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WINTER NORWAY 7 DAYS

กาหนดการเดิ นทาง
23-29 สิ งหาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ-ดูไบ
22.00น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8-9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ – ออสโล – อุทยานฟร็อกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เมืองบุสเครุด

01.05 น.

ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดิน ทางสู่ เมือ งออสโล ประเทศนอร์เ วย์ เที่ย วบิน ที่ EK 159 (บริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บน
เครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ....นาท่านเทีย่ ว
ชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็ นเมืองหลวงมาตัง้ แต่สมัยไวกิ้งเรืองอานาจ....ผ่านชม
ทาเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัต ริย์แห่งนอร์เ วย์ ....จากนัน้ เข้าชม
อุทยานฟร็อกเนอร์ ทีม่ ปี ระติมากรรมแสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวติ และการดิน้ รนต่อสูข้ องมนุ ษย์
ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์นาคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่ง

05.00 น.
07.15 น.
12.20 น.
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สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมแม่น้ า ซึง่ รายล้อม
ด้วยอาคารทีส่ วยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนัน้ มุง่ หน้าสู่เมืองบุสเครุด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ THON HOTEL HALINGDAL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เมืองกอล – สชฟอล์ม – ล่องเรือชมซองก์ฟยอร์ด – กูด๊ วาเก้น – เมืองเบอร์เก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (2).....นาท่านสู่เมืองฟอล์ม เป็ นเมืองที่ตงั ้ อยู่บนความสูงถึง
866 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ใกล้กบั ฟยอร์ด Aurland ทีม่ ภี ูมทิ ศั น์งดงามสุดสายตา เป็ นเมืองเริม่ ต้น
ของการชมซองก์ฟยอร์ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านล่องเรือชม ซองก์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มี
ความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็ นความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธาร
น้ าแข็งเมื่อ หลายล้านปี สู่เ มือ งกู๊ ดวาเก้น .....นาท่านเดินทางสู่
เมืองเบอร์เก้น โดยรถโค้ชเมืองใหญ่อนั ดับสองได้รบั ยกย่องว่า
เป็ น เมือ งวัฒนธรรม และเป็ น เมือ งท่อ งเที่ยวที่มชี ่ือ เสียงด้า น
ตะวันตกสุดของนอร์เวย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ THON BERGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่สี่

ย่านบริ๊ กเก้น – นัง่ รถรางขึน้ ยอดเขา FLOYEN – เมืองบุสเครุด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (5).... นาท่านชม ย่านบริ๊ กเก้น ในเมืองเบอร์เก้น ตัวเมือง
เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน ชมเมือง
ในฝั น ที่แ สนน่ า รัก สถานที่ส วยงามที่ไ ด้ข้นึ ทะเบีย นเป็ น มรดกโลกและเป็ น ท่ า เรือ อัน เก่ า แก่ ท่ีม ี
ความสาคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุคสันนิบาตฮัน เซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอ
เตอร์ฟ ร้อ นท์ ซึ่ง เป็ น ตัว อย่า งการก่ อ สร้า งที่โ ดดเด่ น และ มีค วามส าคัญ ทางประวัติศ าสตร์แ ละ
วัฒนธรรม จนได้รบั การบันทึกภาพมากที่สุด และได้รบั การจดทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การ
ยูเนสโก้ (Unesco)....จากนัน้ นาท่านนัง่ รถรางจากใจกลางเมืองเบอร์เก้นเพื่อขึน้ สู่ ยอดเขา FLOYEN
เพลิด เพลิน กับ ทิว ทัศ น์ ท่ีง ดงามเมื่อ ขึ้น ไปถึ ง สถานี ช ัน้ บนสุ ด ที่ม ีค วามสู ง 320 เมตร เหนื อ
ระดับน้าทะเล อิสระถ่ายภาพ ชมวิวแบบมุมพาโนรามา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาคณะเดินทางสู่ เมืองบุสเครุด ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลาธารที่กดั เซาะหุบเขา
จนเป็ น เหวขนาดใหญ่ . ..ผ่ า นหมู่บ้า นชนบทสู่เ มือ งที่ม ีป ระชากรอาศัย อยู่เ พีย งหลัก พัน คน แต่ ม ี
ทรัพยากรทางธรรมชาติอาทิ เหล็ก, โลหะ อยู่เป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ยังมีความสาคัญในด้านกีฬาฤดู
หนาว

กลางวัน
บ่าย

EUR EK009(EK)AUG

3

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ THON HOTEL HALINGDAL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เกโล่ – ออสโล – พิ พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ งโบราณ – คาร์ลโจฮันเกท

เช้า

รับ ประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พ ัก (8)... น าท่ า น
เดินทางสู่เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็ น
เมือ งที่มคี ่ า ครองชีพ สูง ที่สุ ดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโล
ตัง้ อยูข่ อบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะ
ได้พบกับสภาพของธรรมชาติทแ่ี ปลกใหม่ ซึ่งเป็ นธรรมชาติ
ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ ฤดู
ร้อนของสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
น าท่ า นเข้า ชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื อ ไวกิ้ ง โบราณ จัด แสดง
เกี่ยวกับเรือ ไวกิ้ง ที่สร้างจากไม้ ในยุค คริสต์ศตวรรษที่ 9
โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยงั จัดแสดง
เกี่ย วกับ เครื่อ งมือ ในชีว ิต ประจ าวัน ที่ม ีอ ายุ เ ก่ า แก่ ก ว่ า
1,000 ปี เ ป็ น ต านานของชาวไวกิ้ง เรือ ถือ เป็ นสิ่งที่สาคัญ
ทีส่ ุด เพราะชาวไวกิง้ ใช้เรือทัง้ ในเรือ่ งของการรบ ทาการค้า และออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคา
กล่าวว่า ถ้าไม่มเี รือไวกิง้ ก็จะไม่มยี คุ ทีร่ งุ่ เรืองทีส่ ุดของชาวไวกิง้ จากนัน้ นาคณะเทีย่ วชมเมืองอิสระให้
ท่านได้เดินเทีย่ วย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้ ง ทีม่ ชี ่อื เสียงของกรุงออสโล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ RADISSON BLU PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่หก

สกีจมั พ์-ดูไบ

เช้า

23.25 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (11)... นาท่านแวะถ่ายรูปกับ สนามกีฬาสกีจมั พ์โฮลเม่น
โคลล์บาคเค่น ตัง้ อยูน่ อกเมืองออสโล.....ได้เวลาสมควรนาท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 160
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง

วันที่เจ็ด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

03.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

13.40 น.

12.35 น.
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*******************************************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิงหาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับใหญ่ พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียง
2 ท่านไม่มีเตียง
23-29 สิ งหาคม 2560
49,900
49,900
47,900
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.
ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
4.
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5.
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6.
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7.
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
8.
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
2.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
4.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
5.
คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
6.
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

4

พัก
เดี่ยว
10,000
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หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่ร บั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่สี ูญหาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้ นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผู้เดิ นทางต้ องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
1.
พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า
จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2.
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้ าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6
เดือน)
3.
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือ นในปั จจุบนั , วันเดือ นปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษัทนี้ และช่ว งเวลาที่ขอลางาน เพื่อ เดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6.
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่า เสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่ํากว่า
6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่
จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7.
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและ
การกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8.
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
9.
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับ อีกท่าน
หนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ ํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรอง
จากทางราชการอย่างถูกต้อง
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11.
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รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอ
ยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั
ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่ง
เจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

