


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินออสโล	-	กรุงออสโล	-	อุทยานฟรอกเนอร	-	พิพิธภัณฑเรือโบ
ราณไวกิ้ง	-	เมืองเกโล

พักที่	HIGHLAND
LODGE	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 เมืองฟลัม	-	รถไฟฟลอม	-	อุโมงค	Aurland-Laeradal	-	เมืองไมรดาล	-
ซองนฟยอรด	-	เมืองกูดวาเกน	/	กุดวานเกน	-	เมืองเบอรเกน

พักที่	THON
BERGEN	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเบอรเกน	-	สถานีรถไฟฟลอยบาเนน	-	ยอดเขาฟลอเยน	-	เมือ
งอุลวิค

พักที่
BRAKANES	หรือ
เทียบเทา

5 กรุงออสโล	-	ศาลาวาการออสโล	-	Oslo	Opera	House	-	ปราสาท
Akershus	-	คารลโจฮันเกท

พักที่	PARK	INN
BY	RADISSON
หรือเทียบเทา

6 สนามบินออสโล

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

30	พ.ย.	60	-	6	ธ.ค.	60 ฿54,500 ฿54,500 ฿54,500 ฿5,900

1	ธ.ค.	60	-	7	ธ.ค.	60 ฿54,500 ฿54,500 ฿54,500 ฿5,900



21.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	3	เคานเตอร	D
การบินไทย	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงคํ่า
00.55	น.	ออกเดินทาง	โดยสายการบิน	การบินไทย	เทีย่วบินที	่TG954

ชวงเชา
07.25	น.	เดินทางถึงสนามบินการเดอรมอน	กรุงออสโล	ประเทศนอรเวย	(เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และปรับเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานชม	กรุงออสโล	(Oslo)	เมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรดที่ชื่อ

ออสโลฟยอรด	ซึ่งในปี	2006	ออสโลไดชื่อวาเป็นเมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว	(ขอมูลจาก
นิตยสาร	THE	ECONOMIST)	
นําทานเขาชม	อุทยานฟรอกเนอร	(Frognor	Sculoture	Park)	ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุ

สตาฟ	วิกเกแลนด	ที่ใชเวลา	40	ปีในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต	และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรใน
หน่ึงชีวิตของมนุษย	
ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ	"โมโนลิท"	(สูง	17	เมตร)	แกะจาก

หินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑไวกิ้ง	(Viking	Museum)	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรือที่ในยุคศตวรรษที่	9

นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับ	เครื่องมือ	ที่ชาวไวกิ้งใช	ที่มีอายุมากกวา	1000	ปี
นําทานเดินทางสูเมืองเกียรโล	(Geilo)	เมืองแหงสกีรีสอรทแสนสวยกลางหุบเขา	และดินแดนแหงกลาเซียร

ที่มีชื่อเสียงของนอรเวย	(ระยะทาง	240	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	HIGHLAND	LODGE	HOTEL	หรือเทียบเทา



เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	5	ชัว่โมง	และปรับเป็น	6	ชัว่โมงในวันที	่29	ตุลาคม	2560

ตั้งอยูที่การเดอรมอน	ในเขตยูลเลนแซเกอร	ประเทศนอรเวย	หางจากตัวเมือง
กรุงออสโลไปทางเหนือประมาณ	48	กิโลเมตร	เริ่มเปิดใชในเชิงพาณิชยตั้งแต
ปี	พ.ศ.	2541	เป็นทาอากาศยานหลักของของนอรเว	รวมทั้งเป็นฐานใหบริการ
ของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน	และนอรเวเจียนแอรชัตเทิล	และยังเป็นทา
อากาศยานสําคัญของสเตอรลิงแอรไลน	และไวเดเรอ

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ซึ่งสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญ
ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ	ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย	ตั้งอยู
ขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	(fjord)	ที่ชื่อ	ออสโลฟยอรด	ตัวเมืองประกอบ
ดวยเกาะ	40	เกาะ	เกาะใหญที่สุดชื่อ	Malmøya	นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ	343
แหงซึ่งเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

