

9 เม.ย. 59
23.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
เสาร์
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกด้ านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนั น้ เชิญรอ ณ
ห้ อง พักผู้โดยสารขาออก
10 เม.ย. 59 ออสโล - เที่ยวกรุงออสโล - บินสู่อัลต้ า
อาทิตย์
01.20 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954
07.40 น.
ถึงกรุ งออสโล ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรั บสัมภาระและการตรวจของ
ศุลกากร แล้ วออกเดินทางสู่เขตใจกลางเมือง นาท่านเที่ยวชมกรุ งออสโล ผ่านไป
ชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี
1648 นาคณะเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อไวกิง้ โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิง้ ที่สร้ าง
จากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุ ดได้ จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ย้ ัง
จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวิต ประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี นาท่าน
ชมชมอุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิตและ
การดิน้ รนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์
12.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
14.00 น.
รถโค้ ชนาคณะกลับสู่สนามบินการ์ ดเดอมูน กรุ งออสโล อีกครั ง้
16.50 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินนอร์ วีเจียน แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ DY
18.50 น.
ถึงเมืองอัลต้ า เมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์ เวย์ เมืองนี ท้ ่านสามารถชมพระ
อาทิตย์เที่ยงคืนได้ เพราะเป็ นเมืองที่ตงั ้ อยู่เหนื อเส้ นอาร์ กติกเซอร์ เคิล
20.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าพักโรงแรม SCANDIC HOTEL ALTA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com
11 เม.ย. 59 อัลต้ า - แฮมเมอร์ เฟสต์ - นอร์ ธเคป
จันทร์
07.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Scandinavian Buffet
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09.00 น.

นาท่านเดินทางสู่เมืองแฮมเมอร์ เฟสต์ (Hammerfest) เมืองท่าอันทันสมัยเป็ นเกท
เวย์สู่ทะเล Barents) มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 9,200 คน นาท่านไปชม
Meridian Column สร้ างขึ น้ ในปี 1854 เพื่อราลึกถึงการกาหนดเส้ นรอบโลก แล้ ว
ไปชมวิวทิวทัศน์ เหนื อป้อมปราการ Fuglenes ถูกสร้ างในยุคสงครามนโปเลียนใน
ปี 1810 แล้ วเข้ าสู่จัตุรัสใจกลางเมือง ที่มีสีสันให้ ความรู้ สึกถึงเมืองที่อบอุ่นและน่ า
อยู่อาศัยเป็ นอย่างยิ่ง



(141 ก.ม.)

12.00 น.
14.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านขึ น้ สู่ดินแดนตอนเหนื อ ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเลสู่นอร์ ธเคปที่เมืองฮอนนิ่ งสแวก
(178 ก.ม.)
ที่ตงั ้ อยู่บนดินแดนเหนื อสุดที่มีประชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรปเหนื อ นาท่านเข้ าสู่ที่
พัก
19.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าพักโรงแรม SCANDIC HOTEL HONNINGSVAG หรื อเทียบเท่าใน www.scandichotels.com
ระดับเดียวกัน
12 เม.ย. 59 นอร์ ธเคป - อัลต้ า
อังคาร
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Scandinavian Buffet
11.00 น.
นาท่านเข้ าขบวน Convoy เพื่อออกเดินทางสู่ที่ตงั ้ ของ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ ธเคป”
ซึ่งตัง้ อยู่บนปลายแหลมนอร์ ธเคป ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรั ชกาลที่ 5
เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้ จารึ กพระปรมาภิไธยบนก้ อนหินขนาดใหญ่ ที่
ปั จจุบันได้ จัดแสดงไว้ ให้ ชาวไทยได้ มีความภาคภูมิใจในพระปรี ชาสามารถภายใน
พิพิธภัณฑ์สยาม ที่จัดสร้ างขึ น้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ประเทศไทย รั บฟังและชมเรื่ องราว
ของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้ อง Auditorium สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางกลับ
12.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Lunch box
16.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่เมืองอัลต้ า เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟิ นน์ มาร์ กและเป็ นที่ร้ ู จักกันใน
(208 ก.ม.)
หมู่ชาวประมงว่ามี แหล่งแม่นา้ ที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ ง
19.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้ าพักโรงแรม SCANDIC HOTEL ALTA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com
13 เม.ย. 59 บินกลับสู่ออสโล - เกโล่
พุธ
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Scandinavian Buffet
11.50 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินนอร์ วีเจียน แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ DY
** เนื่ องจากอยู่ระหว่ างทาการบิน จึงไม่ มีบริการอาหารกลางวัน **
13.55 น.
ถึงสนามบินออสโล รถโค้ ชรอรั บเดินทางสู่เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์
(220 ก.ม.)
ดของนอร์ เวย์ ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ เห็นวิวทิวทัศน์ ของลาธารที่กัดเซาะหุบเขา
จนเป็ นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบท สู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000
คน แต่มีทรั พยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก , โลหะอยู่เป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ยังมี
ความสาคัญในด้ านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนื ออีกด้ วย
19.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาคณะพัก BARDØLA HØYFJELLSHOTELL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.bardola.no
14 เม.ย. 59 ล่ องเรือชมซองน์ ฟยอร์ ด - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์ เก้ น
พฤหัสบดี
07.30 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Scandinavian Buffet
08.30 น.
นาคณะออกเดินทางสู่เมืองกู๊ดวาเก้ น
11.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
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11.45 น.



