นอร์เวย์ ประเทศทีม่ ที ศั นียภาพสวยงามทีส่ ุดในแถบสแกนดิเนเวีย และสวยติดอันดับต้นๆ ไม่แพ้แมแ้ ต่สวิตเซอร์แลนด์
ภูมปิ ระเทศที่ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน และผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมทัง้ ทะเลสาบและฟยอร์ด มากมาย เป็ น
มนต์เสน่หท์ ่ใี ครๆ ทัว่ โลกอยากมาเที่ยวที่น่ีอย่างน้อย 1 ครัง้ โดยเฉพาะช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคม หรือช่วงฤดูรอ้ น ทีแ่ สน
จะงดงาม (มิถุน ายน-สิงหาคม) อีกทัง้ คนนอร์วีเจี้ยนเองเป็ น คนน่ ารัก ใจดี มีนํา้ ใจต่ อชาวต่ างถิ่น ยิ่งทําให้ป ระเทศนี้
น่าท่องเทีย่ วทีส่ ุด คนทีน่ ่รี ูจ้ กั และรักเมืองไทยมาก
เส้นทางแอตแลนติกนี้ (ATLANTIC ROAD) เขียนขึ้นจากประสบการณ์ทอ่ี ยากให้คุณเห็น แล ้วคุณจะหลงรักนอร์เวย์…
วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.55 น.
07.25 น.

กรุงเทพฯ - ออสโล – ลิลลิแฮมเมอร์ - เรรอส
ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเทีย่ วบินที่ TG 954 (บินตรงประมาณ 11 ชม. 30 นาที / เวลาต่าง 5 ชม.)
ถึ ง สนามบิ น ออสโล (OSLO) นครหลวงแห่ ง นอร์เ วย์ จากนั้น นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งลิ ล ลิ แ ฮมเมอร์
(LILLEHAMMER / 146 กม. / 2 ชม.) เมืองมหาวิทยาลัย และศู นย์กลางของการเล่นสกีในฤดูหนาว และ
ได้รบั เลือกให้เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิ คฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1994
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมืองเรรอส (ROROS / 260 กม. / 3 ชม. 30 นาที) โดยใช้เส้นทางเลียบพรมแดนทางด้าน
ตะวันออกที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเต็มไปด้วยป่ าสนที่อุดมสมบูรณ์ท่สี ุดแห่ง
หนึ่งของประเทศในทวีปยุโรป นําชมเมืองเรรอส เมืองสําคัญทางด้านอุตสาหกรรมเหมือง
ทองแดงของนอร์เวย์มาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 (ปี ค.ศ. 1644-1977) ตัวอาคารบ้านเรือน
เมื่อแรกสร้างถูกเผาทําลายลงโดยกองทัพสวีเดนเมื่อปี ค.ศ. 1678 ในยุคของสงคราม
สแกนเนียน ก่อนที่จะมีการสร้างขึ้นใหม่ และดํารงเอกลักษณ์อยู่มาจนทุกวันนี้ โดยใน
เมืองมีบา้ นไม้เก่าประมาณ 80 หลัง ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์ไว้แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์บา้ นช่วงยุคกลาง และได้รบั การ
ยกย่องจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1980 ชมโบสถ์เรรอส (ROROS KIRKE) ทีส่ ร้างขึ้นตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1780 ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่นกั ท่องเที่ยวต่างมาชมและบันทึกภาพมากที่สุด นําท่านเข้าที่พกั
โรงแรม ROROS HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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เทีย่ ง

