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กําหนดเดนิทาง : 23ก.ค.-2ส.ค.2562 

คืนวนัที� �� กรกฎาคม ����  

XX.XX ตามเวลานัดหมายในใบเตรียมตัว (ส่งให้ก่อนเดินทางอย่างน้อย � วัน)  คณะพร้อมกันที� ท่าอากาศยาน 

สวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั �น 4 ประตูทางเข้าที� � เคาน์เตอร์ E สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที�ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 
 
 
 

00:55 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG954 

07:25 น. เดินทางถึงออสโล  (OSLO) นครหลวงแหง่นอร์เวย์  ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั �นนําทา่น เข้าชม

พพิธิภัณฑ์เรือไวกิ �งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเกี�ยวกบัเรือไวกิ �งที�สร้างจากไม้ในยคุ

คริสต์ศตวรรษที� 9 

เที�ยง      รับประทานอาหากรลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมือง 

บา่ย จากนั �นนําทา่นเดินทางต่อสู ่เมืองลิลลิแฮมเมอร์ (LILLEHAMMER) (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง) ตั �งอยู่ทาง

ตอนเหนือของกรุงออสโลประมาณ 180 กิโลเมตร ดินแดนอนัท้าทายของนกัสกี Cross Country Ski และอดีต

เคยเป็นเมืองที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวอีกด้วย เดินทาง

ถงึ เมืองลิลลิแฮมเมอร์อิสระให้ทา่นเดินเล่นชมบรรยากาศของเมอืงที�แสนบริสทุธิ� บริเวณถนนย่านใจกลาง

เมืองที�เรียกว่า Storgata เป็นย่านถนนคนเดินภายในตวัเมืองที�เต็มไปด้วยอาคารไม้ที�มีเอกลกัษณ์ ภตัตาคาร 

และร้านค้าสไตล์บูติคอยู่มากมาย อิสระให้ทา่นเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ และถ่ายภาพความสวยงามตาม

อธัยาศยั จนกระทั�งได้เวลาอนัสมควร 

เย็น รับประทานอาหารคํ�า พกัผอ่น SCANDIC HAFJELL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

วันแรก(�� ก.ค.) กรุงเทพฯ- ออสโล-ลิลลิแฮมเมอร์     (-/L/D) 

วันที�สอง(24ก.ค.) ลิลลิแฮมเมอร์-โรรอส-ทรอนด์เฮม       (B/L/D) 
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08.00 หลงัอาหารเช้า เดินทางสูเ่มืองโรรอส (ROROS) โดยใช้เส้นทางเลียบพรมแดนทางด้านตะวนัออกที�สวยงาม

ของประเทศนอร์เวย์ ซึ�งเต็มไปด้วยป่าสนที�อดุมสมบูรณ์ที�สดุแหง่หนึ�งของประเทศในทวีปยโุรป (เดินทาง

ประมาณ � ชั�วโมง) 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ�น 

บา่ย ชมเมืองเรรอส เมืองสาํคญัทางด้านอตุสาหกรรมเหมืองทองแดงของนอร์เวย์มาตั �งแต่ศตวรรษที� 17 (ปี ค.ศ. 

1644-1977) ตวัอาคารบ้านเรือนเมื�อแรกสร้างถูกเผาทาํลายลงโดยกองทพัสวีเดนเมื�อปี ค.ศ. 1678 ในยคุของ

สงครามสแกนเนียน ก่อนที�จะมีการสร้างขึ �นใหม ่และดํารงเอกลกัษณ์อยู่มาจนทกุวนันี � โดยในเมืองมีบ้านไม้

เก่าประมาณ 80 หลงั ที�ยงัคงอนรัุกษ์ไว้แสดงให้เหน็ถึงรูปลกัษณ์บ้านช่วงยคุกลาง และได้รับการยกย่องจาก

ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1980 ชมโบสถ์เรรอส (ROROS KIRKE) ที�สร้างขึ �นตั �งแต่ปี ค.ศ. 1780 

ซึ�งถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองที�นกัทอ่งเที�ยวตา่งมาชมและบนัทกึภาพมากที�สดุ 

