NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS
ABISKO-LOFOTEN-TROMSO

วันที่ 1

22.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ

พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย เจาหนาที่ใน
นาม EUROPEAN HOLIDAY คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้น
เชิญรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองที่
พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุด
งาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัย
อื่ น ๆ ไม ส ามารถเดิ น ทางไปยั ง จุ ด หมายตามโปรแกรมได หั ว หน า ทั ว ร มี สิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย น
โปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจาย
ตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจง
ใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

กรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน)

01.10 น.

ออกเดินทางสู กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบินที่ TG960

07.00 น.

ถึง สนามบินอารลันดา กรุงสต็อกโฮลม (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 6 ช.ม.) ผานการตรวจคนเขา
เมือง พรอมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโคชรอรับคณะและนําทานเขาชมพิพิธภัณฑ
เรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นสวน
เดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวา
ซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดน และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในโลก เรือ
ลํานี้ถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑที่สรางขึ้นเพื่อแสดงเรือลํานี้ในกรุงสตอกโฮลม ซึ่งประกอบไปดวย
นิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลํานี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถ
รับชมได 16 ภาษา พิพิธภัณฑแหงนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑใน
สแกนดิเนเวีย จากนั้นนําทานเขาชมซิตี้ฮอลล หรือ ศาลาวาการเมือง ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน
และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคม
ของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบลในหองบลูฮอลล ที่ดัดแปลงใหเปนหองคอนเสิรต
ฮอลล เพื่อรองรับแขกเหรื่อกวา 1,300 คน มีเวลาใหทานไดเดินเที่ยวชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.00 น.
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Local

13.00 น.

18.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.
12.20 น.
13.55 น.

19.00 น.
21.00 น.

วันที่ 4
08.00 น.
10.00 น.

นําคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและ
สถาปตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชอง
รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหง
หนึ่งในโลก นําทานชมเมืองที่จุดชมวิว แลวผานชมแกมลาสแตนเมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราว
กับภาพวาด ปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตั้งของพระราชวัง
หลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน, ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ และมีเวลาใหทานไดเดิน
เลนชมเมืองยานวอลคกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือชอปปงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

กรุงสต็อคโฮลม - บินสูเมืองคิรูนา - อุทยานแหงชาติอบิสโก - ปฏิบติั ตกิ ารลา
แสงเหนือ

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําเดินทางสูสนามบินอารลันดา
ออกเดินทางสู เมืองคิรูนา โดยเที่ยวบินที่ DY4063
***ไมมีอาหารกลางวันบริการ เนื่องจากอยูระหวางทําการบิน***
ถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึ่งนับไดวาเปนเมืองที่อยูเหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัย
อยู มีความสําคัญเพราะเปนเมืองที่ผลิตแรเหล็กที่มีชื่อของประเทศ นําทานเดินทางสูหมูบาน
ยุคคัสเยรวี เพื่อชมโรงแรมน้ําแข็ง ที่วากันวาโรงแรมน้ําแข็งแหงนี้เปนแหงที่ใหญที่สุดและเปนแหง
แรกของโลก ทั้ งยังเปนแรงบันดาลใจใหกับประเทศในเขตหนาวอื่นๆ ในโลก ไดสรางโรงแรม
น้ําแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแหงนี้ครอบคลุมพื้นที่ 59,200 ตารางฟุต สรางขึ้นจากเสาน้ําแข็ง
2,000 ตนและกอนน้ําแข็งอีก 3,000 ตัน และในทุกๆ ฤดูหนาวของทุกปสถาปนิกและนักออกแบบ
จากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดกอนน้ําแข็งจากแมน้ําทอรเนอ (Torne) ที่อยูใกลเคียง มา
เนรมิตเปนหองพักในรูปแบบตางๆ
จากนั้นออกเดินทางตอสู อุทยานแหงชาติอบิสโก (Abisko National Park) ในเขตลัปปลันด
Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกใหเปนสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสวางไสว
มากที่สุดในโลก นําคณะเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม
หลังอาหารค่ํา เริ่มปฏิบัติการลาแสงเหนือ นํา ทานเดินทางสูบริเวณริมทะเลสาบ Tornetrask
ภายในบริเวณอุทยานแหงชาติอบิสโก ซึ่งเปนจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนทองฟาในยาม
ค่ําคืน หากโชคดีฟาเปด นอกจากจะสามารถถายภาพแสงเหนือลอยบนทองฟาแลว ทานยังจะได
เห็นเงาสะทอนสีเขียวมรกตพาดลงบนผืนน้ําอีกดวย
นําทานเขาพักโรงแรม HOTEL FJALLET, BJORKLIDEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

