราม (War Museum)  

- ภายในจัดแสดงเสือ้ผา้ เครือ่งแตง่กายและ อปุกรณ์ทางการทหารในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ภายในมี

การจัดแสดงประวัตแิละขอ้มูลเกีย่วกับการเกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 และผลพวงทีต่ามมา ใหท้่านไดม้ี
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โอกาสยอ้นประวัตศิาสตรก์ารเกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 ผ่านทางขา้วของเครือ่งใชต้่างๆทีม่กีารจัดเก็บ

และจัดแสดงภายในพพิธิภณัฑแ์หง่นี ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Svolvaer Hotel / Thon Hotel Lofoten **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ เกาะโลโฟเตน – เลคเนส – พพิธิภณัฑไ์วกิง้ – รนีน ์– นสัฟยอรด์ – แฮมนอยด ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเลคเนส (Leknes) เมอืงเล็กๆน่ารักอกีเมอืงบนเกาะโลโฟเตน  

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์วกิง้ (Viking Museum)  

- จัดแสดงศลิปวัฒนธรรมและความเป็นอยูข่องชาวไวกิง้ในอดตีทีย่า้ยถิน่ฐานมาปักหลัง ณ ผนืแผ่นดนิ

นอรเ์วยใ์นปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มขา้วของเครือ่งใช ้ตลอดจนการแตง่กายของชาวไวกิง้ในอดตี  

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนัสฟยอรด์ (Nusfjord)  

- อกีหนึง่เมอืงเล็กๆน่ารักๆแหง่เกาะโลโฟเตน ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพอนัแปลกตา ภเูขาสลับแมน่ ้า 

และทะเลสาบทีส่ะทอ้นภาพเทอืกเขาบนผนืน ้า ระหวา่งการเดนิทางสูเ่มอืงนัสฟยอรด์  

 น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นชาวประมง (Fisherman Village)  

- ไดช้ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดียิง่อกีแห่งของนอร์เวย ์

หมูบ่า้นแห่งนี้มกีารรังสรรคห์มู่บา้นหลากสสีัน ทัง้แดง เหลอืง เขยีว และยังคงอนุรักษ์บา้นเมอืงเก่าไว ้

อยา่งดยี ิง่ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย หรอืจะน่ังเล่นชลิล์ๆ  จบิกาแฟ ชืน่ชมกับธรรมชาตขิอง

เมอืงนี ้นอกจากนีเ้มอืงนัสฟยอรด์ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงรนีน ์(Reine) (ระยะทาง 41 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  

 น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นแฮมนอยด ์(Hamnoy)  

- หมู่บา้นชาวประมงทีป่รากฏอยู่ในโปสการด์โลโฟเตน ทีนั่กท่องเทีย่วสามารถพบเห็นไดบ้่อยตามรา้น

ขายของทีร่ะลกึต่างๆ ภาพหมูบ่า้นชาวประมงหลากส ีพรอ้มววิของเทอืกเขาสงูเป็นฉากหลังนับเป็นอกี

หนึง่ทัศนยีภาพทีส่วยงามยิง่  

 อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมูบ่า้นแฮมนอยดต์ามอธัยาศัย                   
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 ไดเ้วลาน าท่านสู่เมอืงรนีน์ น าท่านเทีย่วชมความน่ารักของเมอืงเล็กๆอกีแห่งทีม่มีนตเ์สน่หท์างธรรมชาต ิ                 

อนัสวยงามแหง่เกาะโลโฟเตน  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุปลายสดุของเกาะโลโฟเตน กบัการแวะถา่ยรปูหมูบ่า้น A ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยู่

ปลายเกาะโลโฟเตน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Eliassen Rorbuer Hotel/ Reine Rorbuer Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัในเมอืงรนีน ์หลายแหง่เป็นโรงแรมในลกัษณะบา้นพกัตากอากาศ แบบหมูบ่า้น

ชาวประมง  

ดงัน ัน้ในบา้น 1 หลงัจะม ี2 หอ้งนอนและใชห้อ้งน า้เดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ รนีน ์– โบโด  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืมอสคเินส (Moskenes) เพือ่น่ังเรอืเฟอรร์ีสู่เ่มอืงโบโด 

07.00 น. เรอืเฟอรร์ีอ่อกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงมอสคเินส มุง่หนา้สูเ่มอืงโบโด 

- ใหท้า่นไดอ้สิระเต็มทีก่บัการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาตฟิยอรด์แห่งนอรเ์วยใ์นระหว่างการล่องเรอืสู ่      

เมอืงโบโด ฟยอรด์แหง่เกาะโลโฟเตน เรยีกไดว้า่เป็นเมอืงฟยอรด์ทีส่วยงามไมแ่พ ้ฟยอรด์แห่งแผ่นดนิใหญ่

