
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก เช็คอนิ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วนัท่ีสอง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก•รูปป้ันนางเงือกน้อย• นํา้พุเกฟิออน•พระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก•            

ท่าเรือนูฮาวน์•ชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์•ท่าเรือสําราญ DFDS  (-/กลางวนั/เยน็) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกนโดยเท่ียวบินท่ี 

TG950 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 50 นาที ** 

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ี 

โคเปนเฮเกน(COPENHAGEN)เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเดนมาร์กและเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย 

จากนั้น นําท่ าน ชม รูป ป้ั น น างเงือกน้ อย (THE LITTLE MERMAID)ตั้ งอยู่บ ริ เวณ ท่ าเรือ ริมอ่าว

โคเปนเฮเกน ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นของขวญัแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาคอ็บเซน บุตรชายของผูก่้อตั้ง

บริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต์ เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ 

คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก จึงวา่จา้งศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอด็วาร์ด อีริกเซน มาป้ันรูปเงือก 



 

นอ้ยน้ี โดยนาํแบบใบหนา้มาจากนกัเตน้บลัเลตช่ื์อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยนาํแบบมา

จากภรรยาของตวัเขาเองและท่ีน่ีไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัของเมือง  

ท่ีน่ีเป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวมากกว่า 1 

ล้านคนมาเท่ียว เพือ่เกบ็ภาพคู่กบัรูปป้ัน The Little Mermaid 

และถ้าเรามาถงึโคเปนเฮเกนท้ังทีกห้็ามพลาดเลยนะคะ 

นํ้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN)รูปป้ันของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนท่ีกาํลงัลากจูงววักระทิง 4 ตวั ท่ีมี

ความเช่ือว่า เทพีนอร์ดิกเกฟิออนทําการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนั่นเอง ถ่ายรูปกับ 

พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE)เป็นพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศเ์ดนมาร์ก 

ตั้งอยูริ่มนํ้ าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างข้ึนเม่ือกลางศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการ

ครบรอบ 300 ปีของราชวงศโ์อลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นท่ีพาํนกัของเหล่าราชวงศ ์4 ครอบครัว  

เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn)เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝ่ังตะวนัออก

ของตวัเมือง ตามประวติัไดก้ล่าวไวว้่า พระเจา้เฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง 



เพื่อใหส้ะดวกง่ายต่อการขนยา้ยสินคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณิชยส์าํหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ใน

วนัอากาศดีๆ ถือเป็นศูนยร์วมของนกัท่องเท่ียว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

จากนั้นให้ท่านได้อิสระชอป

ป้ิ ง  ณ  ถ น น ส ต ร อ ย ก์ 

(Strøget)ถน น คน เดิน ท่ียาว

ท่ีสุดในโลก ร้านบนถนนชอ้ป

ป้ิงสายหลกัของเมืองนั้นเต็ม

ไปดว้ยแบรนด์ดงัท่ีเราคุน้เคย

ดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน 

Urban Outfitter แ ล ะ  Zara ท่ี

ไม่ว่าใครจะเขา้มาแลว้ก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถหยดุขาตวัเองไม่ให้เดินเขา้ไปซํ้ าได ้แต่ท่ีน่าสนใจมากกว่า

คือร้านของแบรนดดี์ไซเนอร์ทอ้งถ่ินช่ือดงั อยา่ง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ

น้ีเช่นกนั 

*** ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นอีกประเทศท่ีเป็นสวรรค์ของนักช้อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundได้เยอะ สามารถได้เงิน

คืนราวๆ 18-19% ของราคาสินค้าท่ีซ้ือ (แต่ต้องซ้ืออย่างน้อย 300 DKK ภายในวันเดียวกันและร้าน

เดยีวกนั)*** 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสาํราญ DFDS Scandinavian Seawaysเพื่อทาํการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสาํหรับคา้ง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย 

ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอ่ืนๆ 

19.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดและอ่ืนๆอกีมากมาย 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ดทางเรือจะจัดเตรียมเมนูอาหารขึน้อยู่แต่ละฤดูกาล*** 



ท่ีพกั  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม เมืองกอล •เมืองฟลอม•ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด •เมืองเบอร์เกน (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 