รถไฟสายอารคติคเซอรเคิล - นารวกิ (นอรเวย) - เมืองสโววารด - หมูเกาะโล
โฟเทน

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสนทางสายอารคติคเซอรเคิล หนึ่งในเสนทางรถไฟที่ข้ึนชื่อวาสวย
ที่สุด ใหทานเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของปาสนและทะเลสาบ
***สําหรับรถไฟสายอารคติคเซอรเคิล อาจจะมีการยกเลิกโดยมิไดแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ และความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ***
12.29 น.
เดินทางถึงเมืองนารวิก ทางตอนเหนือของประเทศนอรเวยแวดลอมดวยภูเขาและทะเลกวางไกล
อีกทั้งยังเปนเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตร
การทําเหมืองแรของเมืองซึ่งยังคงเปดใหบริการจนถึงปจจุบัน
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
ออกเดินทางสูเมืองสโววารด (Svolvær) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางเขตชุมชน Vågan ในเขตการ
ปกครองในกลุมเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโดงดังในเขต Nordland ทางตอนเหนือของประเทศ
นอรเวย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตราคาร
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Chinese
www.radissonblu.com
Buffet

(95 ก.ม.)

www.bjorkliden.com
Buffet

Local
(237 ก.ม.)
Chinese

วันที่ 5
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 6

นําทานเขาพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เที่ยวหมูเกาะโลโฟเทน - นุสฟยอรด - มอคคาเนส - หมูบาน Å - หมูบาน
Reine

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะทองเที่ยวในหมูเกาะโลโฟเทน ตั้งอยูในเมือง Nordland ประเทศนอรเวย อาณาเขตของ
หมูบานตั้งอยูเหนือเสนอารคติกเซอรเคิลบริเวณใกลขั้วโลกเหนือ
ลอมรอบดวยฟยอรดและ
เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดป เกาะโลโฟเทนประกอบไปดวยเมืองหรือหมูบานเล็กๆ หลายๆ
หมูบาน กระจายตั้งอยูรอบๆ เกาะ นําทานเดินทางสูหมูบานนุสฟยอรด (Nusfjord) หมูบาน
ชาวประมงที่เกาแกที่สุดที่อีกแหงของนอรเวย
อีกทั้งยังเปนหมูบานที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบ
ชาวประมงดั้งเดิมซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลาและนําปลา
มาผานกระบวนการแปรรูปดวยการตากแหงเพื่อสงขายและเก็บไวทานในฤดูหนาว ปลาสวนใหญ
ที่จับไดในเขตนี้คือ ปลาค็อด อิสระใหทานไดเก็บภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะมุงหนาสูบริเวณทางตอนใตของเกาะที่เมืองมอคคาเนส เที่ยวชมหมูบาน Å ที่ไดช่อื วาเปน
หมูบานที่สวยที่สุดบนหมูเกาะโลโฟเทน และเปนจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King
Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมูเกาะโลโฟเทน จากนั้นเดินทางสูหมูบานเรน (Reine) อัน
ไดชื่อวาเปนหมูบานที่มีภูมิประเทศในการถายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของเกาะโลโฟ
เทน จากนั้นเดินทางเขาสูที่พักในสไตลบานชาวประมง (Rorbuer Cabins) บานชาวประมงสีแดง
ที่ตั้งอยูริมทะเล หากโชคดีและฟาเปดทานยังสามารถเห็นแสงเหนือปกคลุมทั่วบริเวณในยามค่ํา
คืน
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาพักโรงแรม REINE RORBUER LOFOTEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เที่ยวเกาะโลโฟเทน - หมูบานชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑไวกิ้ง - พัก
เมืองเมืองสโววารด

www.thonhotels.com
Buffet
(130 ก.ม.)