ของนอรเ์วย ์หากโชคดทีา่นอาจไดเ้ห็นปลาโลมาวา่ยน ้าเลน่ตามเรอืเฟอรร์ีก่็เป็นได ้

10.15 น. เรอืเฟอรร์ีจ่อดเทยีบทา่ ณ เมอืงโบโด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโบโด (Bodo)  

- เมอืงทีม่คีวามส าคัญทางดา้นการทอ่งเทีย่ว อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงอยูท่างตอนเหนอืของอารก์ตกิเซอรเ์คลิ มี

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในเขตนอรด์แลนด ์(Nordland) และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภาคเหนือของ

ประเทศนอรเ์วย ์ 

น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารประจ าเมอืงโบโด (Bodo Cathedral หรอื Bodo Domkirke)  

- สรา้งขึน้ในชว่ง ปี 1956 เป็นมหาวหิารทีค่่อนขา้งมคีวามทันสมัย และมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในเมืองโบโด 

โดยสิง่ทีโ่ดดเดน่มากทีส่ดุก็คงจะเป็นหอระฆงัทีม่คีวามสงูถงึ 36 เมตร และการประดับประดาหนา้ต่างที่

สวยงาม  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและเดนิเทีย่วภายในเมอืงโบโด  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ารบนิแหง่นอรเ์วย ์(Norwegian Aviation Museum)  

- จัดแสดงววิัฒนาการทางการบนิและเครือ่งบนิรุน่ตา่งๆทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการบนิของประเทศนอรเ์วย ์
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Thon Hotel Nordlys **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ทรอนดเ์ฮม  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชค็อนิ 

10.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโบโด สูส่นามบนิทรอนดเ์ฮม โดยเทีย่วบนิ ….. 

11.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิทรอนดเ์ฮม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงทรอนดเ์ฮม (Trondheim)  

- เมอืงสวยอกีแห่งของประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองที่ก่อตัง้มาตัง้แต่ยุคไวกิง้ ตัง้อยู่ทางตอนกลางของ

ประเทศนอรเ์วย ์บา้นเรอืนสองฝ่ังสรา้งขึน้ในแบบนอรว์เีจยีนทีเ่นน้สสีันโดดเด่นสวยงาม สรา้งขึน้เรยีง

รายสองฝ่ังรมิแมน่ ้าไนเดลวา (Nidelva) นับเป็นอกีทัศนียภาพทีส่วยงามไมแ่พเ้มอืงเบอรเ์กน น าท่าน

เทีย่วชมความน่ารักและความสวยงามของเมอืงนี ้ 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถน์ดิาโรส (Nidaros Cathedral)  

- โบสถเ์กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุแหง่เมอืงนี ้ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เก็บภาพความสวยงามของเมอืงนีต้ามอธัยาศัย  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสะพานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง (Baklandet old bridge) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Clarion Hotel Trondheim **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด ทรอนดเ์ฮม – แอตแลนตกิโอเชยีนโรด้ – มอนเด 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงครสิเตยีนซนุด ์(Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะไดช้มความสวยงามของถนนเรยีบ

ทะเลหรอืทีรู่จ้ักในนามแอตแลนตกิโรด้ (Atlantic Ocean Road)  

- มคีวามยาวทัง้สิน้ 8.3 กโิลเมตรสรา้งทอดยาวไปตามเกาะแกง่ต่างๆ ของนอรเ์วย ์ บนเสน้ทางทีส่งูชนั

สลับคดเคีย้ว และมจีดุ Storseisundet  คอืจดุทีส่งูและสวยทีส่ดุ เป็นสะพานทีม่เีสน้โคง้อยา่งน่าทึง่และ

สวยงาม ซึง่ใชเ้ทคนคิในการออกแบบและการกอ่สรา้งสะพานทีน่่าประทับใจมาก  

ใหท้า่นไดช้ืน่ชมความสวยงามของเสน้ทางแอตแลนตกิโอเชยีนโรด้ ทีไ่ดช้ ือ่เป็นเสน้ทางทีส่วยทีส่ดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมอลเด (Molde) ผ่านเสน้ทางแอตแลนตกิโรด้แบบเต็มรูปแบบ ซึง่มกีารก่อสรา้ง

เพิม่เตมิเพื่อเชือ่มการเดนิทางระหว่างเมืองครสิเตียนซุนด์และเมืองมอลเด ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

ทัศนยีภาพอนัสวยงามของเสน้ทางทีเ่รยีกไดว้า่สวยตดิอนัดับ สถานทีไ่มค่วรพลาดหากมาเยอืนนอรเ์วย ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Hotel Waterfront Alesud **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด มอนเด – ออลซุินด ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงออลซินุด ์(Alesund) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า เป็นเหมอืนประตูสู่การชมฟยอรด์อันสวยงาม