09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์

เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงซ่ึงเป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงท่ี

เป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 



 

เดินทางจากเมืองกอล ไปยงัเมืองฟลอม Flam นาํท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวย ์มี

ความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผน่ดิน โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะ

แผ่นดินของธารนํ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ระหว่างทางล่องเรือนั้นเราจะไดพ้บกบัหมู่บา้นเล็กๆ หลาย

หมู่บา้น ดา้นขา้งมีภูเขา จะมีนํ้าตกเลก็ๆท่ีไหลมาจากหนา้ผาใหเ้ราเห็นเร่ือยๆ โดยเรือจะเร่ิมออกจากเมืองกู๊ด

วาเกน้ไปถึงยงัท่าท่ีเมืองฟลอม 

การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และกู๊ดวาเก้น Gudvangen น้ันถือว่าเป็นทริปท่ีห้ามพลาด 

เพราะเป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดท่ีสวยมากๆ ถ้าใครท่ีชอบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือน้ีถือว่าห้ามพลาด

เดด็ขาด 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง เป็นเมืองท่า

โบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของนอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของอาคารต่างๆ ท่ีไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีตั้ งเเต่สมยัศตวรรษท่ี 18 โดยได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของ

นอร์เวย ์ 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย 

ท่ีพกั  SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 

 



 

วนัท่ีส่ี สถานีรถราง Fløibanen •บริกเกนิ • มาร์เกต็สแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • น่ังรถไฟสาย

โรแมนติก •  เมืองเกลโล  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanenเพื่อ

ข้ึนไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ

เมืองเบอร์เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดท่ีสวยงาม 

รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที 

 

 

นาํท่านเดิมชมยา่นชุมชนไมเ้ก่าโบราณ บริกเกนิBryggen Hanseatic Wharfเป็นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เกน 

ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงความสําคญัของเมืองในฐานะส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิการคา้ของสันนิบาตฮนัเซียติก 

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 14 จนถึงกลาง

คริสต์ศตวรรษท่ี 16 เคยเกิดเพลิงไหม้

เผาทาํลายบา้นไมอ้นัสวยงามของบริก

เกิน มาแลว้หลายคร้ัง  

ม า ร์ เ ก็ ต ส แ ค ว ร์  (MARKET 

SQUARE)ท่ีปลายตะวนัออกเฉียงใต้

ของท่าเรือหลักท่ีสวยงามของเมือง 

Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานท่ีท่ีชาวประมงพื้นบา้นจบัสัตวน์ํ้ าไดทุ้กเชา้ มีสินคา้อาหารทะเล

สดสดวางขายอยูม่ากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายมุากกวา่ 700 ปี  

 

 

 



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองวอส (VOSS)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45ช่ัวโมง 

ชมโรงแรม Fleischer's Hotelเปิดดําเนินการมาตั้ งแต่ปี ค.ศ.1864 มีอายุกว่า 150 ปี โดยคนในตระกูล 

Fleischer สืบต่อกนัมาไดก้ว่า 5 รุ่น

ชั่วคน แล้ว  ไม่ได้เป ล่ียน มือให้

เจ้ าข อ ง อ่ื น ค น น อ ก  เป็ น ห น่ึ ง

โรงแรมในกลุ่ม Historical Hotel  

 

  โรงแรมน้ีมีหลักฐานหน่ึงท่ีคนไทยท่ีแวะผ่านมาเมืองน้ีเข้ามาชมน่ันคือ ลายพระหัตถ์ของ ร.5 พร้อมคณะ

ผู้ติดตาม ในคร้ังการเสด็จประพาสยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 1907 แล้วมาประทับท่ีโรงแรมน้ีเม่ือวันท่ี 22 July 1907 โดยลายพระหัตถ์

ทางโรงแรมน้ีได้ทําใส่กรอบแขวนไว้บนผนังบริเวณด้านหลังของ Reception มีลายพระหัตถ์ของ ร.5 ข้อความว่า 

“Chulalongkorn R, King of Siam, Bangkok” รวมถงึคณะผู้ติดตาม  

พาท่านข้ึนรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDALใหท่้านไดช้มบรรยากาศความงามของธรรมชาติ และ