ล่องเรื อชมซองน์ ฟยอร์ ดที่สวยงามที่สุดในนอร์ เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตร
จากทะเลเข้ ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัด
เซาะแผ่นดินของธารนา้ แข็ งเมื่อหลายล้ านปี ก่อน (ล่องเรื อ 2 ชั่วโมง) สู่เมืองฟลอม

14.40 น.

นาคณะนั่ งรถไฟขบวนพิเศษเส้ นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง
55 นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้ อยู่บนความสูง 857
เมตร เหนื อระดับนา้ ทะเลใกล้ กับฟยอร์ ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์ งดงามสุดสายตา ที่
คุณจะได้ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการละลายของธาร
นา้ แข็ งปกคลุมเหนื อพืน้ ดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้ นทางรถไฟจะ
ผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ ามหุบเขาและแม่นา้ และจอดให้ ท่านได้ ถ่ายภาพ
กับนา้ ตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์
อันงดงามของฟยอร์ ดที่มีอยู่มากมาย จนเข้ าสู่เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟ
ยอร์ ดของนอร์ เวย์ มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้ นทาง
ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ งจากฟลอมส์บานา
16.35 น.
รถโค้ ชรอรั บท่านแล้ วเดินทางสู่เบอร์ เก้ น เมืองใหญ่อันดับสองได้ รับยกย่องว่าเป็ น
"เมืองแห่งวัฒนธรรม" และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่ อเสียง ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วย
บ้ านเรื อนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปั จจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน
สถานที่สวยงามที่ได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
และมีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนได้ รับการบันทึกภาพมากที่สุด
19.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU HOTEL NORGE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
15 เม.ย. 59 รถกระเช้ า Ulriken - เบอร์ เก้ น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่ น
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.30 น.
นาท่านนั่ งรถกระเช้ าขึ น้ ไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดของเบอร์ เกน รถกระเช้ า Ulriken
นาท่านสู่เส้ นทางชมวิวภูเขา เพื่อไปบนยอดเขาที่มีความสูง 643 เมตร เหนื อ
ระดับนา้ ทะเลที่ คุณสามารถรั บประทานอาหาร เดินสารวจ หรื อพักผ่อนและชมวิว
ที่งดงามได้ จากบนยอดเขาชมวิวพาโนรามาเหนื อเมืองฟยอร์ ด ภู เขาจนไปถึงทะเล
จุดชมวิวบนยอดเขาเป็ นจุดถ่ายรู ปที่ดีที่สุด ถ้ าอากาศเปิ ดท่านจะเห็นได้ ไกลถึง
เกาะที่อยู่ทางตอนเหนื อและใต้ ของเบอร์ เกน
12.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.
เที่ยวชมเมืองเบอร์ เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ ารั ก เป็ นเมืองท่าที่สาคัญ
ของนอร์ เวย์มาตัง้ แต่คริ สศตวรรษที่ 13 เมืองนี ล้ ้ อมรอบด้ วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มี
ท่าเรื อที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ตงั ้ ของ Fish Market
และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์ อาคารไม้ ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็ นตัวอย่างการ
ก่อสร้ างที่โดดเด่น จนได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
(Unesco) แล้ วอิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้ างให้ เดินได้ อย่าง
สะดวก และร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้ เลือกสรร นาคณะนั่งรถรางขึ ้นสู่ยอดเขา
Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล เพื่อให้ ท่านได้ ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
อันเป็ นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด
19.00 น.
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU HOTEL NORGE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
16 เม.ย. 59 เบอร์ เก้ น - บินสู่ออสโล - เที่ยวชมมือง - ช้ อปปิ ้ งถนนคาร์ ล โจฮันเกท
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
10.35 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินนอร์ วีเจียน แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ DY
11.30 น.
ถึงสนามบินการ์ เดอมูน กรุ งออสโล รถรอรั บแล้ วนาท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
EUR31_Norway Country Road 10 Days (Apr 9-18, 2016)
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Thai
www.radissonblu.com
ศุกร์
Scandinavian Buffet

Local

Chinese
www.radissonblu.com
เสาร์
Scandinavian Buffet
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13.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเที่ยวชมเขตใจกลางเมือง ชมทาเนี ยบรั ฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคาร
สถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิเนชั่นแนลเธียเตอร์ , อาคารรั ฐสภา และ
ศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวย่าน
ถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่าน ช้ อปปิ ้งที่มชี ื่อเสียงของออสโล
19.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้ าพักโรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL หรื อเทียบเท่า www.radissonblu.com/sc
ในระดับเดียวกัน
andinaviahotel-oslo
17 เม.ย. 59 เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ
อาทิตย์
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Scandinavian Buffet
10.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
14.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
18 เม.ย. 59 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
จันทร์
05.50 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า โดยจะคานึ งถึง
ผลประโยชน์ ที่นักท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
กาหนดวันเดินทาง