เป็นสวนที่จัดแสดงงานประติมากรรมมนุษยเปลือย	ในหลากหลายอิริยาบถทั้ง
น่ัง	เดิน	ยืน	ทํากิจกรรมตางๆ	เป็นรูปแบบเสมือนจริง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณที่สรางจากไม	ในคริสตศตวรรษที่	9	โดยขุด
ไดจากรอบๆออสโลฟยอรด	นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต
ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา	1,000	ปี	เรือถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในอดีต	เพราะ
ชาวไวกิ้งใชเรือ	ทั้งในเรื่องของการรบ	ทําการคา	และออกสํารวจหาดินแดน
ใหมๆ	ไกลกวาคอนโลก

เมืองสกีรีสอรทที่มีชื่อเสียงของนอรเวย	เป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงที่เป็นปากประตู
สูเขตฟยอรดของนอรเวย	และอยูระหวางกรุงออสโลและแบรเกน	ที่น่ีมีลิฟตสกี
20	แหงและลานสกีอัลไพน	39	ลานในระดับความสูงและความยากงายตางกัน
ไป	ศูนยเกโลเลียมีลานสกีระดับงายสีเขียวและฟา	สวนศูนยสลัตตามีลานสกี
ระดับฟาและแดงเป็นสวนใหญ	นอกจากน้ียังมีลานสกีพื้นราบยาว	135	ไมล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น
	พักที่	HIGHLAND	LODGE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองฟลัม	ใหทานสัมผัสประสบการณ	น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล	(The

World	famous	flam-banen)	Flamsbana	–	The	Most	Beautiful	Train	Journey	in	The	World	นับเป็นเสน
ทางรถไฟสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ	
ลอดอุโมงคที่เจาะทะลุภูเขา	ผานทะเลสาบ	แมน้ํา	และน้ําตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบน

ภูเขา	มุงสูสถานีไมดรัล	(Myrdal)	ศูนยกลางของรถไฟสายโรแมนติก	ตั้งอยูบนความสูง	857	เมตร	เหนือระดับ
น้ําทะเลใกลกับฟยอรด	Aurland	ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา	
ที่ทานจะไดชมปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด	อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน

(ระยะทาง	110	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
เปลี่ยนบรรยากาศใหทานลองเรือชมความงามของซองฟยอรด	(Sognefjord)	มุงหนาสูเมืองกุดวาน

เกน	(Gudvangen)	ซึ่งฟยอรดน้ีนอกจากจะไดรับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว	ยังไดรับการขนานนามวาเป็น
ฟยอรดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก	(The	longest	and	deepest	fjord	in	the	world)	ชวงที่ไดรับการยกยองวา
สวยที่สุดคือ	NARROW	FJORD	

ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี	ธารน้ําตกนับรอยสาย	สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเป็นความ
มหัศจรรยของธรรมชาติ	ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายลานปีกอน	ในโลกน้ีมี
ไมกี่ประเทศที่มีฟยอรด	แตฟยอรดที่ไดชื่อวาสวยที่สุดในโลกคือฟยอรดในประเทศนอรเวย	ซึ่งชองฟยอรดแหงน้ี
ไดชื่อวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองเบอรเกน	(Bergen)	(ระยะทาง	148	ก.ม.ใชเวลาเดิน

ทางประมาณ	2.15	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	THON	BERGEN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นจุดหมายปลายทางทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาตั้งแตปลายศตวรรษที่
19	ในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนเมืองเล็กๆแหงน้ีกวา	450,000
คน	เมื่อมาถึงเมืองฟลัมนักทอง	เที่ยวมักไมพลาดไปลองเรือชมความสวยงาม
ของ	ซอจนฟจอรด	(Sognefjord)	ฟยอรดที่มีความยาวและลึกที่สุดในโลก	มี
ความยาวถึง	204	กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผนดิน

สถานีรถไฟมี	Flåmsbana	Museet	หรือ	รถไฟสายโรแมนติก	มีพิพิธภัณฑ
แสดงเทคโนโลยีการกอสรางทางรถไฟสาย	Flåmsbana	ที่พิสูจนถึงความ
สามารถและความชํานาญอันสูงสงของวิศวกรเมื่อ	88	ปีกอน	ทางรถไฟสายน้ี
ใชเวลากอสรางเกือบ	20	ปีกวาจะเปิดเสนทางเป็นการชั่วคราวสําหรับรถไฟไอ
น้ําเมื่อวันที่	1	สิงหาคม	ค.ศ.	1940	และสําหรับรถไฟฟาในปี	1944