จากนั �น นําทส่านเดินทางสูเ่มืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM)   (เดินทางประมาณ � ช.ม.) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3

ของประเทศที�มีความเก่าแก่ และมีความสาํคญัทางด้านมรดกทางวฒันธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลาง

ทางการศกึษาวิจยัทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื �นเมือง นําทา่นเข้าที�พกัโรงแรม  QUALITY AUGUSTIN HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ถ่ายภาพกบัมหาวหิารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจกัรที�ใหญ่ที�สดุ

ทางตอนเหนือของยโุรป ถกูสร้างขึ �นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 

2001 เคยใช้เป็นสถานที�อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดา

ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที� 5 ของนอร์เวย์ อีกด้วย ชมสะพานไม้เก่าแก่ Gamle Bybro อีกหนึ�ง

สะพานประวติัศาสตร์ที�สร้างขึ �นในปี 1681 เป็นสะพานที�มีความโดดเด่นในเรื�องของงานแกะสลกัซุ้มประตสูี

แดง แต่หากมองแบบผิวเผนิจะมีลกัษณะคล้ายกบัสะพานจีน ปัจจบุนัคนท้องถิ�นเรียกประตแูหง่นี �ว่า ประตู

แหง่ฟอร์จนู อิสระให้ทา่นถา่ยภาพความงดงามตามอธัยาศยั 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเดินทางไปยงัทา่เรือ Halsa (เดินทางประมาณ �.�� ช.ม.)  

16.00 ขึ �นเรือเฟอรี�เพื�อข้ามฝั�งไปยงั Kanestraum **ใช้เวลาประมาณ �� นาที** 

16.30  ถงึฝั�ง Kanestraum จากนั �นนําทา่นเดินทางตอ่สู่ เมืองคริสเตยีนซุนด์ (Kristiansund)  เมืองทา่แห่งการ

ทอ่งเที�ยวที�ตั �งชายฝั�งตะวนัตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที�มีความโดดเด่นในเรื�องของสถาปัตยกรรมที�

เป็นเอกลกัษณ์ รวมไปถงึชายฝั�งอา่วธรรมชาติอนังดงามโดยย่านสําคญัๆต่างๆของเมืองคริสเตียนซุนด์นั �น

ตั �งอยู่บนเกาะหลกัๆ จํานวน 5 เกาะ ที�ถกูเชื�อมตอ่เข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสญัจร อีก

ทั �งยงัถือว่าเป็นเมือง ที�เป็นศนูย์กลางทางวฒันธรรมที�สําคญัของภูมิภาคอีกด้วย ยา่นเมืองเก่าของเมืองคริส

เตียนซุนด์ที�เรียกกนัว่า Innlandet ซึ�งตั �งอยู่บริเวณริมชายฝั�งทะเล ชื�นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที�

วันที�สาม(25ก.ค.) ทรอนด์เฮม-เรือเฟอรี�ฮาลซ่า-คริสเตียนซุนด์      (B/L/D) 
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มีสถาปัตยกรรมแบบยคุหลงัสงครามโลกที�โดดเด่นที�สดุในนอร์เวย์   ชมความงามของอาคารบ้านเรือนและสิ�ง

ปลกูสร้างเก่าแก่ที�มีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามแบบสแกนดิเนเวียแท้ๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น พกัผอ่น THON KRISTIANSUND หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําทา่นเปิดประสบการณ์นั�งรถชมวิวโดยใช้เส้นทางสาย V.64 ข้ามเกาะแก่ง

ตา่งๆ ในมหาสมทุรแอตแลนติกซึ�งเป็นที�รู้จกักนัในชื�อ ถนนแอตแลนตกิ (ATLANTIC ROAD) มีความยาว

ประมาณ 9 กิโลเมตร ที�ได้รับการยกยอ่งจากนิตยสาร THE GUARDIAN ขององักฤษให้เป็น THE BEST 

ROAD TRIP IN THE WORLD และยงัเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์และโฆษณาตา่งๆ มากมาย เป็น

