สวีเดน - ฟนแลนด - นอรเวย 10 วัน 7 คืน
Aurora Hunting Abisko & Tromso

กําหนดการเดินทาง วันที่ 28ธ.ค.2560-6ม.ค.2561

ราคา 160,500.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

กรุงสต็อกโฮลม, สวีเดน - เที่ยวชมเมืองสต็อกโฮลม - พิพิธภัณฑเรือวาซา - ชมกรุงสต็อกโฮลม - เมืองเกา แกม
ลาสแตน - ยานวอลคกิ้งสตรีท

วันที่3

สนามบินกรุงสต็อกโฮลม - บินภายในสู สนามบินเมืองคิรูนา - หมูบานยุคคัสเยรวี - ขับ Snow Mobile ลาแสง
เหนือ

วันที่4

อุทยานแหงชาติอบิสโก - นัง่ สุนขั ลากเลื่อน Husky Safari - Dinner at Aurora Sky Station - ขึ้นกระเชาสู
สถานีแสงเหนือ Aurora Sky Station บนยอดเขานัวเลีย - ชมปรากฎการณแสงเหนือ

วันที5่

นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เสนทางสายอารคติคเซอรเคิล - เมืองนารวิก, นอรเวย - ชมเมืองทรูมเซอ - มหาวิหาร
อารกติก

วันที6่

นั่งเคเบิ้ลคารสู ยอดเขาสโตรสไตเนิน - สนามบินทรูมเซอ - บินภายในสูเ บอรเกน (มรดกโลก)

วันที7่

เมืองโวส - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เสนทางสายโรแมนติก Flamsbana - ถายภาพน้ําตก Kjosfossen - ลองเรือชม
ซองนฟยอรด สวยสุดในนอรเวย - เมืองเกโล

วันที8่

กรุงออสโล - ผานชมปราสาท Akurshus - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ - ถนนคนเดินคารลโจฮันเกท