9 - 18 เมษายน 2559
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน :
 ผู้ใหญ่พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
135,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
129,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
115,000. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
15,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่หักท่านละ
-40,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน (การบินไทย) เด็กหักท่านละ
-33,000.ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิงแล้ ว ณ วันที่ 29 มกราคม 2559
 ค่ารถโค้ ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานสแกนดิเนเวีย
 ค่าเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อไวกิง้ , ค่าเข้ าศูนย์นิทรรศการนอร์ ธเคป, ค่ารถไฟสายโรแมนติก, ล่องเรื อชมซองน์ ฟยอร์ ด ,
รถรางขึ น้ ยอดเขาฟลอยเอ่น
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนั กงานขั บรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่านอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE
TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สาหรั บผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อย
กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารั กษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้ นี ค้ รอบคลุม
ถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นา้ หนั กไม่เกิ น 30 กิโ ลกรั ม ส่ว นกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความ
ดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรั ม
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 สาหรั บสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง นา้ หนั กไม่เกิน 30 กิโลกรั ม และสามารถถือสัมภาระขึ น้
เครื่ องได้ นา้ หนั ก ไม่เกิน 7 กิโลกรั ม / สาหรั บสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไ ม่
เกิน 20 กิโ ลกรั ม / ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั น้ และนาสั มภาระถือ ขึ น้ เครื่ องนา้ หนั กไม่ เกิน 7 กิโ ลกรั ม การ
เรี ยกค่าระวางนา้ หนั กเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนั งสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้ องพักค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน
รู้ จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขั น้ ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ
ท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่ งท่ ำน ภำยใน 3 วันนั บจำกวันที่
จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 21 วันก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่ องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรั บลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรั บเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรม
ทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนื อโปรแกรมทัวร์ ซึ่ง
บางครั ง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่ นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW หัก 90% ของค่าทัวร์
 ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็ นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอ
วีซ่าได้ ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั น้ และต้ องไม่อยู่
ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า
ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกัน
ทัง้ หมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ ใจว่าจะได้ รับ
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ ผลเร็ วกว่าการ
ยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรั บผิดชอบจาก
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กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ ของท่านจะได้ รับจากการซือ้ ประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรั บผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้
ทัง้ นี จ้ ะคานึ งถึงผลประโยชน์ และจะรั กษาผลประโยชน์ ของท่านไว้ ให้ ได้ มากทีส่ ุด และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ น้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการ
หลบหนี เข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่ วงหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วันก่อนการเดินทาง
ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนิ นการออกตั๋ว
เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั น้ และหากท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทาง
ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่าน
จะชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กับเครื อ Star Alliance ได้ 50% ,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ น้ อยู่
กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั น้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการ
บินเท่านั น้
ค่าธรรมเนี ยมประกันภัยและค่าธรรมเนี ยมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรั บค่าธรรมเนี ยม ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วั นที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ น้ อยู่กับข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรั บอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรั บอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั น้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ น้ 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรั บเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรั ด และไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึ น้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรั บจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ
หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานทีด่ ังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่ งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน
เนื่ องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนั กงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรั บเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยก
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กระเป๋ าขึ น้ ลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ง้
 สาหรั บนา้ หนั กของสัมภาระที่ทางสายการบิน ไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรั ม (สาหรั บ
ผู้โดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนา้ หนั กเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรั บสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรั ม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1
ใบเท่านั น้ และนาสัมภาระถือขึ น้ เครื่ องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรั ม การเรี ยกค่าระวางนา้ หนั กเพิ่มเป็ นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรั บกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ น้ เครื่ องได้ ต้ องมีนา้ หนั กไม่เกิน 7 กิโลกรั ม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ว้ ) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ว้ )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนั กของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี ข้ ึ น้ อยู่กับข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรั บผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในนา้ หนั กส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ น้ บนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรั บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
ซึ่งความรั บผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรั บผู้สูบบุหรี่ ทัง้ นี ้เนื่ องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครั ว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครั วใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครั ว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงั ้ หมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทาการ)
ตัง้ แต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้ น จะเริ่ มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บ
ข้ อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิว้ มือ 10 นิ ว้ ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริ กซ์ ซึ่งข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ใน
ระบบฐานข้ อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้ วยตัวเองตามเวลานั ด
หมาย
 พาสปอร์ ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อ เป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ว้ จานวน 2 ใบพืน้ หลังเป็ นสีขาว
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /
สาเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
 หนั งสือรั บรองการทางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น้ โดยระบุตาแหน่ ง , อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบัน , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี แ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั น้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนั งสือรั บรองบริ ษัทที่คัดไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนั งสือรั บรองจากทางธนาคาร และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบัน ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครั วหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่
ต้ องออกหนั งสือรั บรองค่าใช้ จ่ายในครอบครั วด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทัง้ หมดนอกเหนื อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรั บผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
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ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี ใ้ นจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนั กเรี ยน นั กศึกษาจะต้ องมี หนั งสือรั บรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ ง
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมี
นายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารั บรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั ง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนั ดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซา่ ให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

EUR31_Norway Country Road 10 Days (Apr 9-18, 2016)

8/9