ประสบการณ์การเดินทางที�สําคญัให้ทา่นประทบัใจและเพลดิเพลินกบัทศันียภาพสองข้างทาง ที�ทอดตวัยาว

เชื�อมต่อกนัด้วยสะพานข้ามเกาะแก่งตา่งๆริมฝั�งมหาสมทุรแอตแลนติคถึง � สะพาน  จากนั �นนําทา่นขึ �นจดุ

ชมวิวเมืองคริสเตียนซุนด์ ให้อิสระทา่นถ่ายรูปวิวสวยงามในแบบพาโนรามา่ที�จะเหน็ทั �งนํ �าทะเล ภูเขา และวิว

บ้านเรือนสวยๆของเมืองคริสเตียนซุนด์อยา่งเต็มที� 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นไปขึ �นเรือเฟอรี�ทา่เรือโมลเด (Molde) ข้ามฝั�งไปยงั Vestnes **ข้ามฝากประมาณ �� นาท ี

 จากนั �นเดินทางไปยงัเมืองออเลอซุนด์ (Aulesund) เป็นเมืองที�มีความสาํคญัทางด้านการเดินเรือของ

ประเทศนอร์เวย์ เนื�องจากเป็นศนูย์กลางทางการประมงที�มีความคกึคกัมากแหง่หนึ�งของประเทศ นําทา่น ชม

อาคารบ้านเรือนสมยัใหม่ที�สร้างขึ �นมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตื�นตากบัสีสนัและความน่ารักของอาคาร 

และสิ�งปลกูสร้างอื�นๆที�มีความน่าสนใจไมแ่พ้เมืองอื�นๆในนอร์เวย์ เป็นเมืองที�ได้รับการยกย่องวา่ น่ารักที�สดุ 

และโรแมนติกที�สดุเมืองหนึ�งในนอร์เวย์ที�ทา่นไม่อาจละสายตาได้ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า เข้าสู่ที�พกั QUALITY HOTEL, ALESUND  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า หลงัอาหารเช้า นําทา่นเดินทางสูท่า่เรือเฟอรี� Linge  ข้ามฝั�งไปยงั Eidsdal **ใช้เวลาประมาณ �� นาที** 

 เดินทางตอ่ไปยงัไกรังเก้ (GEIRANGER) หมู่บ้านเลก็ๆ ที�ถกูล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบ และฟยอร์ด สมัผสั

ความงดงามของธรรมชาติสองฝากฝั�งในดินแดนแหง่ฟยอร์ดอนัสวยงาม 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นล่องเรือชมความงามของไกรังเก้ฟยอร์ด (GEIRANGER) ที�แม้กระทั�งชาวนอร์เวเจียนเองยงัยกยอ่ง

ให้เป็นฟยอร์ดที�มีความสวยงามที�สดุในประเทศ ทา่นจะได้สมัผสักบัมรดกโลกทางธรรมชาติที�งดงามที�สดุ 

ผา่นชมนํ �าตกเจด็สาวน้อย (SEVEN SISTERS FALLS)  หนึ�งในสญัลกัษณ์ของไกรังเก้ฟยอร์ด ตลอด

วันที�ห้า(27ก.ค.) ออเลอซุนด์-ล่องเรือชมไกรังเก้ฟยอร์ด-เมืองสคีย์     (B/L/D) 

วันที�สี� (26ก.ค.) คริสเตียนซุนด์-ถนนแอตแลนตกิ-เมืองออเลอซุนด์      (B/L/D) 
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เส้นทางทา่นจะได้ชื�นชมกบัแหลง่ฟยอร์ดที�มีธรรมชาติของขนุเขาอนังดงาม ตลอดจนแหลง่กลาเซียร์ (ธาร

นํ �าแขง็) ที�สะท้อนแสงแวววาวตดักบันํ �าในทะเลสาบดูสวยงาม จากนั �นนําทา่นเดินทางสูเ่มืองสคีย์ 

เย็น รับประทานอาหารคํ�า พกัผอ่น THON JOLSTER หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �น เดินทางสูบ่ริกส์ดาล (Briksdal) อยู่ทางตอนเหนือของเมืองสคีย์ จากนั �น 