เสนทางที่ลอดผานอุโมงคที่ยาวที่สุดในนอรเวย	ลอดอุโมงคที่ยาวที่สุดในโลก
ระยะทาง	24.5	กม.หรือถาไมเขาอุโมงค	ก็ขับขึน้เขาออมไปทางขางหลัง	ระยะ
ทาง	45	กมชื่อถนน	Aurlandsvegen	ขึน้ไปบนภูเขา.จะไดชมวิวทิวทัศนจากที่สูง
สวยงามมาก	แลวตอไปยังเมือง	Aurland	ซึ่งเป็นเมืองเล็กตั้งอยูริม	ฟยอรด



เราจะพบเจอกับน้ําตกสายนอยใหญตลอดเสนทาง	ความชุมชื้นของบรรยากาศ
รอบๆตัว	จะทําใหเราสามารถปลดปลอยจิตวิญญาณใหลองลอยและเขาพบสู
ความสงบอยางแทจริง	ฟลัม	หมูบานเล็กๆที่พรอมตอนรับแขกผูมาเยือน	และ
สงมอบบประสบการณที่ไมสามารถหาไดจากที่อื่นใด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

.ซองนฟยอรด	(Sogne	Fjord)	ที่ไดชื่อวา	เป็น	King	of	Fjord	ที่สวยงามที่สุดใน
นอรเวย	มีความยาวถึง	204	กม.จากทะเลเขามาในแผนดิน

เป็นหมูบาน	ในเขตเทศบาลเมือง	เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม	หรือเป็น
สถานที่สําหรับ	เตรียมจอดทาเรือลงสําหรับนักทองเที่ยว	จึงเป็นที่นิยมสําหรับ
นักทองเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองแหงน้ี

เป็นเมืองหลวงแหงศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเกาแหงฟยอรดของประเทศ
นอรเวย	อีกทั้งยังเป็น	“เมืองมรดกโลก”	ประกาศโดยองคการยูเนสโก	ที่สําคัญ
ที่น่ียังเป็นเมืองใหญอันดับ	2	ของประเทศ	และเป็นเมืองทาสําคัญทางชายทะเล
ตะวันตกเฉียงใตของนอรเวย	มีทั้ง	เมืองเกายานชาวประมง	ทาเทียบเรือเดิน
สมุทร	และเป็นศูนยกลางการขุดเจาะน้ํามันของประเทศดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	THON	BERGEN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พาทานเที่ยวชมเมืองเบอรเกนเมืองในฝันที่แสนนารัก	เป็นเมืองทาที่สําคัญของนอรเวยมาตั้งแตคริสศตวรรษ

ที่	13	เมืองน้ีลอมรอบดวยภูเขาถึงเจ็ดลูก	มีทาเรือที่ยาวถึง	10	กิโลเมตร	ชมอาคารไมหนาอาว	Bryggen	ซึ่งได
รับการอนุรักษ	จากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	และปัจจุบันไดรับการรักษาสภาพไวไดอยางดียิ่ง	แลว
นําทานไปยังสถานี	Floibanen	เพื่อใหทานไดสัมผัส	ประสบการณใหม	โดยนัง่รถรางไฟฟ า	Floibanen	เพื่อ

ไปชมทิวทัศนอันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน	(Mount	Floyen)	ซึ่งสูงถึง	320	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	ทาน
จะไดชมความงามของกรุงเบอรเกน	ที่ตั้งอยูบนปากฟยอรดนอรเวย	ซึ่งเป็นปลายทางเสนทางสายฟยอรดอัน
งดงามที่สุด	แลวนําทานเดินทางกลับสูตัวเมืองเบอรเกน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมืองอุลวิค	(Ulvik)	เมืองเล็กๆตั้งอยูริมฮารดแดงเกอรฟยอรดอันงดงาม	(ระยะทาง	138



ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	BRAKANES	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงแหงศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเกาแหงฟยอรดของประเทศ
นอรเวย	อีกทั้งยังเป็น	“เมืองมรดกโลก”	ประกาศโดยองคการยูเนสโก	ที่สําคัญ
ที่น่ียังเป็นเมืองใหญอันดับ	2	ของประเทศ	และเป็นเมืองทาสําคัญทางชายทะเล
ตะวันตกเฉียงใตของนอรเวย	มีทั้ง	เมืองเกายานชาวประมง	ทาเทียบเรือเดิน
สมุทร	และเป็นศูนยกลางการขุดเจาะน้ํามันของประเทศดวย

เพื่อใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม	น่ังรถรางไฟฟาเพื่อขึน้ไปชมทิวทัศนอัน
งดงามบนยอดเขาฟลอเยน	(Mount	Floyen)	ซึ่งสูงถึง	320	เมตร	จากระดับน้ํา
ทะเล	ทานจะไดชมความงามของกรุงเบอรเกน	ที่ตั้งอยูบนปาก	ฟยอรดนอรเวย
ซึ่งเป็นปลายทางเสนทางสายฟยอรดอันงดงามที่สุด

เป็นจุดชมวิวของเมืองที่สวยมากๆหากทองฟาสดใส	จะตั้งอยูบนยอดเขา
Floyen	สูง	320	เมตร	สามารถมองเห็นฟยอรดและเกาะตางๆ	จนสุดสายตา	จุด
ชมวิวเมืองแบรเกนในวันที่ครึม้ฝน	ไมเหมาะสําหรับคนขี้หนาวเป็นอยางยิ่ง
หนาวลมบวกฝนพรํา	แขน-ขาชาจนแทบขยับไมได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เมืองเล็กๆตั้งอยูริมฮารดแดงเกอรฟยอรดอันงดงาม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	BRAKANES	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสูกรุงออสโล	(Oslo)	เมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ทานสามารถชมทัศนียภาพอัน

งดงามของประเทศนอรเวยตลอดสองขางทาง	(ระยะทาง	343	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน



ชวงบาย
นําทานถายรูป	ศาลาวาการเมืองออสโล	ซึ่งสรางดวยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคาร

หอคอยคู	ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํา	ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด	อีกทั้งโรงละครแหงชาติ
(The	Oslo	Opera	House)	หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลใหเกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน
และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังดานตัวเมืองออสโล
พาทานถายรูป	Royal	Palace,	Akerhus	Castle	สถานสําคัญประจําเมือง	และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดด

เดนที่เหมาะแกการแวะชมถายรูปเป็นที่ระลึก
จากน้ันมีเวลาใหทานเดินเลนเลือกซื้อของชอปป้ิง	ณ	บริเวณถนนคารล	โยฮันส	เกท	(Karl	Johans	Gate)

ใหทานเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	PARK	INN	BY	RADISSON	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ซึ่งสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญ
ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ	ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย	ตั้งอยู
ขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	(fjord)	ที่ชื่อ	ออสโลฟยอรด	ตัวเมืองประกอบ
ดวยเกาะ	40	เกาะ	เกาะใหญที่สุดชื่อ	Malmøya	นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ	343
แหงซึ่งเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ศาลาวาการอยูกลาง	downtown	และสามารถเดินเชื่อมตอไปยังสถานที่ทอง
เที่ยวอื่นๆ	ไดงายมากๆ	และอยูไมไกลจากริมทะเลบริเวณ	oslo	เป็นสถานที่ที่
มีสเนหในทําเลที่ตั้ง

สถานที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเลตระดับชาติของนอรเวยแหงน้ีเป็น
อาคารสรางจากกระจกและหินออนขนาดใหญคลายธารน้ําแข็งที่เกิดจากน้ํา
โรงอุปรากรออสโลเป็นศูนยวัฒนธรรมที่ใหญที่สุดที่สรางขึน้ในนอรเวยตั้งแต
ตนศตวรรษที่	14	มีเวทีสามแหงและมีมากกวา	1,000	หอง	แวะสถานที่ดัง
กลาวเพื่อชมการแสดงหรือตื่นตากับสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่เป็นสวน
หน่ึงของทัวรนําเที่ยว	ดีไซนที่สะดุดตาของสิ่งกอสรางคือหลังคาที่ลาดเอียงสูง
ชันจากเขตนานน้ําของออสโลฟยอรด	บนหลังคายังมีลานกวางสาธารณะที่
สามารถเดินเลนได	ชวงฤดูรอนคุณจะเห็นผูคนอาบแดดและปิดนิกบนหลังคา
สิ่งกอสรางประดับตกแตงดวยงานศิลปะแปดอยาง	ไฮไลทอยางนึงคือแผง
กําแพงเจาะรูจากฝีมือของโอลาเฟอร	เอเลียสสันและมานของเวทีหลักที่คลา
ยกับอลูมิเนียมฟอยดยับยน