Local

Local
www.reinerorbuer.no

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูหมูบานชาวประมงแฮมนอย (Hamnoy) ซึ่งเปนหมูบานชาวประมงที่เกาแกท่สี ุดใน
เกาะโลโฟเทน มีความสวยงามไมแพกับหมูบานอื่นๆ และเปนอีกหนึ่งสถานที่ที่ทานไมควรพลาด
เก็บภาพที่ประทับใจ

Buffet

12.00 น.
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาชมพิพิธภัณฑไวกิ้ง (Lofotr Vikingmuseum) ที่น่คี ุณสามารถสัมผัสกับยุคไวกิ้งได
อยางแทจริง นักโบราณคดีไดขุดคนพบบานของชาวไวกิ้งที่มีอายุเกาแกคาดวานาจะประมาณ
ค.ศ. 500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และไดรับการบูรณะขึ้นใหมในฐานะของ
พิพิธภัณฑที่มีชีวิตชีวา ไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางกลับสูเมืองสโววารด มีเวลาใหทานได
เก็บภาพประทับใจของเมือง
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

Thai

19.00 น.

วันที่ 7

07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บาย

เมืองสโววาด - นารวิก - สวนสัตว Polar Park - ทรูมเซอ

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางกลับสูเมืองนารวิก ทางตอนเหนือของประเทศนอรเวย นําคณะเดินทางสูภัตตาคารเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูสวนสัตว Polar Park ที่น่นี อกจากจะเปนสวนสัตวท่อี ยูเหนือสุดของโลกแลว ยังเปน
ศูนยอนุรักษพันธุสัตวในแถบขั้วโลก และถือวาเปนบานขนาดใหญของสัตวสายพันธุนักลา อาทิ
หมี, หมาปา, แมวปา Lynx, และรวมไปถึงสัตวอื่นๆ อีกหลากสายพันธุ อาทิ พวกกวางมูซ, กวาง
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Local
www.thonhotels.com

Buffet
(238 ก.ม.)
Local
(69 ก.ม.)

เรนเดียร, วัวมัสกอ็อกซ อีกดวย

15.00 น.

19.00 น.

วันที่ 8
07.00 น.
08.30 น.

14.00 น.
บาย

18.00 น.

วันที่ 9

06.00 น.
06.30 น.
08.00 น.
09.55 น.

นําทานเดินทางสูเมืองทรูมเซอ (Tromsø) อีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง เปนเมืองและ
เทศบาลในเทศมณฑลทรุ ม ส ประเทศนอร เ วย ตั้ ง อยู ท างตอนเหนื อ ของประเทศนอร เ วย มี
ประชากรมากเปนอันดับ 7 ของนอรเวย ทรูมเซอเปนเมืองเล็กๆ แตมีความเจริญและทันสมัยอยาง
มากจนไดรับการขนานนามวาเปนปารีสแหงยุโรปเหนือ (Paris of the North) ดวยภูมิทัศนอัน
สวยงาม มีทะเลเปนฉากหนาและภูเขาเปนฉากหลัง เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงเหนือที่ไมควร
พลาด อีกทั้งยังเปนประตูสูขั้วโลกเหนือและศูนยกลางการสํารวจขั้วโลกเหนืออีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม
นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมเมืองทรูมเซอ - ลองเรือชมวาฬ - นั่งกระเช
งกระเชาเคเบิล้ คารสยู อดเขา
สโตรสไตเนิน