เปลี�ยนเป็นรถโทรคาร์ รถจี�บเปิดหลงัคาของอุทยาน นําทา่นขึ �นชมกราเซียร์บริกส์ดาล (Briksdal Glacier) 

เป็นธารนํ �าแขง็ที�ใหญ่ที�สดุในทวีปยโุรป และได้รับการคุ้มครองในฐานะอุทยานแหง่ชาติ  ได้เวลาสมควรนํา

ทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองสคีย์ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย เดินทางสูท่า่เรือเฟอรี� Lavik (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง) ข้ามฝั�งสูท่่าเรือ Oppedal **ลอ่งเรือประมาณ �� 

นาที จากนั �นนําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองเบอร์เก้น (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง)   

นําทา่นชม เมืองเบอร์เก้น เมืองศูนย์กลางทางการค้าที�สําคญัของนอร์เวย์ ก่อตั �งราวปี ค.ศ. 1070 ตอ่มาได้

กลายเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์ในชว่งศตวรรษที� 13 หลงัจากนั �นนอร์เวย์ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที�กรุง

ออสโลจนปัจจบุนั เบอร์เก้นจงึเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศนบัแต่นั �นมา  

เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสูที่�พกั RADISSON BLU ROYAL, Bergen หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นเที�ยวชมชมอาคารไม้หน้าอ่าว (Bryggen) ซึ�งอาคารเหล่านี �มีอายปุระมาณ 

��� ปี ที�ได้สร้างทบัอาคารเดิมที�เคยสร้างไว้ตั �งแต่แรกราว ��� ปีก่อน ต่อมาอาคารเหลา่นี �ได้รับการอนรุักษ์

และยกย่องให้ขึ �นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก และปัจจบุนัได้รับการปรับปรุงและรักษาสภาพ

ไว้เป็นอย่างดี เดินชม The Fish Market 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นขึ �นรถรางสู่เนินเขา Mt.Floien ที�มีจดุชมวิวอยู่ระดบัความสงู ��� เมตรจากนํ �าทะเลใจกลางเมือง

เบอร์เก้น เป็นจดุชมวิวอีกแห่งหนึ�งที�นกัทอ่งเที�ยวนิยมมาชมววิมมุสงู สามารถมองเหน็เมืองเบอร์เก้นทั �งเมือง 

มองเห็นวิวได้เกือบ ��� องศา ทั �งวิวทะเล วิวเมือง รวมทั �งมองเหน็แนวฟยอร์ด โดยจะต้องขึ �นรถรางประมาณ 

�� นาท ีจากจดุเริ�มต้นของรถรางจะคอ่ยๆ เคลื�อนตวัช้าๆออกจากสถานีลอดผ่านอโุมงค์ใต้เมืองใหญ่ที�สาดไฟ

แสงสีเหลืองทองนา่ตื�นตาตื�นใจ  แล้วจงึค่อยๆเผยให้เหน็ภาพวิวของเมืองรวมทั �งวิวทะเลที�อยู่ไกลออกไป 

ภายในบริเวณจดุชมวิวมีร้านกาแฟ ร้านจําหน่ายของที�ระลกึ จดุนั�งเลน่ชมวิวแบบสบายๆและมมุถ่ายรูปหลาย

มมุ เป็นอีกหนึ�งแหง่ที�นกัทอ่งเที�ยวชื�นชอบ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า จากนั �นเข้าสู่ที�พกั FLEISCHERS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที�เจด็(29ก.ค.) เบอร์เก้น-อาคารไม้หน้าอ่าวเบอร์เก้น-รถรางขึ �นเขาชมวิว    (B/L/D) 

วันที�หก(28ก.ค.) เมืองสคีย์-กราเซียร์บริกส์ดาล-เบอร์เก้น      (B/L/D) 

วันที�แปด(30ก.ค.) เบอร์เก้น-วอส- รถไฟสายโรแมนตคิฟลัมบานา-ล่องเรือชมฟยอร์ด-เกลโล่  (B/L/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําทา่นเดินทางไปยงัเมืองวอส(Voss) เมืองที�มีธรรมชาติสวยงามน่าประทบัใจ   