วันที9่

สนามบินการดเดอมูน, นอรเวย - เดินทางกลับ

วันที1่ 0

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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28 ธ.ค. 60 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน)
22.00 น.
พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญ
รอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก
หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,
เชารถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุป
ทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ,
การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจาก
ในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิ
อาจรับผิดชอบได
29 ธ.ค. 60 เที่ยวกรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง - พิพธิ ภัณฑเรือวาซา - ซิตี้
ฮอลล - ชอปปง
01.20 น.
ออกเดินทางสู กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG960
07.40 น.
ถึงกรุงสต็อกโฮลม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผานการตรวจคนเขาเมือง พรอม
รับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร
รถโคชรอรับคณะและนําทานเขาชม
พิพิธภัณฑเรือวาซา Vasa เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจาก
สามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับ
ประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดน
และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทีส่ ุดแหงหนึ่งในโลก เรือลํานี้ถูกจัดแสดงไวใน
พิพิธภัณฑที่สรางขึ้นเพื่อแสดงเรือลํานี้ในกรุงสตอกโฮลม
ซึ่งประกอบไปดวย
นิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลํานี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวา
ซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได 16 ภาษา พิพิธภัณฑแหงนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก
ที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย จากนั้นนําทานเขาชมซิตี้ฮอลล หรือ
ศาลาวาการเมือง ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของ
สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคา
ดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือน
ธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบลในหองบลูฮอลล ที่
ดัดแปลงใหเปนหองคอนเสิรตฮอลล เพื่อรองรับแขกเหรื่อกวา 1,300 คน มีเวลา
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ใหทานไดเดินเที่ยวชม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
13.00 น.
นําคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่
13 ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และทันสมัยของ
บานเมือง ตึกรามบานชอง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา
ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก
นําทานชมเมืองที่จุดชมวิว แลวผานชมแกมลาสแตนเมืองเกาแกที่สดุ
และ
สวยงามราวกับภาพวาด ปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง
และยังเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน, ตลอดจน
กลุมอาคารพิพิธภัณฑ และมีเวลาใหทานไดเดินเลนชมเมืองยานวอลคกิ้งสตรีท
อันทันสมัย หรือชอปปงตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Thai
นําคณะพัก RADISSON BLU SKYCITY HOTEL หรือเทียบเทา
www.radissonblu.com
30 ธ.ค. 60 บินสูเ มืองคิรูนา - โรงแรมน้ําแข็ง
เสาร
06.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
07.00 น.
คณะออกเดินทางสู สนามบินกรุงสต็อกโฮลม
08.20 น.
เดินทางสู เมืองคิรูนา โดยเที่ยวบินที่ SK1040
09.55 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึ่งนับไดวาเปนเมืองที่อยูเหนือที่สุดในประเทศ
สวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู มีความสําคัญเพราะเปนเมืองที่ผลิตแรเหล็กที่มีชื่อ
ของประเทศ นําทานเดินทางสู หมูบานยุคคัสเยรวี
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บาย
นําทานชมโรงแรมน้ําแข็งที่ตงั้ อยูที่ หมูบานยุคคัสเยรวี Jukkasjärvi ทาง
ภาคเหนือของประเทศสวีเดน วากันวาโรงแรมน้ําแข็งแหงนี้เปนแหงที่ใหญที่สุด
และเปนแหงแรกของโลก ทั้งยังเปนแรงบันดาลใจใหกบั ประเทศหนาวๆอื่นๆใน
โลก ใหสรางโรงแรมน้ําแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแหงนี้ครอบคลุมพื้นที่
59,200 ตารางฟุต สรางขึ้นจากเสาน้ําแข็ง 2,000 ตนและกอนน้ําแข็งอีก 3,000
ตัน และในทุกๆฤดูหนาวของทุกปสถาปนิกและนักออกแบบจากทั่วโลกจะมา
รวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดกอนน้ําแข็งจากแมน้ําทอรเนอ (Torne) ที่อยูใกลเคียง มา
เนรมิตเปนหองพักในรูปแบบตางๆ
19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
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นําทานสัมผัสกับประสบการณอันนาประทับใจในการขับขี่รถ SNOWMOBILE
ลาแสงเหนือ พาหนะที่คลองตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุงน้ําแข็ง โดย
ทานจะไดรับคําแนะนําในการขับขี่ที่ถูกตอง
สนุกสนานและปลอดภัยจาก
เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ และชํานาญเสนทางในการเดินทางทองเที่ยวแบบสโนวโม
บิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวใหทานอยาง
ครบถวนตั้งแตศีรษะจรดเทา
www.scandichotels.com
นําทานเขาพักโรงแรม SCANDIC FERRUM หรือเทียบเทา
31 ธ.ค. 60 สุนัขลากเลื่อน - อุทยานแหงชาติอบิสโก – Dinner at Aurora Sky Station
อาทิตย
08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
นําทานเก็บเกี่ยวประสบการณดวยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari
ฮัสกี้เปนสุนัขทีม่ ีมายาว นานกวา 3,000 ปมาแลว เพื่อใชในการลากเลื่อนบรรทุก
สิ่งของ หรือเปนพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะ ฮัสกี้จงึ ไดกลาย
มาเปนสุนัขลากเลื่อนพันธุแท ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดา
สุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนีเ้ นื่องจาก สุนัขมีน้ําหนักเบา, คลองตัว, วองไว,
แข็งแรง และอดทนตอความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวไดดี รวมทั้ง
มีความอดทนตอความเหนื่อยลาเปนที่หนึ่ง
จึงทําใหสามารถลากเลื่อนดวย
ความเร็วเปนเวลาติดตอกันนาน ๆ ในอุณหภูมิที่ต่ํากวาศูนยองศาเซลเวียส
นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเปนกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร (Musher) เปนผู
บังคับเลื่อนในการแขงขันแตละครั้งจนแพรหลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป
ลันด Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกใหเปนสถานที่ซึ่ง
แสงเหนือมีความสวางไสวมากที่สุดในโลก
จากนั้นนําทานขึ้นกระเชาสู สถานีแสงเหนือ Aurora Sky Station บนยอดเขา
นัวเลีย Nuolja เพื่อชมปรากฏการณแสงเหนือซึ่งเปนหนึ่งในปรากฏการณ
ธรรมชาติที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลก
** ชวงเวลาที่ดีที่สุดคือ เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม **
18.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร Exclusive Dinner at Aurora Sky
Local
Station
นําทานเขาพักโรงแรม FJALLET HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.bjorkliden.com
1 ม.ค. 61 รถไฟสายอารคติคเซอรเคิล - นารวิก (นอรเวย) - ทรูมเซอ - สโนวโมบิล
จันทร
ซาฟารี
08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
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10.52 น.

นําคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสนทางสายอารคติคเซอรเคิล หนึ่งในเสนทางรถไฟ
ที่ขึ้นชื่อวาสวยที่สุด ใหทานเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของปาสนและ
ทะเลสาบ

12.36 น.

เดินทางถึงเมืองนารวิกทางตอนเหนือของประเทศนอรเวยแวดลอมดวยภูเขาและ
ทะเลกวางไกลอีกทั้งยังเปนเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทําเหมืองแรของเมืองซึ่งยังคงเปด
ใหบริการจนถึงปจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเดินทางสู ทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง เปนเมือง
และเทศบาลในเทศมณฑลทรุมส ประเทศนอรเวย ตั้งอยู ท างตอนเหนื อของ
ประเทศนอรเวย มีประชากรมากเปนอันดับ 7 ของนอรเวย ทรูมเซอเปนเมือง
เล็กๆแตมีความเจริญและทันสมัยอยางมากจนไดรับการขนานนามวาเปนปารีส
แหงยุโรปเหนือ (Paris of the North) ดวยภูมิทัศนอันสวยงาม มีทะเลเปนฉาก
หนาและภูเขาเปนฉากหลัง เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงเหนือที่ไมควรพลาด
อีกทั้งยังเปนประตูสูขั้วโลกเหนือและศูนยกลางการสํารวจขั้วโลกเหนืออีกดวย
จากนั้นนําทานเที่ยวชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากยานใจกลางเมือง ใหทานไดชื่นชม
ความงดงามของเหลาสถาปตยกรรมที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหลา
อาคารบานไมเกาแกที่ถูกแตงแตมดวยสีสันฉูดฉาด ซึ่งทรุมเซอเปนเมืองที่มีบาน
เกาทําจากไมจํานวนมากที่สุดในนอรเวยเหนือ บานเกาที่สุดสรางตั้งแตป ค.ศ.
1789
จากนั้นชม มหาวิหารอารกติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหมที่สรางในป
ค.ศ. 1965 มีภาพประดับกระจกใหญที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเทาในระดับ www.radissonblu.com
เดียวกัน
เที่ยวชมเมือง – ยอดเขาสโตรสไตเนิน – บินสูเ บอรเกน
อังคาร
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
นําทานนั่งเคเบิ้ลคารสู ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt. Storsteinen) ซึ่งอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 420 เมตร ใหทานไดชมทัศนียภาพทั่วเมืองทรูมเซอ ซึ่งมีลักษณะ
เปนเกาะอยูก ลางฟยอรด มีเกาะใหญๆรอมลอบ ทางดานทิศตะวันออกมีอาณา
เขตติดตอกับประเทศสวีเดนและฟนแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ออกเดินทางสูสนามบินทรูมเซอ เพื่อเตรียมเดินทางสู เบอรเกน

13.00 น.
บาย

18.00 น.

2 ม.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
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14.00 น.
17.50 น.