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสูทาเรือ นําทานลองเรือ Arctic Explorer เพื่อทํากิจกรรมลองเรือชมวาฬ ในชวงเดือน
ตุลาคม-กลางกุมภาพันธของทุกป “วาฬ” สัตวนักลาพันธุที่ใหญที่สุดของโลกหลากหลายสายพันธุ
จะมารวมกันในบริเวณนอกชายฝงของเมืองทรูมเซอ เพื่อหาอาหารอยางปลาเฮรริ่ง ที่นี่ทานจึง
สามารถเห็นวาฬหายากอยาง วาฬหลังคอม (Humpback Whale), วาฬเพชรฆาต (Orca), วาฬ
ฟน (Finback Whale), และโลมาไดอีกดวย (บนเรือมีชุดกันหนาวใหยืมและขอสงวนสิทธิ์ในกรณี
ที่บริษัทเรือยกเลิกใหบริการอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย การลองเรือชมวาฬใช
เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับการลาในแตละครั้ง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากยานใจกลางเมือง ใหทานไดช่นื ชมความงดงามของเหลา
สถาปตยกรรมที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหลาอาคารบานไมเกาแกที่ถูกแตงแตมดวย
สีสันฉูดฉาด ซึ่งทรุมเซอเปนเมืองที่มีบานเกาทําจากไมจํานวนมากที่สุดในนอรเวยเหนือ บานเกา
ที่สุดสรางตั้งแตปค.ศ. 1789 จากนั้นชมมหาวิหารอารกติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหมที่
สรางในปค.ศ. 1965 มีภาพประดับกระจกใหญที่สุดในยุโรป จากนั้นนําทาน นั่งเคเบิ้ลคารสยู อด
เขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 420 เมตร ใหทานไดชม
ทัศนียภาพทั่วเมืองทรูมเซอ ซึ่งมีลักษณะเปนเกาะอยูกลางฟยอรดมีเกาะใหญๆรอมลอบ ทางดาน
ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดตอกับประเทศสวีเดนและฟนแลนด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ํา เริ่มปฏิบัติการลาแสงเหนือ ทรูมเซอ เปนเมืองสวยชื่อดังของนอรเวย เปนสวนหนึ่ง
ของแลปแลนด และเปนจุดยอดนิยมอีกแหงหนึ่งในการลาแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยูตรงเสน
อารกติก และเปนหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก
นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ทรูมเซอ - บินสูกรุ
 กรุงออสโล

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสู สนามบินทรูมเซอ
ออกเดินทางสู กรุงออสโล โดยเที่ยวบินที่ DY373
ถึง สนามบินออสโล การเดอรมอน นําทานเที่ยวชมกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวย
ผานไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองส สรางในป 1648
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(148 ก.ม.)

Local
www.radissonblu.com
** พัก 2 คืน **
Buffet

Local

Local

www.radissonblu.com
** พักคืนที่ 2 **
Buffet

13.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 10
08.00 น.
10.00 น.
13.30 น.