เรรอส – ทรอนด์ไฮม์ – คริสเตียนซุนด์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองทรอนด์ไฮม์ (TRONDHIEM / 162 กม. / 2 ชม. 15 นาที) เมืองท่องเที่ยวสําคัญ
และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ ชมเมืองทรอนด์ไฮม์ เมืองเก่าที่
มีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ นําท่านชมวิหารนิ ดารู ส
(NIDAROS
CATHEDRAL)
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1070 ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมโรมัน สร้างเหนือหลุมฝังศพของ KING
์ ูย้ ่งิ ใหญ่ของชาวไวกิ้ง และยังเป็ นจุดหมายปลายทางที่
OLAV กษัตริยผ
สําคัญของเหล่านักแสวงบุญเดินทางมาจากทัว่ ภาคเหนือของยุโรปอีกด้วย ชมความงดงามของคริสตจักรทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในภาคเหนือของยุโรป แลว้ นําท่านชมสะพานไม้เก่าแก่ GAMLE BYBRO อีกหนึ่ง สะพานประวัตศิ าสตร์
ทีส่ ร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1681 โดดเด่นด้วยซุม้ ประตูสแี ดงแกะสลักสวยงาม ปัจจุบนั คนท้องถิน่ เรียกประตูแห่งนี้ว่า
ประตูแห่งฟอร์จูน จากนัน้ ชมสะพานเก่ าแก่ OLD TOWN ของเมือง ท่านจะได้ชมความงามของแม่นาํ้
NIDELVA และชมหมูบ
่ า้ นชาวประมงทีม่ คี วามเก่าแก่ตงั้ แต่สมัยศตวรรษที่ 18 บันทึกภาพกับอาคารบ้านเรือน
น่ารักๆ ริมสองฟากฝัง่ ของแม่นาํ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND / 220 กม.
/ 3 ชม.) เมือ งสวยที่ ต ั้ง อยู่ บ นเกาะ 5 เกาะ ริ ม ฝัง่ มหาสมุ ท ร
แอตแลนติก และมีสถาปัตยกรรมแบบยุคหลังสงครามโลกที่โดดเด่น
ทีส่ ุดในนอร์เวย์ ชมเมืองคริสเตียนซุนด์ เมืองท่าและเมืองท่องเทีย่ วที่
สําคัญชายฝัง่ ตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ ทัง้ ยังทีเ่ ป็ นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมที่สาํ คัญของภูมภิ าคอีกด้วย เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ชมความงามของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูก
สร้างเก่ าแก่ท่มี สี ถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบสแกนดิเนเวียแท้ๆ นําเข้าที่พกั โรงแรม THON HOTEL
หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
คริสเตียนซุนด์ – อันดาลเนส – ออลิซนุ ด์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดิ น ทางโดยใช้เ ส้น ทางสาย V.64 ข้า มเกาะแก่ ง ต่ า งๆ ใน
มหาสมุท รแอตแลนติ ก ซึ่ง เป็ น ที่รู จ้ กั กัน ในชื่ อ ถนนแอตแลนติ ก
(ATLANTIC OCEAN ROAD) มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร
ทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้
เป็ น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD และยังเป็ น
สถานที่ ถ่ า ยทํ า ภาพยนตร์ แ ละโฆษณาต่ า งๆ มากมาย เป็ นประสบการณ์ ก ารเดิ น ทางที่ ส ํ า คั ญ
ให้ท่านประทับใจและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง นําท่านสู่เมืองอันดาลเนส (ANDALSNES /
120 กม. / 1 ชม. 40 นาที) ผ่านหุบเขา ป่ าไม้ท่อี ดุ มสมบูรณ์ แม่นาํ้ และสะพานที่สาํ คัญ จากนัน้ นําท่านชมเมือง
อันดาลเนส เมืองสวยน่ารักริมฝัง่ ไอซ์ฟยอร์ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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เส้นทางการ
นําท่านเดินทางสู่โทรลส์ติงเก้น (TROLLSTIGEN)
ท่องเที่ยวโดยทางรถยนต์ท่ไี ด้รบั ความนิยมจากนักเดินทางมากที่สุดใน