20.00 น.
3 ม.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

เดินทางสูออสโล โดยเที่ยวบินที่ DY373/DY622
เดินทางถึงเมืองเบอรเกน เมืองใหญอันดับสองไดรับยกยองวาเปน "เมืองแหง
วัฒนธรรม" และเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปดวยบานเรือน
เกาแกอายุกวา 1,000 ป ปจจุบันมีประชากรอาศัยอยู 225,000 คน สถานที่
สวยงามที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก และมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม จนไดรับการบันทึกภาพมากที่สุด
นําทานเที่ยวชมเมืองเบอรเกน (Bergen) ชมเมืองในฝนทีแ่ สนนารัก เปนเมืองทา
ที่สําคัญของนอรเวยมาตั้งแตคริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ลอ มรอบดวยภูเขาถึงเจ็ด
ลูก มีทาเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเกาอันเปนที่ตั้งของ Fish
Market และ Bryggen ทีย่ ังคงอนุรักษอาคารไมที่มีอายุเกือบ 300 ป ซึ่งเปน
ตัวอยางการกอสรางที่โดดเดน
จนไดรบั การจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก (Unesco) แลวอิสระใหทานไดเดินเลนยานถนนคนเดิน ที่ถูก
สรางใหเดินไดอยางสะดวก และรานคามากมายใหทานไดเลือกสรร
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Thai
นําคณะพัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา
www.radissonblu.com
ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก – โวส – เบอรเกน
พุธ
รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
รถโคชนําคณะเดินทางสู เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอรดของนอรเวย
มหัศจรรยความงามแหงธรรมชาติในฤดูที่แตกตาง เสนทางทองเที่ยวอันดับหนึ่ง
จากฟลอมสบานาสูซองนฟยอรด นําคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสนทางสายโร
แมนติก (FLAMSBANA) สูมรี ดาลเพียง 55 นาที มีรดาลเปนศูนยกลางของรถไฟ
สายโรแมนติก ตั้งอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟยอรด
Aurland
ที่มีภูมิทศั นงดงามสุดสายตา
ที่คุณจะไดชมปรากฏการณทาง
ธรรมชาติฟยอรด
อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน
ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยูบนยอดเขา เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, ลอดภูเขา,
สะพานขามหุบเขาและแมนา้ํ และจอดใหทานไดถายภาพกับน้ําตก Kjosfossen
ที่งดงามตลอดฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน ตลอดจนภูมิทัศนอันงดงามของฟยอรดที่
มีอยูมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะลองเรือชมซองนฟยอรดที่สวยงามที่สุดในนอรเวย มีความยาวถึง 204
กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผนดิน โดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติที่เกิด
จากการกัดเซาะแผนดินของธารน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน (ลองเรือ 2 ชั่วโมง)
สูเมืองกูดวาเกน รถโคชรอรับเดินทางสู เมืองเกโล (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร
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ดของนอรเวย ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นวิวทิวทัศนของลําธารที่กัดเซาะหุบเขา
จนเปนเหวขนาดใหญ ผานหมูบาน ชนบท สูเมืองที่มปี ระชากรอาศัยอยูเพียง
2,000 คน แตมีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยูเปนจํานวนมาก
อีกทั้งยังมีความสําคัญในดานศูนยกีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกดวย
19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Local
นําคณะพัก BARDOLA HOTEL หรือเทียบเทา
www.bardola.no
4 ม.ค. 61 เกโล - กรุงออสโล - ชอปปงถนนคารล โจฮันเกท
พฤหัสบดี
08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
รถโคชนําคณะออกเดินทางกลับสูกรุงออสโล เมืองที่ตั้งอยูริมฝงออสโลฟยอรด
(287 ก.ม.)
เขตทาเรือคึกคักไปดวยผูคนและนักทองเที่ยว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
13.00 น.
นําเที่ยวชมกรุงออสโล ผานไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปตยกรรมอัน
เกาแกในยุคเรอเนสซองส สรางในป 1648 แลวไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ที่มี
ประติมากรรมที่แสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษย
ชาติ ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด แลวกลับเขาสูเขตใจ
กลางเมือง นําคณะเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่
สรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด
นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา
1,000 ป จากนั้นอิสระใหทา นไดเดินเที่ยวยานถนนคนเดินคารลโจฮันเกท ถนน
คนเดินและยานชอปปงที่มีชื่อเสียงของออสโล
19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL PLAZA หรือเทียบเทา
www.radissonblu.com
5 ม.ค. 61 เที่ยวชมกรุงออสโล - สนามบินการดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ศุกร
08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
10.00 น.
ออกเดินทางสู สนามบินการดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอรเวย เพื่อเตรียม
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
14.15 น.
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
6 ม.ค. 61 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
เสาร
06.15 น.
นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น
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สายการบินไทย ประกาศปรับขึ้นคาภาษีน้ํามันใหม
มีผลตั้งแตคณะที่ออกบัตรโดยสาร หลังวันที่ 19 ก.ย. 60 เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย. 60)
รายการนี้ ปรับคาภาษีนา้ํ มันใหมแลว
อัตราคาบริการ ตอทาน
งดแถมกระเปา

