NORHTERNLIGHT SCANDINAVIA
LOFOTEN 10 DAYS

28 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ
22.00 น.

หมายเหตุ

พรอมคณะทิ่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย เจาหนาที่น
นาม EUROPEAN HOLIDAY คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
จากนั้นเชิญรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จอง
ที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ
การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัด
หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุ
สุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนา
ทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

29 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมารก) - ลองเรื
องเรือสําราญ DFDS
สูกรุ
 กรุงออสโล (นอรเวย)
00.50 น.
06.35 น.

12.00 น.
13.00 น.

ออกเดินทางสู กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยเที่ยวบินที่ TG950
ถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 6 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง พรอมรับสัมภาระแลว รถโคชรอรับคณะเดิทางสูตัวเมือง ไปชม เดอะลิตเติ้ลเมอรเมด รูป
ปนเงือกนอยสรางดวยสําริด นั่งอยูบนกอนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอาว
โคเปนเฮเกน เปนจุดทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่งของเมือง สรางขึ้นโดยศิลปนชาวเดนมารก โดย
ผูวาจางไดรับอิทธิพลจากนิทานของฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน รูปปนแลวเสร็จถูกนําไป
แสดงในป ค.ศ. 1913 จากนั้นไปชม น้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสราง
เกาะซีแลนดขึ้นมา แลวนําทานชม พระราชวังอมาเลียนบอรก (จากดานนอก) ที่ประทับในฤดู
หนาวของราชวงศแหงเดนมารก โดยมีการดทหารรักษาพระองคประจําอยูในแตละจุด จากนั้น
เที่ยวชมตัวเมืองผานชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล, นิวเฮาส เขตยานทาเรือที่มีอาคารบานเรือนตั้งแตยุค
คริสตศตวรรษที่ 17 สูใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เกาแกตั้งแตปค.ศ. 1843 ไดรับ
การยกยองใหเปนแหลงบันเทิงที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย
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ศุกร

เสาร

Chinese
1/8

15.30 น.
18.00 น.

เดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอมไปดวยรานขายของ,
รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบน
เรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน)
รับประทานอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ
Local
นําคณะพักบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / www.dfdsseaways.com
หองพักคู แบบ SEASIDE CABIN

30 ธ.ค. 61 กรุงออสโล (นอรเวย)
07.00 น.
09.30 น.

12.30 น.
บาย

19.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเชา
สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟาของเรือระหวางเสนทางเรือ
Buffet
สําราญ
ผานออสโลฟยอรดที่งดงามตามธรรมชาติ
พรอมรับประทานอาหารเชาแบบ
สแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทา ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวย รถโคชรอรับนําทานเที่ยวชมกรุง
ออสโล ผานไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองส สรางใน
ป 1648 แลวไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและ
การดิ้นรนตอสูของมนุษยชาติ ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด แลวกลับเขา
สูเขตใจกลางเมือง นําคณะเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สราง
จากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยังจัดแสดง
เกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวยานถนนคนเดินคารลโจฮันเกท แหลงชอปปงที่มีช่ือเสียงที่สุดของ
นอร เวย เปน แหล ง ทั้ ง ย า นชอ ปปง และแหลง พบปะของนัก ท อ งเที่ ย วจากทั่ว โลกที่ม าเยือ น
นอรเวยตั้งอยูกลางกรุงออสโล มีสินคาทุกสิ่งอยางใหไดเลือกชอป ของฝากของขวัญที่นาซื้อก็
คือ ผลิตภัณฑจากขนสัตว น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เชน เรือไวกิ้ง หรือตุกตา
Troll ตุกตาพื้นบานของนอรเวย เครื่องครัว พวงกุญแจ สินคาและ ของที่ระลึกตางๆ เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Thai
นําคณะพัก RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO GARDERMOEN หรือเทียบเทา www.radissonblu.com
ในระดับเดียวกัน

31 ธ.ค. 61 กรุงออสโล - บินภายในประเทศสูทรู
ทรูมเซอ
06.00 น.
08.20 น.
10.15 น.

13.00 น.
บาย

18.30 น.

