รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-3-24MAY19

รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-3-24MAY19
วันแรก
22.00 น.

หมายเหตุ

วันที่สอง
00.55 น.
07.25 น.

12.30 น.
13.30 น.

19.00 น.

วันที่สาม
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั ้นเชิญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริษัทได้ เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตั๋วเครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่า ช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิ น
(ขึ ้นเครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิ เสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

เที่ยวกรุงออสโล (นอร์ เวย์ ) - สวนวิกเกอแลนด์ - ฟลอม

ออกเดินทางสูก่ รุ งออสโลประเทศนอร์ เวย์โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG954
ถึงกรุ งออสโล ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร
แล้ วนาท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอัน
เก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 นาคณะเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ ้งโบราณ
จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จากรอบๆ
ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจาวันที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 1,000 ปี แล้ วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่
สภาพชีวิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิ
เกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสูเ่ ขตใจกลางเมือง ชมทาเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง,
อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่ แนลเธียเตอร์ , อาคารรัฐสภา
และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ มืองฟลอม
ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ ด
ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มี
ความสาคัญในด้ านศูนย์ กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ เห็นวิว
ทิวทัศน์ของลาธารที่กดั เซาะหุบเขา จนเป็ นเหวขนาดใหญ่ เข้ าสูเ่ ขตเมืองฟลอม ใกล้
กับฟยอร์ ด Aurland ที่มีภูมิทศั น์งดงามสุดสายตา
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์ เก้ น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่ น

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะนัง่ รถไฟขบวนพิเศษเส้ นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55
นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั ้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือ
ระดับน า้ ทะเลใกล้ กับฟยอร์ ด Aurland ที่มีภู มิทัศน์ ง ดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ ช ม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือ
พื ้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้ นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์ , ลอดภูเขา,
สะพานข้ า มหุบเขาและแม่น า้ และจอดให้ ท่านได้ ถ่า ยภาพกับ น ้าตก Kjosfossen ที่
งดงามตลอดฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์ อัน งดงามของฟยอร์ ดที่มีอ ยู่
มากมาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ ชรอรับท่านแล้ วเดินทางสูเ่ บอร์ เก้ น เมืองใหญ่อนั ดับสองได้ รับยกย่องว่าเป็ น "เมือง
แห่งวัฒนธรรม" และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วยบ้ านเรือน
เก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่
ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จน
ได้ รับการบันทึกภาพมากที่สดุ นาคณะนัง่ รถรางขึ ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320
เมตรเหนือระดับน ้าทะเล เพื่อให้ ท่านได้ ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็ นภาพบรรยากาศ
ที่งดงามไม่ควรพลาด
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก THON HOTEL BRISTOL BERGEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Chinese
(336 ก.ม.)

Local
www.fretheimhotel.no
Buffet

Local

Chinese
www.thonhotels.com

รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-3-24MAY19
วันที่ส่ ี
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ห้า

เบอร์ เก้ น - โวส - ฟลอม - ล่ องเรือชมซองน์ ฟยอร์ ด - กู๊ดวาเก้ น - เก
โล่
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เที่ยวชมเมืองเบอร์ เกน (Bergen) ชมเมืองในฝั นที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่สาคัญของ
นอร์ เวย์มาตั ้งแต่คริ สศตวรรษที่ 13 เมืองนี ้ล้ อมรอบด้ วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ย าว
ถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ตั ้งของ Fish Market และ Bryggen ที่
ยังคงอนุรักษ์ อาคารไม้ ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึง่ เป็ นตัวอย่างการก่อสร้ างที่โดดเด่น จน
ได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้ วอิสระให้ ท่าน
ได้ เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้ างให้ เดินได้ อย่างสะดวก และร้ านค้ ามากมายให้
ท่านได้ เลือกสรร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ ชนาคณะเดินทางสูเ่ มืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ ดของนอร์ เวย์ มหัศจรรย์
ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้ นทางท่องเที่ยวอันดับหนึง่ จากฟลอมส์บา
นาสูซ่ องน์ฟยอร์ ด นาคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ ดที่สวยงามที่สดุ ในนอร์ เวย์ มีความ
ยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน ้าแข็งเมื่อหลายล้ านปี ก่อน (ล่องเรือ 2 ชัว่ โมง) สู่
เมืองกู๊ดวาเก้ น รถโค้ ชรอรับเดินทางสูเ่ มืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ ดของ
นอร์ เวย์ ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ เห็นวิวทิวทัศน์ของลาธารที่กดั เซาะหุบเขาจนเป็ นเหว
ขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้าน ชนบท สูเ่ มืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็ นจานวนมาก อีกทั ้งยังมีความสาคัญใน
ด้ านศูนย์ กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้ วย
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก BARDØLA HØYFJELLSHOTELL*** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เกโล่ - กรุงออสโล - ช้ อปปิ ้ งถนนคาร์ ล โจฮันเกท

19.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
รถโค้ ชนาคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล เมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่ งออสโลฟยอร์ ด
เขตท่าเรื อคึกคักไปด้ วยผู้คนและนักท่องเที่ยว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเขตท่าเรื อคึกคักไปด้ วยผู้คนและนักท่องเที่ยว ย่านเอเคอร์ บรู ค
(Aker Brygge) และที่ตงของศาลาว่
ั้
าการ (Town Hall) แนวอาร์ ตเดคโค
สถาปั ตยกรรมที่ดทู นั สมัย ประดับไปด้ วย น ้าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่ง
ให้ ดกู ลมกลืน ใกล้ กนั เป็ น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆ มีการจัดแสดง
เกี่ยวกับผู้ที่ได้ รับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถกู สร้ าง
ขึ ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปั ตยกรรมร่วมสมัยจากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยว
ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่าน ช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของ
ออสโล
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่หก
หก

เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

08.00 น.
10.30 น.
14.15 น.

วันที่เจ็ด
06.15 น.

นาคณะพัก RADISSON BLU HOTEL, OSLO ALNA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบิน เพือ่ เตรี ยมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

Buffet

Thai

Local
www.bardola.no

Buffet
(287 ก.ม.)
Chinese

Chinese
www.radissonblu.com
Buffet

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนือ่ งจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-3-24MAY19
PERIOD
3 – 9 พ.ค. 62
10 – 16 พ.ค. 62
24 – 30 พ.ค. 62

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

75,000.-

68,000.-

60,000.-

DBL
SGL

SGL
SUPP

14,000.- 10,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-23,000.-18,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะ
ไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)
เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้น
เครื่องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (H
(How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำ
ล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่ งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยัน
การจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (C
(Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์ จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
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การยกเลิกการจองทัวร์ (C
(Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริ การ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริ การ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริ การ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั ้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้ นบั ตั ้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่องบิน (A
(Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (M
(Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนั ้นๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (I(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
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สถานที่เข้ าชม (R
(Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนั ้น ๆ
ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (P
(Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่ม เติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ้ง
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1
ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน
การสูบบุหรี่ (S
(Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (F
(Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทาการ)








ตั ้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุม่ แชงเก้ น จะเริ่มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้ อมูล
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิ ้วมือ 10 นิ ้ว ที่เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึง่ ข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ ในระบบ
ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์ รับยื่นวีซ่าด้ วยตัวเองตามเวลานัดหมาย
พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรือประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว
สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์
หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบัน
, วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนดลา
กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มี
การเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือ
รับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-3-24MAY19
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ้ง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