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

28ธ.ค.2560-6ม.ค.2561

160,500.-

145,500.-

129,500.-

16,500.-

-28,500.-20,500.-

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทาน
ในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
อัตรานีรวม
้ รวม :

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 กันยายน 2560
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
 คาโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double
**กรุณาดูรายละเอียดแนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน
 คาธรรมเนียมวีซานอรเวย (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ป
นอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร
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 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูใน
ความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลด
สัมภาระใตเครือ่ งไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
อัตรานีไม
้ ไมรวม :
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกัน
เปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
เพื่อประโยชนของผูเ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลาว
การจองทัวร (How to make your reservation)
*กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 2 วันทําการนับจาก
วันจองทัวร เงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
*คาทัวรสวนทีเ่ หลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 45 วันทําการ(ในชวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร)
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. บุคคลที่มคี วามประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง
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พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรว มคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจน
ในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 30 วันทําการ
หัก 50% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 - 15 วันทําการกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ - 1 วันกอนการเดินทาง
หัก 100% ของคาทัวร
• ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดย
สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่
ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซา
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ
, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ระบุความ
รับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหได
มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วันทําการ
โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปน
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ผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหาก
ทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ
ทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% ,
ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร , ลุฟฮันซา , สแกนดิเนเวียนแอรไลน , สิงคโปรแอร
ไลน ขึ้นอยูก ับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมด
เปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่
ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ อี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่
มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีทมี่ ีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ
DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขา
ชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใน
เอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทาง
บริษัทฯจะไมมกี ารคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
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สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการ
ในการยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสาย
การบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได
ทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนัก
เพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้ เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบนิ ดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํา
กวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความ
รับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000
บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมี
ขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนีเ้ นื่องจากสุขภาพของคน
สวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานทูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานัน้ )
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เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนอรเวย ใชเวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไมรวมวันทําการ)
ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ประเทศในกลุม แชงเกน จะเริ่มเก็บขอมูลทางกายภาพของผูเดินทางโดยการเก็บ
ขอมูล ภาพถายดิจิตอล ใบหนาและขอมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกวา ไบโอเมตริกซ ซึ่งขอมูลของผูสมัคร จะถูก
บันทึกไวในระบบฐานขอมู
อมูลเกี่ยวกับวีซา VIS เปนระยะเวลา 5 ป ผูสมัครทุกทานจึงตองเดินทางมายังศูนยรับยื่นวีซาดวย
ตัวเองตามเวลานัดหมาย
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน
กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา
/ สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบรู ณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วัน
กอนการไปยื่นวีซาในแตละประเทศ)
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควร
เลือกเลมที่มกี ารเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
ในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะตองเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน เปนเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซา โปรดสอบถามเจาหนาทีเ่ พิม่ เติม)
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6
แลว ทางบริษทั จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะตองไปยืน่ เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง
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 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของ
ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ
หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตาม ทานไมมสี ิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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