ประเทศนอร์เวย์ แลว้ ออกเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ (ALESUND / 108
กม. / 1 ชม. 20 นาที) เมืองทีม่ ศี ิลปะอาร์ตนู โว อยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอัน
สวยงาม นําชมเมืองออลิซุนด์ ที่มคี วามสวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งในเขตซีกโลกเหนือ และเป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญ
ทางด้านการเดินเรือของประเทศ เนื่องจากเป็ นศู นย์กลางทางด้านการ
ประมง นําท่านบันทึกภาพจากจุดชมวิว เดินเล่นชมความน่ารักของอาคาร
บ้านเรือ นสมัยใหม่ท่ีสร้างขึ้นหลังจากการถูกไฟไหม้ใ นปี ค.ศ. 1904
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SCANDIC PARKEN หรือระดับ
เดียวกัน อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนเดินเล่นชมเมือง หรือหาร้านกาแฟฮิปๆ
นัง่ ดืม่ ดํา่ กับบรรยากาศ
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
ออลิ ซนุ ด์ – ไกรังเก้ – เฮลเลสซิทล์ – บริกสดาล – โลเอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวริมฟยอร์ด (EAGLE ROAD) ชมความมหัศจรรย์ของการสร้างถนนขา้ ม
ภูเขาแบบเขาพับผ้า แวะบันทึกภาพที่หน้าผาไกรังเก้ท่ีท่านคุน้ ตาจากภาพโฆษณาที่เห็นบ่อยที่สุด นําท่านสู่
ไกรังเก้ (GEIRANGER / 108 กม. / 1 ชม. 30 นาที) หมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีถ่ ูกลอ้ มรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบ และ
ฟยอร์ด สัมผัสความงดงามของธรรมชาติสองฝากฝัง่ ในดินแดนแห่งฟยอร์ดอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านล่องเรือไปยังท่าเรือเฮลเลสซิลท์ (HELLESYLT) เพือ่ ชมความ
งามของไกรังเก้ฟยอร์ด (GEIRANGER) ทีแ่ ม้กระทัง่ ชาวนอร์เวเจียน
เองยังยกย่องให้เป็ นฟยอร์ดที่มคี วามสวยงามที่สุดในประเทศ ท่านจะ
ได้สมั ผัสกับมรดกโลกทางธรรมชาติท่งี ดงามที่สุด ผ่านชมนํ้ าตกเจ็ด
สาวน้อย (SEVEN SISTERS FALLS) หนึ่งในสัญลักษณ์ของไกรังเก้ ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ช่นื ชม
กับแหล่งฟยอร์ดทีม่ ธี รรมชาติของขุนเขาอันงดงาม ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ (ธารนํา้ แข็ง) ที่สะท้อนแสงแวววาว
ตัดกับนํา้ ในทะเลสาบดูสวยงาม จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ธารนํ้ าแข็งบริกสดาล (BRIKDALSBREEN / 89
กม. / 1 ชม. 40 นาที) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทุ่งนํา้ แข็งยอสเทอดาล
(JOSTEDAL GLACIER ICE FIELD) ทีใ่ หญ่ทส
่ี ุดในยุโรปเมือ่ หมืน่ กว่า
ปี ก่อน บริเวณนี้ถูกปกคลุมด้วยนํา้ แข็งเป็ นบริเวณกว้าง แต่เมื่ออุณหภูมิ
โลกสู ง ขึ้น ทํา ให้นํา้ แข็ง ที่เ กิ ด จากการทับ ถมเริ่ม ละลาย ทํา ให้เ กิ ด การ
เปลี่ย นแปลงทางธรณี วิทยา สภาพแวดล อ้ ม รวมถึง กํา เนิ ด ชีวิต ต่ า งๆ ขึ้น มาใหม่ม ากมาย แต่ ธ ารนํา้ แข็ง
ยอสเทอดาลยัง คงอยู่ แ ละกลายเป็ นแหล่ง สํา คัญ ที่น กั วิท ยาศาสตร์ทวั ่ โลกได้ใ ช้ศึ ก ษาด้า นธรณี วิทยาและ
ประวัติศาสตร์ตลอดช่ วงศตวรรษที่ผ่านมา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามระหว่าง 2 ข้างทาง แลว้
เดินทางสู่เมืองโลเอน (LOEN / 30 กม.) เมืองเล็กๆ ที่งดงามตัง้ อยู่ริมฟยอร์ด นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม
LOENFJORED HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