วันที่ 11

นําคณะชมอุทยานฟร็อกเนอร สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรมการแกะสลักรูปเหมือน
จากหินแกรนิต และการหลอรูปคนดวยสําริดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเปนของ ‘กุสตาฟ วิค
เกอรแลนด ‘ ปฏิมากรชื่อดัง ซึ่งที่นี่มีปฎิมากรรมมากกวา 200 ชิ้นใหไดชม โดยผลงานชิ้นเอกเปน
เสากลางอุทยานซึ่งมีควมสูงถึง 17 เมตร ชื่อ Monolitten รอบเสาแกะสลักเปนเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎ
จักรชีวิตมนุษย ลักษณะของเสาโมโนลิท เปนรูปคนจํานวนมากมายปนปายกันอยูบนเสาใชเวลา
สรางรวม 22 ป จากหินแกรนิตเพียงแทงเดียว และยังมีรูปหลอสําริด ชื่อ Angry Littleboy อันโดง
ดังไมแพกัน แลวกลับเขาสูเขตใจกลางเมือง ผานชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคาร
สถาปตยกรรมเกาแกอายุกวา 100 ป อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาล
เมืองเกาซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง นําทานถายรูปกับโรงละครแหงชาติ (The Oslo Opera
House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝงของออสโลใหเกิดเปนพื้นที่ที่มีประโยชน และการ
ปรับผังการจราจรของชายฝงดานตัวเมืองออสโล อิสระใหทานเดินเลนยาน Aker Brygge ในอดีต
กวารอยปมาแลว เคยเปนทาเรือที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในนอรเวย ปจจุบันมีการปรับปรุงเปนแหลง
รวมความบันเทิงยอดนิยมที่ครบครัน รวมทั้งเปนยานที่อยูอาศัยของชาวไฮโซออสโล มีบานเรือน
หรู และรานคาทันสมัยมากมาย เปนแหลงรวมความบันเทิงยามราตรี มีผับ บาร รานอาหารเกๆ
คาเฟชิลๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิส ระให ทา นไดเ ดิน เที่ ยวยา นถนนคนเดิ น คาร ลโจฮั น เกท แหล ง ช อ ปป ง ที่ มี ช่ื อ เสี ยงที่ สุ ดของ
นอรเวย เปนแหลงทั้งยานชอปปงและแหลงพบปะของนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอรเวย
ตั้ ง อยู ก ลางกรุ ง ออสโล มี สิ น ค า ทุ ก สิ่ ง อย า งให ไ ด เ ลื อ กช อ ป ของฝากของขวั ญ ที่ น า ซื้ อ ก็ คื อ
ผลิตภัณฑจากขนสัตว น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เชน เรือไวกิ้ง หรือตุกตา Troll
ตุกตาพื้นบานของนอรเวย เครื่องครัว พวงกุญแจ สินคาและ ของที่ระลึกตางๆ เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก RADISSON BLU PLAZA OSLO หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

กรุงออสโล - กรุงเทพฯ

Chinese

Thai
www.radissonblu.com
Buffet
(45 ก.ม.)

รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสู สนามบินออสโล การเดอรมอน
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG955

กรุงเทพฯ

06.20 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(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
18 – 28 ม.ค. 2561
7 - 17 ก.พ. 2561
-24,000.129,000.- 116,000.- 104,000.- 20,000.- 16,500.-19,000.15 - 25 ก.พ. 2561
15 – 25 มี.ค. 2561
-31,000.11 – 21 เม.ย. 2561
140,000.- 126,000.- 112,000.- 20,000.- 16,500.-23,000.-

คาทัวรรวม :

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียด
แนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน

EUR50A_ABK-LOF 11 D

5/9

คาทัวรไมรวม :

 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 ทั้งนี้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทาน
เองไมเกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ
โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่ม
ที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BT Global Connector เพื่อเปนการยืนยันการ
เดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่ง
เงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทาน
ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด 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 ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สราง
ความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุ
ยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทาน
อื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑที่นํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
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ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ
RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ต๋วั เครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋วั กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% , ออสเตรียนแอรไลน
100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสาย
การบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 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 เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ
หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบ
ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานได
เขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชม
สถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทานจะถูก
เรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได
ทาน
สามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น
และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
 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 น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่
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เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก ,
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองให
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนอรเวย ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ

ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ประเทศในกลุมแชงเกน จะเริ่มเก็บขอมูลทางกายภาพของผูเดินทางโดยการเก็บขอมูล ภาพถาย
ดิจิตอล ใบหนาและขอมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกวา ไบโอเมตริกซ
กซ ซึ่งขอมูลของผูสมัคร จะถูกบันทึกไวในระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับวีซา
VIS เปนระยะเวลา 5 ป ผูสมัครทุกทานจึงตองเดินทางมายังศูนยรับยื่นวีซาดวยตัวเองตามเวลานัดหมาย
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรื
อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติบัตร ใน
กรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วัน
เดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงค
หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขา
ออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัว
ดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทางบริษัทจะตอง
ออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการ
เดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่น
เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต
ลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวรและถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไม
คืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวละหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกาย
สุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวี
ซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมมี
สิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขา งตนทุกประการ
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