อาทิตย

รับประทานอาหารเชา
หลังอาหารเชา นําคณะออกเดินทางสู สนามบินการดเดอมูน กรุงออสโล
ออกเดินทางสู เมืองทรูมเซอ โดยเที่ยวบินที่ DY370
ถึง สนามบินเมืองทรูมเซอ อีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวที่มีช่อื เสียง เปนเมืองและเทศบาลในเทศ
มณฑลทรุมส ประเทศนอรเวย ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศนอรเวย มีประชากรมากเปน
อันดับ 7 ของนอรเวย ทรูมเซอเปนเมืองเล็กๆ แตมีความเจริญและทันสมัยอยางมากจนไดรับ
การขนานนามวาเปน ปารีสแหงยุโรปเหนือ (Paris of the North) ดวยภูมิทัศนอันสวยงาม มี
ทะเลเปนฉากหนาและภูเขาเปนฉากหลัง เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงเหนือที่ไมควรพลาด
อีกทั้งยังเปนประตูสูขั้วโลกเหนือและศูนยกลางการสํารวจขั้วโลกเหนืออีกดวย จากนั้นนําทาน
นั่งกระเชาเคเบิ้ลคารสูยอดเขา สโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 420
เมตร ใหทานไดชมทัศนียภาพทั่วเมืองทรูมเซอ ซึ่งมีลักษณะเปนเกาะอยูกลางฟยอรดมีเกาะ
ใหญๆ ลอมรอบ ทางดานทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดตอกับประเทศสวีเดนและฟนแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากยานใจกลางเมือง ใหทานไดช่นื ชมความงดงามของเหลา
สถาปตยกรรมที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหลาอาคารบานไมเกาแกที่ถูกแตงแตม
ดวยสีสันฉูดฉาด ซึ่งทรุมเซอเปนเมืองที่มีบานเกาทําจากไมจํานวนมากที่สุดในนอรเวยเหนือ
บานเกาที่สุดสรางตั้งแตปค.ศ. 1789 จากนั้นชม มหาวิหารอารกติก (Arctic Cathedral) วิหาร
สมัยใหมที่สรางในป ค.ศ. 1965 มีภาพประดับกระจกใหญที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
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จันทร

Local

Local
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1 ม.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.
13.00 น.
บาย

19.00 น.

2 ม.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.
3 ม.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บาย

หลังอาหารค่ํา เริ่มปฏิบัติการลาแสงเหนือ ทรูมเซอ เปนเมืองสวยชื่อดังของนอรเวย เปนสวน
หนึ่งของแลปแลนด และเปนจุดยอดนิยมอีกแหงหนึ่งในการลาแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยูตรง
เสนอารกติก และเปนหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก
นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.radissonblu.com

ทรูมเซอ - เยิรควิค - สโววาด

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู เยิรควิค (Bjerkvik) หมูบานเล็กๆ ตั้งอยูเขตพรมแดนจังหวัดทรูม มีอาณาเขต
เพียง 20 ตารางกิโลเมตร เปนจุดสิ้นสุดของ Herjangsfjorden จุดแวะพักของนักเดินทางกอน
เขาสูหมูเกาะโลโฟเทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางตอสู สโววารด (Svolvær) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางเขตชุมชน Vågan ในเขต
การปกครองในกลุมเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโดงดังในเขต Nordland ทางตอนเหนือของ
ประเทศนอรเวย ระหวางทางใหทานเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศนของ Herjangsfjorden ซึ่งเปน
สาขาหนึ่งของ Ofotfjorden ในเขต Nordland ของนอรเวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เที่ยวหมูเกาะลอฟโฟเทน - หมูบาน Å - หมูบาน Reine - หมูบาน
ชาวประมงฮัมนอย (Hamnoy) - นุสฟยอรด - สโววาด

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะทองเที่ยวในหมูเกาะลอฟโฟเทน ตั้งอยูในเมือง Nordland ประเทศนอรเวย อาณาเขต
ของหมูบานตั้งอยูเหนือเสนอารคติกเซอรเคิลบริเวณใกลขั้วโลกเหนือ ลอมรอบดวยฟยอรดและ
เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดป
เกาะลอฟโฟเทนประกอบไปดวยเมืองหรือหมูบานเล็กๆ
หลายๆ หมูบาน กระจายตั้งอยูรอบๆ เกาะ นําคณะมุงหนาสูบริเวณทางตอนใตของเกาะที่
เมืองมอคคาเนส เที่ยวชม หมูบาน Å ที่ไดชื่อวาเปนหมูบานที่สวยที่สุดบนหมูเกาะลอฟโฟเทน
และเปนจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมู
เกาะโลโฟเทน จากนั้นเดินทางสู หมูบาน Reine อันไดชื่อวาเปนหมูบานที่มี Landscape ใน
การถายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของเกาะลอฟโฟเทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู หมูบานชาวประมง Hamnoy หมูบานชาวประมงเกาแกในเกาะลอฟโฟเทน มี
ความสวยงามไมแพกับหมูบานอื่นๆ
และเปนอีกหนึ่งจุดที่ทานไมควรพลาดการเก็บภาพ
ประทับใจ จากนั้นพาคณะเยือน หมูบานนุสฟยอรด (Nusfjord) หมูบานชาวประมงที่เกาแก
ที่สุดที่อีกแหงของนอรเวย อีกทั้งยังเปนหมูบานที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิมซึ่งไดรับ
การอนุรักษไวเปนอยางดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลาและนําปลามาผานกระบวนการแปร
รูปดวยการตากแหงเพื่อสงขายและเก็บไวรับประทานในฤดูหนาว ปลาสวนใหญที่จับไดในเขตนี้
คือ ปลาค็อด อิสระใหทานไดเก็บภาพตามอัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางกลับ
สูที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
สโววาด - เยิรควิค - อุทยานแหงชาติอบิสโก - ปฏิบัติการลาแสงเหนือ
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
คณะออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปปลันด
Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกใหเปนสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสวางไสว
มากที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําคณะเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
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อังคาร

Buffet
(216 ก.ม.)
Local
(204 ก.ม.)