ท่ีพลาดไม่ได ้หลงัจากนั้นนาํท่านน่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หน่ึง

ในเส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชนัท่ีสุดในโลก รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์

ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้ งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือ

ระดับนํ้ าทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ท่ีคุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของ 

ธารนํ้าแขง็ปกคลุมเหนือพื้นดิน เส้นทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่นํ้า รถไฟ

จะจอดให้ท่านไดถ่้ายภาพกบั นํ้ าตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์

อนังดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยูม่ากมาย สุดปลายทางท่ีมีร์ดาล 



จากนั้นเดินทางไปยงัเมืองเกลโล (GEILO)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพกั  Ustedalen Hotelหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัท่ีห้า เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ •โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล • ลาน

กระโดดสก ี• ถนนคนเดนิคาร์ลโจฮัน  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมงซ่ึงเป็นเมืองหลวง

ของประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงท่ีสุดในโลกสาํหรับชาวต่างชาติ 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร

ท้องถ่ิน 

จากนั้ นชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์

แลนด์ (Vigeland Sculpture Park)ตั้ งอยู่



ในเขตอุทยาน Frogner เป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดดเด่นไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหิน

และรูปหล่อสําริดจาํนวนมากกว่า 200 ช้ินงาน ท่ีน่าท่ึงคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav 

Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของตวัศิลปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสร้างรวม 

22 ปีเลยทีเดียว 

 จากนั้นนาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM)จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ี

สร้างจากไม ้ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบั

เคร่ืองมือในชีวิตประจาํวนัท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี 

 

หน่ึงในไฮไลท์ของการเท่ียวออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานท่ีจัดแสดงประวัติความ

เป็นมาของหน่ึงในพาหนะชิน้สาํคัญท่ีสุดของโลก 

 

ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE OSLO)

แลนด์มาร์คสําคญั เป็นศูนยว์ฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

นอร์เวย ์เป็นท่ีตั้งของคณะอุปรากรและบลัเล่ตร์ะดบัชาติ 

อาคารรูปทรงเลขาคณิตท่ีสร้างจากกระจกและหินอ่อน

ขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อแปลกดุดตาไม่

เหมือนกบัท่ีอ่ืนในโลก ออกแบบให้ดูเหมือนธารนํ้ าแขง็

ยกัษ์โผล่ข้ึนมาจากนํ้ า และมีสะพานท่ีลาดเอียงสีขาว

โพลน 

 

ถ่ายรูปกับลานกระโดดสกี (Ski Jumping Holmenkollenbakken)

เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ท่ีสามารถบรรจุผูช้มไดถึ้ง 30,000 

คนเลย และยงัไดรั้บรองมาตรฐานจาก สหพนัธ์สกีนานาชาติ (FIS) 



เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนัสกีในช่วงเทศกาล ซ่ึงลานกระโดดสกีแห่งน้ีถูกใช้ในการแข่งขนั สกี (Holmenkollen Ski 

Festival) ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของสถานท่ีท่ีใช้แข่งขันสกีระดับโลก (FIS Ski 

Jumping World Cup) 

อิสระชอปป้ิง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน (KARL JOHAN STREET)แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของนอร์เวย ์ตั้งอยูก่ลาง

กรุงออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญัท่ีน่าซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขนสตัว ์นํ้ามนัปลา เนยแขง็เทียน

ไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบา้น

ของนอร์เวย ์เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ สินคา้และ ของท่ีระลึก

ต่างๆ ราคาค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก นอร์เวยเ์ป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมี

ค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก แต่ก ็จะมีช่วงลดราคาสินคา้ปีละ 2 คร้ัง 

ไดแ้ก่ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ซ่ึงจะลด 50-70 เปอร์เซ็นตเ์ลยทีเดียว 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั  Quality Airport Hotel Gardermoenหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัท่ีหก  ออสโล• ฮอนนิงสโวก• Artico Ice Bar •ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดินทางจาก เมืองออสโลโดยสายการบินนอร์วเีจียนแอร์ไลน์(DY)เท่ียวบินท่ี DY320  

**ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง** 

12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอลัตา้  

นํา้หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคาํนวณนํา้หนักกระเป๋าสําหรับการเดนิทาง หากเกนิทางสายการบินจะ

มีการเรียกเกบ็ค่านํา้หนักเพิม่เติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และ

สภาพอากาศ 

 



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ 

จากอลัตา้เดินทางสู่เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง เป็นเมืองท่ีอยูท่าง

ทิศเหนือท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์จดัตั้งเป็นเมืองข้ึนเม่ือปี 2539 มีพื้นท่ี 1.07 ตารางกิโลเมตร มีจาํนวน

ประชากร 2,415 คน 

จากนั้นใหท่้านไดเ้ช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้แวะพักท่ีร้าน Artico Ice 

Barนั่ ง จิ บ เค ร่ื อ ง ด่ื ม ใ น ร้ าน บ า ร์

นํ้ าแข็งท่ีอยู่เหนือท่ีสุดของโลกโดย

ท่านจะไดรั้บชมชั้นตอนการก่อสร้าง 

บาร์นํ้ าแข็งแห่งน้ี พิเศษ!! ให้ท่านได้

ชิมเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์โดยแก้ว

จะทําจากนํา้แข็งท่านละ 1-2 แก้ว 

20.00 น. เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall)มีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัการสาํรวจระบบ

นิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคปซ่ึงเป็นจุดหมายสําหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมีช่ือเสียงเล่ืองลือในดา้น

ทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 



 

คนไทยกลุ่มแรกท่ีได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เท่ียงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 5 และคณะ เม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปคร้ังท่ี 2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหวา่งท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จ

ฯ ด้วยเรือพระท่ีนั่งไปย ังแหลมเหนือหรือ North Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์เวย์ ในคืนวันท่ี  10 

กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์ไกลบา้นไดร้ะบุหลกัฐานดงักล่าวไวว้่า “ท่ีซ่ึงไดถ่้ายรูปพระอาทิตยเ์วลา

สองยามน้ีเรียกว่าตาํบลเกาะดารเออ ละติจูด 69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวนัออก รู้สึก

ปล้ืมใจเต็มที คลา้ยกบัเห็นสุริยุปราคา น่าประโคมแลแจกเงิน” โดยพระองค์ไดท้รงจารึกพระปรมาภิไธย 

จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไวเ้ป็นท่ีระลึกบนกอ้นหินดว้ย 

 

หลังจากท่ีท่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Certificate ท่ีมีช่ือของท่าน และดืม่ดํ่าฉลองกบัแชมเปญและ

เมนูไข่ปลาคาเวียร์ด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนจุดชมพระอาทิตย์

เท่ียงคนืแห่งน้ี 

ท่ีพกั  Scandic Nordkappหรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 



(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัท่ีเจ็ด จับปูจักรพรรด ิ•  พพิธิภัณฑ์ SIIDA • เมือง SAARISELKA  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน สุดพเิศษนําท่านลงเรือ SPEED BOAT ไปจับปูจักรพรรดิ(KING CRAB SAFARI)หรือ คิงแครบเป็นวงศปู์

ชนิดหน่ึง มกัพบในเขตนํ้ าเยน็ เน่ืองจากมีขนาดตวัท่ีใหญ่และเน้ือมาก ประกอบกบัมีรสชาติดี ทาํให้ผูค้น

นิยมรับประทาน จึงมีราคาค่อนขา้งสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากกจิกรรมจับปูยกัษ์ท่านจะได้ชิมรสชาดของปูยกัษ์โดยชาวท้องถิน่จะปรุงนําไปต้มให้ท่านได้

รับประทานกนัแบบสดสดเลยทีเดยีว เสิร์ฟพร้อมกบัขนมปัง และของหวาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียงเมนูขาปูยกัษ์ 

จากนั้ นเดินทางไปยงัSiida เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีตั้ งอยู่บนทะเลสาบ Inariในหมู่บ้าน Inari เป็นท่ีตั้ งของ

พิพิธภณัฑS์ámiและศูนยธ์รรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการเกีย่วกบัวัฒนธรรมSámi

และธรรมชาติของ Northern Lapland  

จากนั้นเดินทางไปยงัเมือง SAARISELKAใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพกั  LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 