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โลเอน – ฟลัม – ไมดาล – วอสส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองฟลัม (FLAM / 199 กม. / 3 ชม.) เมืองพักผ่อนท่องเทีย่ วตากอากาศริมฟยอร์ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านนัง่ รถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็ น
เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกทีส่ ุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ท่เี จาะทะลุ
ภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่นาํ้ ใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลายของหิมะ
และนํา้ ตกจํานวนมากมาย ถึงสถานี ไมดาล (MYRDAL) เป็ นสถานี
รถไฟที่อยู่สูงจากระดับนํา้ ทะเลกว่าพันเมตร
เป็ นสถานีรถไฟที่มี
ทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ ท่านจะได้ต่นื ตากับหิมะขาวโพลนที่ยงั คงเหลืออยู่แม้จะเป็ นกลางฤดูรอ้ น
จากนัน้ ออกเดินทางสู่วอสส์ (VOSS / 2 ชม.) เมืองน่ารักของนอร์เวย์ทล่ี น้ เกลา้ รัชกาลที่ 5 เคยประทับเมือ่ คราว
เสด็จประพาสยุโรปครัง้ ทีส่ องในปี 1907 (พ.ศ. 2450)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม ........................................................ หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
วอสส์ – เบอร์เก้น (ชมเมือง-ขึ้นรถรางชมวิว) – วอสส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น (BERGEN / 120 กม. / 2 ชม.) อดีตเมือง
หลวงเก่าของนอร์เวย์ นําท่านชมเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) เมืองท่า
สําคัญและศูนย์กลางการประมงริมฝัง่ ทะเลเหนือของนอร์เวย์ เมืองเก่าแก่
ที่ยงั คงสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมไว้เป็ นอย่างดี จน
ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
นํ าท่านขึ้นรถรางไฟฟ้ า
FLOIBANEN FUNICULAR สู ่ยอดเขาฟลอเยน (MOUNT FLOYEN) เพือ
่ ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามแบบ
พาโนรามาของเมืองเบอร์เก้น เป็ นจุดชมวิวทีม่ ชี ่อื เสียงของนอร์เวย์อกี จุดหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมบริเวณท่าเรือเก่า บริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว
300 ปี ที่มคี วามน่ ารักด้วยสีสนั ราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือน ซึ่ง
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ทัง้ ยังเป็ นเมืองที่มคี วามงดงามทางชัยภูมทิ ่ตี งั้
องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะและได้ข้ นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
แลว้ นําชมเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์
และเมืองท่าที่ใหญ่ท่สี ุดของยุโรปเหนือ ตลาดค้าปลาที่ใหญ่ท่สี ุดของ
ยุโรปตัง้ แต่ในอดีต นําท่านสู่บริเวณริมอ่าวเบอร์เก้นซึง่ เป็ นตลาดขายปลาในปัจจุบนั ทีม่ อี ายุมากว่า 100 ปี ตลาด
ปลา TORGET ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองเบอร์เก้น ที่มมี าแต่ศตวรรษที่ 12 เป็ นตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่
ตัง้ อยู่รมิ นํา้ ทีม่ ชี ่อื เสียง แล ้วเดินทางกลับวอสส์ (120 กม. / 2 ชม.)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
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วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