 จากนั �นนําทา่นนั�งรถไฟท้องถิ�นจากสถานีเมืองวอสสูส่ถานีไมร์ดาล (Myrdal) แล้วจงึตอ่ด้วย  นั� งรถไฟสายโร

แมนตคิ ฟลัมบานา (FLAMBANA) ที�โด่งดงัที�สดุของนอรเวย์แหง่เมืองฟลอมที�ขึ �นชื�อไปทั�วโลก เนื�องจาก

รถไฟจะผา่นวิวภเูขาและนํ �าตกทา่นจะตื�นตาตื�นใจไปกบับรรยากาศอนัสดุสวยงามบนเส้นทางรถไฟแหง่นี �  

ทา่นจะได้ชมความงามของหบุเขา ทะเลสาบ นํ �าตกสูง Kjosfossen ที�สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ทา่น

บนัทกึภาพความสวยงามที�แสนประทบัใจ 

เที�ยง รถไฟถึงเมืองฟลมั รถรับท่านไปยงัภตัตาคารท้องถิ�น รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเต็มที�กบัเมืองฟลมัด้วยการเปลี�ยนเป็นนั� งเรือชมววิฟยอรด์มองเหน็วิวภูเขาสูส่ีเขียวขจีแซมด้วย

นํ �าตกทอดตวัยาวสวยงามน่าประทบัใจเป็นอยา่งยิ�ง เมื�อถงึท่าเรือกูดแวงเก้นแล้วรถรับทา่นเดินทางต่อไปยงั

เมืองเกลโล ่

เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสูที่�พกั VESTLIA RESORT, GEILO  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นเดินทางไปยงัเมืองออสโล (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง) 

เที�ยง ถงึออสโล นําท่านรับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย ผ่านชมโบสถ์ ตึกรัฐสภาต่างๆ ออสโล ประเทศนอเวย์ เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้ถูกสถาปนาเมื�อ

ประมาณ �� ปีมานี �เอง ครั �งสมยัที�ประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของเดนมาร์คนั �น นอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวง

ถึง � ครั �ง จากกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุงเบอร์เก้นจนกระทั�งย้ายมาเป็น กรุงออสโลในปัจจบุนั เมื�อประมาณ ��� 

กว่าปีก่อนออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ �งโบราณ  

ซึ�งอยู่ใต้การปกครอง ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮา

โรลด์แแฮร์ นําท่านชมววิทวิทศัน์ยามอสัดงย่านเอเคอร์ บรูค (Aker 

Brygge) ซึ�งเป็นท่าเรอื และที�ตั �งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนว

อาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที�ดูทนัสมยั ประดบัไปด้วยนํ�าพุ สวน และ

ประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace 

Centre สถานที�ๆ มกีารจดัแสดงเกี�ยวกบัผูท้ี�ไดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรต ิและไกลออกไปคอืโรงโอเปรา่ ที�ถูก

สรา้งขึ�นมาใหม่ ดว้ยแนวคดิสถาปัตยกรรมรว่มสมยั จากนั �นนําท่านเดนิเล่นเที�ยวชมย่านคาร์ล โยฮันน์ 

Karl Johan Street อนัเป็นย่านการคา้และแห่งชอ้ปปิ� งสุดฮติของชาวออสโล ซึ�งจะมนีักท่องเที�ยวนิยมมา

เดนิเที�ยวดสูนิคา้ ตื�นตากบัความคกึคกัของถนนแห่งนี�กนัเป็นจํานวนมาก ท่านสามารถเลอืกซื�อของฝาก

ของที�ระลกึ พวกกุญแจ หรอืแมแ้ต่อุปกรณ์เครื�องครวัเก๋ไก๋ไดจ้ากที�นี�  

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เข้าที�พกั  RADISSON BLU SCANDINAVIA หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที�เก้า(31ก.ค.)       เกลโล-ออสโล            (B/L/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า   ให้เวลาท่านจดัเตรียมกระเป๋าเพื�อเดินทางกลบั จากนั �นนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน

เมืองโคเปนเฮเก้น ท่านสามารถเครมคืนภาษีได้ที�สนามบิน ทําการเชค็อินตั�วและเข้าสู่ด้านใน **อิสระทาน

อาหารกลางวนัในสนามบิน 

14.25 น. เหินฟา้สู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG951  **เสริฟอาหารบนเครื�อง 

 

 

06.00 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ เดนิทาง �� ท่านขึ �นไป 

 

วันเดินทาง ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน)  

พกัห้องละ � ท่าน 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

23ก.ค.-2ส.ค.2562 124,500.- 18,000.- 

 

อัตราค่าบริการนี �รวม 

• คา่ตั�วเครื�องบินไป – กลบั ชั �นประหยดั 

• ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื�นๆ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ

ปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมื �อตามที�ระบุในรายการ   

• คา่รถรับ – สง่สนามบิน และนําเที�ยวตลอดรายการทวัร์ // ค่าอตัราเข้าชมสถานที�ที�ระบุไว้ในรายการ  

• มคัคเุทศก์ของบริษัทนําเที�ยว และอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• คา่ประกนัภยัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 

• คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ พร้อมพนกังานขบัรถที�ชํานาญทาง (ไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 

• ค่าวีซ่านกัทอ่งเที�ยว (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซา่ทอ่งเที�ยว Schengen ทา่นละ �,��� บาท (ค่าวีซ่าอาจมีขึ �น

ลงตามค่าเงินของยุโรป) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไมก่็ตาม) 

อัตราค่าบริการนี �ไม่รวม 

 คา่บริการ และคา่ใช้จ่ายสว่นตวัที�ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ�น และพนกังานขบัรถ ตามธรรมเนียม คือ 40 Euro ตลอดทริปการเดินทาง 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ไทย ทั �งนี �จํานวนขึ �นกบัความพงึพอใจของทา่น 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางในโรงแรม 

วันที�สิบ(1ส.ค.)          ออสโล-กรุงเทพฯ              (B/-/-) 

วันที�สิบเอด็(2ส.ค.)          สุวรรณภมิู 
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• ค่านํ �าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าที�สายการบินกําหนด นํากระเป๋าโหลดใต้เครื�องบินได้ท่านละ � ใบ ใบ

ละไมเ่กิน �� กิโลกรัม และกรณีถือขึ �นเครื�องได้ไม่เกิน � กิโลกรัม 

 คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม ค่าโทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 คา่อาหารที�ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ และสําหรับราคานี �ทางบริษัทจะไม่รวมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมีการเก็บเพิ�ม 

 คา่ทาํใบอนญุาตกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือคนต่างด้าว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

 คา่นํ �าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกําหนด 

 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ �) พาสปอร์ต �) ใบประจําตวัคนต่างด้าว �) ใบสําคญั

ถิ�นที�อยู่ �) สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) �) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) �) รูปถ่ายสี � นิ �ว � รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น

ผู้ดําเนินการยื�นวีซ่าให้ทา่น โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนงัสือเดินทางต้อง

ทาํเรื�องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื�นวีซา่) 

 

การจอง หรือสํารองที�นั� ง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระ งวดแรก 40,000 บาท   

 สว่นที�เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 45 วัน มิฉะนั �นจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง โดยอตัโนมติั 

การยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า �� วัน ก่อนการเดินทาง   หกัค่ามดัจําทา่นละ 40,000 บาท  *ยกเวน้ตั�วเครื�องบินต้องหกั

ตามจริงตามเงื�อนไขของสายการบิน 

 แจ้งลว่งหน้าน้อยกวา่ 45 วัน ก่อนการเดินทาง หกัคา่ดําเนินการต่างๆ รวม ���% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดินทาง, ถกูปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทั �งหมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ

ลื�นการเดินทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทั �งนี �ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จา่ยที�ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียม

ในการมดัจําตั�ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของ

สายการบิน, อุบติัเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่างๆ ที�เกิดขึ �น

เหนือการควบคมุของบริษัทฯ 