(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัท่ีแปด โรวาเนียมิ• หมู่บ้านซานต้าครอส• ถ่ายรูปกบัเส้น Arctic • เมืองเฮลซิงก ิ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงนั้นเป็นเมืองท่ี

อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัในระดบัตาํนานท่ีเด็กๆ ทัว่

โลกต่างรับรู้กนัเป็นอยา่งดี เพราะท่ีน่ีนบัวา่เป็นบา้นของซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจวา่ท่ีน่ีจะเป็นอีกเมือง

ท่ีน่ามาท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากเลยทีเดียว 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารจีน 

จากน้ันชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S 

VILLAGE)ดินแดนตอนเหนือของประเทศ

ฟิ น แ ล น ด์  ตั้ งอ ยู่บ น เส้ น  Arctic ภ ายใน

ห มู่ บ้ า น มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข อ ง เล่ น เล็ ก ๆ 

ร้านอาหาร ท่ีพกั ร้านขายของท่ีระลึก ปัจจุบนั หมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ

ความนิยมอยา่งมาก สามารถมาเจอคุณลุงซานตา้ตวัเป็นๆ ไดต้ลอดปีและเมืองน้ีตั้งอยูบ่ริเวณเส้น Arctic พอ

ดิบพอดี ซ่ึงเหนือเส้นน้ีข้ึนไปกจ็ะนบัเป็นเข 9 ขั้ว 

โลกเหนือแลว้ ฉะนั้นกิจกรรมยอดนิยมของคนท่ีมาเมืองน้ีก็คือการถ่ายรูปกับเส้น Arcticน่ีเอง โดนเขาจะมี

สญัลกัษณ์แสดงชดัเจน ทั้งเสาและเส้นแบ่งเขตท่านจะได้รับใบประกาศท่ีแสดงว่าคร้ังหน่ึงเราเคยได้ข้ามเขต 

Arctic 

ห้ามพลาดท่ีจะถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้าเจ้าของหมู่บ้านแห่งนีค่้ะ และยังมีท่ีทาํการไปรษณีย์ สําหรับส่งของขวัญ

และจดหมาย แถมได้ติดแสตมป์ท่ีประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนสาํคัญของคุณด้วย 

18.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)โดยสายการบินนอร์วเีจียนแอร์ไลน์ (DY) เท่ียวบินท่ี DY356 

**ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง** 



19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวนัตา (HEL) 

นํา้หนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคาํนวณนํา้หนักกระเป๋าสําหรับการเดนิทาง หากเกนิทางสายการบินจะ

มีการเรียกเกบ็ค่านํา้หนักเพิม่เติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และ

สภาพอากาศ 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพกั  Clarion Hotel Aviapolis หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัท่ีเก้า โบสถ์เทมเปลโิอคโิอ•จัตุรัสเซเนท  • ตลาดปลาเฮลซิงก ิ• ถนน ALEKSANTERINKATU •ท่าเรือสําราญ 

SILJA LINE (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Churchเป็นโบสถท่ี์มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าท่ีอ่ืน โดยแต่ เดิม

พื้นท่ีของโบสถน้ี์เป็นเนินเขา และผูอ้อกแบบไดใ้ชว้ิธีสร้างโบสถท่ี์น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อ

สร้าง โบสถใ์นนั้น โบสถท่ี์ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็น โบสถแ์ห่งความรัก และมีความเช่ือวา่เม่ือใครก็ตามจุดเทียน อธิ

ฐานเร่ืองเก่ียวกบัความรักในโบสถน้ี์แลว้จะสมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐาน คนฟินแลนดมี์ความเช่ือเร่ืองน้ี เน่ืองจาก

โบสถน้ี์สร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2511 และเสร็จเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ของปีถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 



เดินทางสู่จัตุรัสเซเนท Senate Squareถ่ายภาพอาคารท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจรอบๆ จตุัรัสขนาดใหญ่แห่งน้ี ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางวฒันธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองน้ี จตุัรัสขนาดใหญ่เป็นการอุทิศให้กบั

การออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกสมยัศตวรรษท่ี 19 ดา้นหน้าโบสถ์มีรูปป้ันพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ท่ี

บริเวณนั้น หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิหน้าอาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุม

ตะวนัออกเฉียงใตข้องจตุัรัสคือบา้นของเซเดร์โฮลม์ ซ่ึงเป็นอาคารหินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง  

เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงก ิ(Helsinki Fish Market)เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจกัรแหล่งอาหาร

สดใหม่ทั้งของทะเล ท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยคือปลาแซลมอนท่ีมีความสดมาก ใหเ้ลือกหลายอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ให้ท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงถนน ALEKSANTERINKATUถนนสายท่ีสําคญั เป็นถนนท่ีมีความยาวท่ีสุดของ

เมือง ทั้งสองฝ่ังถนนนั้นเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายของแบรนดด์งัต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายท่ีดึงดูดผูค้น

เป็นจาํนวนมาก Aleksanterinkatu นบัเป็นถนนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงเลย  

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสาํราญ SILJA LINEเพื่อทาํการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสาํหรับคา้ง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดนใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ

มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอ่ืนๆ 



19.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดเคร่ืองด่ืมเช่นเบียร์ไวน์และอ่ืนๆอกีมากมาย 

ท่ีพกั  DFDS Scandinavian Seaways ห้องมีหน้าต่างเตียงคู่  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสิบ กรุงสต็อกโฮล์ม•ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม •  สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงสตอกโฮล์ม• Stadshuskällaren แกม

ล่าสแตน•ถ่ายรูปกบัพระราชวงัหลวง•มงกฎุสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge•พพิธิภณัฑ์เรือวาซา

    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 

09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสตอ็กโฮล์ม (STOCKHOLM)ประเทศสวีเดน 

 

นําคณะรับการตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR TEST เพ่ือออกเอกสารผลตรวจใช้เช็คอนิในการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

(ค่าบริการตรวจรวมอยู่ในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว) 



 

 

จากน้ันนําท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  

(Stockholm City Hall)ศ า ล า ว่ า ก า ร เ มื อ ง

สตอกโฮลม์ ใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg 

สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคา

ด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 

และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม StockholmMetroเสมือนเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะใตดิ้นท่ี

ใหญ่ และยาวท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบนัมีจาํนวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใตดิ้น 47 

สถานี และยกระดบั 53 สถานี มีจาํนวน 

10 เส้นทาง จัด เป็นกลุ่มสาย 3 ก ลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มสายสีนํ้าเงิน แดง และเขียว มี

ระยะทางยาวกว่า 110 กิโลเมตรเลย

ทีเดียว ซ่ึงแต่ละสถานี จะมีความเป็น

เอกลกัษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งดว้ย

สีสันสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้ง

น่าต่ืนตาต่ืนใจ ถูกสร้างสรรคโ์ดยศิลปินกวา่ 150 คน  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

อิสระชอปป้ิงยา่นแกมล่าสแตน Gamla Stan Areaหรือ Old Town เป็นยา่นเมืองเก่าท่ีอยูม่าตั้งแต่ศตวรรษท่ี 

13 เป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีผูม้าเยอืน Stockholm ก็มกัจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลวา่ เมืองเก่า ท่ีน่ีมี

มาตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งเมืองสตอกโฮลม์ เป็นส่วนท่ีเก่าแก่และลํ้าค่าทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุดในเมืองเลย

ทีเดียวผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวัแวะถ่ายรูปกบัพระราชวังหลวง Royal Palace



บริเวณแถบพระราชวงั มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ไม่วา่จะเป็นร้าน

กาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridgeเป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุง

สตอกโฮล์ม โดยเช่ือมต่อจาก Blasieholmen มายงัเกาะ Skeppsholmen ตวัสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร 

และกวา้ง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมกัจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมา

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นชม พพิธิภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินส่วน

เดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันับร้อยช้ิน เรือ Vasa เป็น

ทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เรือลาํน้ีถูกจดัแสดง



ไวใ้นพิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงเรือลาํน้ีในเมืองสตอกโฮล์ม ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซาซ่ึงคุณ

สามารถรับชมได ้16 ภาษา  

 

จากนั้นใหท่้านไดช้อปป้ิงท่ีห้างสรรพสินค้า 

NKเป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ยโุรปเหนือมีส้ินคา้แบรนดเ์นม และร้าน 

CAFÉ ร้านอาหารมากมาย 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั  Quality Hotel Globeหรือเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วนัท่ีสิบเอด็ ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลนัดา (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่สนามบินสตอ็กโฮลม์-อาร์ลนัดาเพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้าํ TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

14.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เท่ียวบินท่ี TG 961 

วนัท่ีสิบสอง สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ 

05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

......................................................................................................................... 