วอสส์ – ไกโล - ออสโล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ไกโล (GEILO / 179 กม. / 2 ชม. 20 นาที) เพือ่ ชมเมืองน่ารักๆ หนึ่งในสกีรสี อร์ทยอดนิยมของ
นักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ออสโล (OSLO) นครหลวงนอร์เวย์ เมืองสวยที่ตงั้ อยู่
บริเวณชายฝัง่ ทะเลแบบฟยอร์ดที่งดงามนําท่านชมอุทยานฟรอกเนอร์
สวนประติมากรรมฝี มอื กุสตาฟ วิเกอแลนด์ ประติมากรผูม้ ชี ่อื เสียงทีส่ ุด
ของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ทีท่ างการได้มอบพื้นทีเ่ พือ่ แสดงผลงาน
ชิ้นโบว์แดง อาทิ นํา้ พุวงจรชีวติ ของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึง่ นับว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม THON OPERA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่

ออสโล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ย่งิ ใหญ่มาตัง้ แต่ยุคไวกิ้งเมือ่ ประมาณ
1,000 ปี เศษ ผ่านชมสถานทีส่ าํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา
แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานทีม่ อบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
แล ้วนําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิง่ ใหญ่ในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

วันที่สิบ
เช้า
14.15 น.

ออสโล - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / แล ้วเดินทางไปสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 955

วันที่สิบเอ็ด
06.15 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 แกรนด์นอร์เวย์ B...24/01/63

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
14-24, 21-31 พ.ค. // 4-14 มิ.ย.
วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
รายการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

พ.ค.

มิ.ย.
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** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคานํ้ ามันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสาร
ยืนยันเท่านั้น**
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตัวกรุ
๋ ป๊
เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
***หลังกลางเดือนพฤศจิกายน อากาศจะค่อนข้างหนาว งดจัดจนถึงปลายมีนาคม
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการส่วนใหญ่พ้นื เมือง
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
* ตัวชั
๋ น้ ทัศนาจรกระเป๋ า 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 30 กก. / ตัวชั
๋ น้ ธุรกิจกระเป๋ า 2 ใบ นํ้ าหนักไม่เกินใบละ 30 กก.
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 7 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
การยกเลิ ก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์ บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 24-34 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-23 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ
ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า
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หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้
มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้
ออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้
มาตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครอง
ตามข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่เี ราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย /
เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้าย
ไปพักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

แกรนด์ นอร์ เวย์ B… 11 วัน (TG) หน้ า 8

เอกสารยื่นวีซ่านอร์เวย์ จํานวน 1 ชุด
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษทั ทราบ
เพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างทีย่ งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) โปรด
ตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเ มตร หรือ มีขนาดเท่า รู ปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ลม์ หรือโพลารอยด์
เท่านัน้
3. หลักฐานการงาน(จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใช้ช่อื ของแต่ละสถานทูต)
 พนักงานบริษท
ั ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเข้าทํางาน
 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่ งจากต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาํ เป็ นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณี
เกษียณอายุ ใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการบํานาญ
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษท
ั
 นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชน
ั้ เรียน
4. หลักฐานการเงิน
- กรณีมบี ญั ชีส่วนตัว สําเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั ภายใน 1 เดือน /
ไม่รบั กระแสรายวัน)
- กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว ให้บุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวทําหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษ และระบุวา่ จะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสําเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน (ปรับเป็ นยอดปัจจุบนั )
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีทอ่ี ายุตาํ ่ กว่า 18 ปี
7. สําเนาใบสําคัญสมรส, หรือหย่า (กรณีทส่ี มรสแล ้ว หรือหย่าแล ้ว)
8. สําเนาใบสําคัญเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
9. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีทเ่ี ด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ
เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทําทีเ่ ขต หรืออําเภอเท่านัน้
* การพิจารณาว่าจะให้วซี ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การ
พิจารณาง่ายขึ้น (เอกสารทีย่ ุ่งยากมากมายไม่ได้เป็ นความต้องการของบริษทั ฯ แต่ประการใด)
** สถานทูตนอร์เวย์จะกําหนดวันให้ลูกค้ามายืน่ วีซ่ากรุป๊ พร้อมกันครัง้ ละ 15 ท่าน เมือ่ จองคิวยืน่ วีซ่าแล ้ว ต้องชําระเงินเลย หาก
ยกเลิกจะไม่มกี ารคืนเงินทุกกรณี