ปราสาท	Akershus	งานสถาปัตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค	ปราสาท
หินยุคกลางซึ่งครั้งหน่ึงเคยใชเป็นที่ประทับของราชวงศในปี	1299	จนกระทั่งปี
1592	จึงมีการปรับปรุงเป็นปอมปราการโดยใชแนวกําแพงและปืนใหญเพื่อ
ปองกันเมืองออสโล



ยานคารลโจฮันเกท	เป็นแหลง	Shopping	ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล	สินคาของ
ฝากที่เป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ	เครื่องครัว	พวงกุญแจ	เป็นตน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
	พักที่	PARK	INN	BY	RADISSON	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พาทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา	คืนภาษี	(Tax	Refund)	และเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีใน

สนามบิน
14.15	น.	นําทานเดินทางกลับกรุงเทพ	ดวยสายการบินไทยดวยเทีย่วบิน	TG955

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่การเดอรมอน	ในเขตยูลเลนแซเกอร	ประเทศนอรเวย	หางจากตัวเมือง
กรุงออสโลไปทางเหนือประมาณ	48	กิโลเมตร	เริ่มเปิดใชในเชิงพาณิชยตั้งแต
ปี	พ.ศ.	2541	เป็นทาอากาศยานหลักของของนอรเว	รวมทั้งเป็นฐานใหบริการ
ของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน	และนอรเวเจียนแอรชัตเทิล	และยังเป็นทา
อากาศยานสําคัญของสเตอรลิงแอรไลน	และไวเดเรอ

06.15	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทาง	หาก

ทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น	ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงเหตุ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	และน้ําหนักกะเปา	ไมเกิน
30	กก.	(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาคาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
8.คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	2	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.	คาธรรมเนียมวีซานอรเวยประมาณ	3,500	บาท	(ชําระพรอมเงินมัดจําคาทัวร)
5.	คาทิปพนักงานขับรถ	(ทานละ	10	ยูโร)
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	7	x	3	=	21	ยูโร	หรือ	ประมาน

700	บาท)
7.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ



ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(นอรเวย)	***	ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนที	่VFS	Global	(เทรนดี้	ชัน้	8)	***
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15วันทําการ	เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสาร
ทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด	และสําเนา	1	ชุด	ในระหวางยื่นวีซาเขาสถาน
ทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม

แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนา	ยอนหลัง
6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี	อัพเดทไมเกิน
30	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีทีมี่ไมครบ	6	เดือน	ใหขอเป็น	STATEMENT	พรอม
ทําจดหมายชี้แจง	
3.2	กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทัง้เลมเกา	–เลมใหม)
3.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	
-	3.3.1	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูรับรองคาใชจายให	ถายสําเนา	ยอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี	อัพเดทไมเกิน	15	วัน	กอนวันยื่นวีซา
และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีที่มีไมครบ	6	เดือน	ใหขอเป็น	STATEMENT	พรอมทําจดหมายชี้แจง	
-	3.3.2.	ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ	(Sponsor	Letter)	**สถานทูตไมรับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**

4.	หลักฐานการทํางาน
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริม่ทํางาน	(ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ
1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)	

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา



ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูทีเ่ดินทาง	ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่น

วีซา	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	และ	โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซานอรเวย	คาธรรมเนียมวีซานอรเวยประมาณ	3,500	บาท	(ชําระพรอมเงินมัดจําคา

ทัวร)
**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	ทีน่ัง่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน



1.				แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.				แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.				แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.				แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.				บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.				กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.				กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.				กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคา

ทัวรทัง้หมด		
9.				กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