Local
www.thonhotels.com

พุธ

Buffet

Local

Chinese
www.thonhotels.com

พฤหัสบดี
Buffet

Local

3/8

19.00 น.

4 ม.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย
14.00 น.
15.35 น.
19.00 น.

5 ม.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
13.40 น.
6 ม.ค. 61
05.45 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม
หลังอาหารค่ํา เริ่มปฏิบัติการลาแสงเหนือ นําทานเดินทางสูบริเวณริมทะเลสาบ Tornetrask
ภายในบริเวณอุทยานแหงชาติอบิสโก ซึ่งเปนจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนทองฟาใน
ยามค่ําคืน หากโชคดีฟาเปด นอกจากจะสามารถถายภาพแสงเหนือลอยบนทองฟาแลว ทาน
ยังจะไดเห็นเงาสะทอนสีเขียวมรกตพาดลงบนผืนน้ําอีกดวย
นําทานเขาพักโรงแรม FJALLET HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

อบิสโก - คิรูนา - บินภายในประเทศสูก รุงสต็อกโฮลม

www.bjorkliden.com

ศุกร

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
เดินทางสู เมืองคิรูนา ซึ่งนับไดวาเปนเมืองที่อยูเหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัย
อยู มีความสําคัญเพราะเปนเมืองที่ผลิตแรเหล็กที่มีชื่อของประเทศ นําทานเดินทางสู หมูบาน
ยุคคัสเยรวี เพื่อชมโรงแรมน้ําแข็ง ที่วากันวาโรงแรมน้ําแข็งแหงนี้เปนแหงที่ใหญที่สุดและเปน
แหงแรกของโลก ทั้งยังเปนแรงบันดาลใจใหกับประเทศในเขตหนาว อื่นๆ ในโลก ในการสราง
โรงแรมน้ําแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแหงนี้ครอบคลุมพื้นที่ 59,200 ตารางฟุต สรางขึ้นจาก
เสาน้ําแข็ง 2,000 ตน และกอนน้ําแข็งอีก 3,000 ตัน ในทุกๆ ฤดูหนาวของทุกปสถาปนิกและ
นักออกแบบจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดกอนน้ําแข็งจากแมน้ําทอรเนอ (Torne) ที่อยู
ใกลเคียง มาเนรมิตเปนหองพักในรูปแบบตางๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะออกเดินทางสู สนามบินเมืองคิรูนา
ออกเดินทางสู กรุงสต็อคโฮลม โดยเที่ยวบินที่ SK1045
ถึง สนามบินการดเดอมูน กรุงสต็อกโฮลม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโคชรอรับคณะเดินทาง
สูโรงแรมที่พัก แลวอิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําคณะพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

เที่ยวชมเมือง - สนามบินการดเดอมูน - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและ
สถาปตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชอง
รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหง
หนึ่งในโลก นําทานชมเมืองที่จุดชมวิว แลวผานชมแกมลาสแตนเมืองเกาแกที่สุดและสวยงาม
ราวกับภาพวาด ปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตั้งของ
พระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน, ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ และมีเวลาให
ทานไดเดินเลนชมเมืองยานวอลคกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือชอปปงตามอัธยาศัย
เดินทางสู สนามบินการดเดอมูน
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG961
กรุงเทพฯ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เสาร

Buffet

อาทิตย

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น)
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed
SUPP
SUPP ADL / CHD

28 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562
คาทัวรรวม :

135,000.-

122,000.-

108,000.- 24,000.- 18,000.-

-31,000.-24,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
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คาทัวรไมรวม :

คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน
คาธรรมเนียมวีซานอรเวย (เชงเกน)
คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของ
ทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/
ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปน
สิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษทั ฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทาน
ไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BT Global Connector เพื่อเปนการยืนยัน
การเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการ
เดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับ
ผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 - 15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาได
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของ
ตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวา
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือ
เปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
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 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน
ชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทาง
ตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋วั กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% , ออสเตรียนแอร
ไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมล
ของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีท่ที านมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่ง
อาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจาย
เพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทํา
การ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผาน
ระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรม
เพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทาน
ไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไป
แลว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทานจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทาน
สามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบ
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เทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐาน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนัก
สวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนอรเวย ใชเวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไมรวมวันทําการ)

ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ประเทศในกลุมแชงเกน จะเริ่มเก็บขอมูลทางกายภาพของผูเดินทางโดยการเก็บขอมูล ภาพถาย
ดิจิจติ อล ใบหนาและขอมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกวา ไบโอเมตริกซ ซึ่งขอมูลของผูสมัคร จะถูกบันทึกไวในระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับวีซา
VIS เปนระยะเวลา 5 ป ผูสมัครทุกทานจึงตองเดินทางมายังศูนยรับยื่นวีซาดวยตัวเองตามเวลานัดหมาย
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชง
เกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติบัตร
ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วัน
เดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
ลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงค
หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการ
เขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่น
เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวรและถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูต
ไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวละหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการ
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ขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทาน
ไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขา งตนทุกประการ
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