ของนอรเ์วย ์และยงัโดดเดน่ดว้ยบา้นเรอืนสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมอารต์นูโว สสีันสดใส โดยบา้นเรอืน             

สว่นใหญใ่นเมอืงนีส้รา้งขึน้ใหมใ่นชว่งตน้ศตวรรษที ่19 หลังไดรั้บความเสยีหายจากเหตุเพลงิไหมค้รัง้ใหญ ่

ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพ ฟยอรด์และขนุเขา ตลอดการเดนิทางสูเ่มอืงออลิ

ซนุด ์นับเป็นอกีหนึง่ทัศนียภาพและความสวยงามตามธรรมชาตทิีไ่ดรั้งสรรคข์ึ้นในประเทศนอรเ์วย ์น าท่าน

เที่ยวชมเมืองออลซิุนด์ เมืองแห่งบา้นเรือนอันมีสีสันสดใสในศลิปะแบบอาร์ตนูโว น าท่านเดนิทางชม 

Brosudet หรอืท่าเรอืเกา่แก่ ซึง่เป็นหนึง่ในท่าเรอืทีอ่ดตีเคยเป็นทีข่นสง่ปลาคอดตากแหง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงออลซินุด ์และเดนิเลน่ภายในเมอืงสวยอกีแห่ง

ของนอรเ์วย ์

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

12.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิออลซินุด ์

14.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิออลซินุดส์ู ่สนามบนิออสโล 
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15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิออสโล 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Scandinavia Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ ออสโล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑข์ัว้โลก (Polar Exploration Museum) จัดแสดงการเดนิทางเพือ่ส ารวจขัว้โลก

เหนอืในแตล่ะยคุสมยั เรอืทีใ่ชเ้ดนิทางไปส ารวจขัว้โลกเหนอืในอดตี  

จากนัน้น าทา่นสูถ่นนคารส์ โจฮนั (Karl Johans)  

- แหลง่ชอ้ปป้ิงของเมอืงออสโล มรีา้นคา้ต่างๆ ทีส่รา้งมาไมต่ ่ากว่า 100 ปี บนถนนเสน้นี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการซือ้ของ

ฝากตามอัธยาศัย หรอืจะเดนิเล่นภายในเมอืง พรอ้มเก็บภาพตกึเกา่ และ สวนสาธารณะทีม่กีารจัดวาง

ผังเมอืงไดส้วยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมป้อมอาเครส์ฮสู (Akershus Fortress Castle)  

- ป้อมปราการอาเครส์ฮสู หรอื ปราสาทอาเครส์ฮสู (Akershus Castle | Akershus Festning) เป็น

ปราสาทยุคกลางที่ถูกสรา้งขึน้เพื่อปกป้องเมอืงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอร์เวย์ ไดรั้บการ

สนับสนุนจากขนุนางนอรเ์วย ์เอริล์ แอลฟ์ เอลลงิสัน แห่งแซพบวรก์ และยังเคยเป็นทีคุ่มขังของเหล่า

นักโทษ ปราสาทอาเครส์ฮสูเริม่กอ่สรา้งปลายปี ค.ศ.1290 โดยกษัตรยิฮ์ะคูนที ่4 แทนปราสาททอน

สเบริก์ ซึง่เป็นหนึง่ในสองปราสาทนอรเ์วยท์ีส่ าคัญสดุของชว่งยคุนัน้ ปัจจปัุนปราสาทอาเครส์ฮสูใชเ้ป็น

ทีรั่บรองแขกวไีอพขีองรัฐบาล 
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15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิออสโล 

17.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิออสโล สูส่นามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK1754 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 

ชัว่โมง) 

22.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิ TK68 (บนิประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 

15.25 น.     เดนิทางถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ 

 

*** หมายเหต ุกรณีทีพ่ระราชวงัหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วใดปิด จะแจง้และหาสถานทีเ่ทีย่วทดแทนใหท้า่นได้

รบัทราบ *** 
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อตัราคา่บรกิาร  (บาท) ปี 2565 ก.ค. - ต.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 149,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 15,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 142,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(TK) เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST-OSL-IST-BKK (TK) หักคา่ใชจ้า่ย (ตั๋วผูใ้หญ)่ 25,000 

                                   4,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่3 พฤษภาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. (เนือ่งจากมเีทีย่วบนิภายใน 3 เทีย่วบนิ) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วนอรเ์วย ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG / SK/ DY  (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ,  

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

  คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ช าระหลงัจากส ารองทีน่ั่งภายใน 3 วนัหลงัยนืยันกรุ๊ปหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   
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 วซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทวัร์

นัน้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ 

บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
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เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