 

 

 



อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เทีย่งคืน 12 วัน 9 คืน เดนมารก์ นอรเ์วย์ 
ฟินแลนด์ สวเีดน โดยสายการบินไทย (TG) 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน 

ราคาผู้ใหญ ่
/ เด็กพักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พักห้องละ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็ก
อายุ  

2-11 ปี
บรบูิรณ์ 

เสรมิเตยีง 
(พักกับ
ผู้ใหญ่  
2 ท่าน) 

ราคาเด็ก
อายุ 2-11 ปี

บรบูิรณ์ 
ไม่เสรมิเตยีง 

(พักกับ
ผู้ใหญ่  
2 ท่าน) 

พักเดีย่ว 

16 มิ.ย. 65 27 มิ.ย. 65 TG950/TG961 159,999 159,999 149,999 30,000 

05 ก.ค. 65 16 ก.ค. 65 TG950/TG961 159,999 159,999 149,999 30,000 

02 ส.ค. 65 13 ส.ค. 65 TG950/TG961 159,999 159,999 149,999 30,000 

 
** คณะเดินทางจํานวน 25 ท่านต่อกรุป๊** 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK)เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับ
ทางเจ้าหน้าทีค่่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณลีูกค้ามต๋ัีวแล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 19,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สต๊อก

โฮล์ม-กรุงเทพฯ) 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 9 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน�าหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังน้ีหากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเรื่องของน�าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศน้ันๆ) 



 ค่ารถโค้ชนําเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช่ัวโมงต่อวัน) 

 ค่าน�าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

**กรณีมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่าน 4,500 บาท** 

 ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์นําเท่ียวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  

 ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเท่ียว(เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวและปัญหา

สุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

 ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ท่ีประเทศไอซ์แลนด์ 1 ครั้ง เพ่ือใช้ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศ

ไทย 

 ภาษีน�ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าโรงแรมAQ/SHA+ 1คืน และค่าตรวจ RT-PCR /ATKเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

**ทิปหัวหน้าทัวร/์ไกด์ท้องถ่ิน/คนขับรถ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
 

โรงแรมทีพั่กและสถานทท่ีองเทีย่ว 

• สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชําระส่วนต่างของห้องพัก

เดีย่วด้วยตัวท่านเอง 



• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน�า 

ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

• กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต�า จะมีบริการ

เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่าน้ัน 

• บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหล่าน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์: 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 80,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 



• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น

ดังต่อไปน้ี 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

• ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงต๋ัวเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซ่า

หากท่านไม่ ผ่านการพิจารณ า ต๋ัวเครื่ องบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําต๋ัวตามจริงเท่าน้ัน 

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทฯ เริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

• บริษัทฯจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ 15ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเครื่องบิน, 

ห้องพักท่ีได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15

ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซ่ึงทางท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้กําหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง

ก่อนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน�าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

• เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 



 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่า

ทัวร์ท้ังหมด 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทําให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีทําให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  



 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลสําคัญสําหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเก้น  (ประเทศนอรเ์วย์) 

ยื่นวซี่าเดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 
 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทางไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย) 

***สําหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สเีลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน�าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง

บุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด*** 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 

 
กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง 

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

• BankStatement ย้อนหลัง 6 เดือน 

• Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร 

 (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน)ก่อนวันยื่นวีซ่า    

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

สําคัญมาก !!ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดยีวก่อนการยื่นวซ่ีาเด็ดขาด 
 

• กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ัน คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 

 

• กรณทีีม่ผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมเีอกสารของผู้สนับสนุนดังนี ้ 

- ต้องทําเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปน็ภาษาอังกฤษ 

พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์   เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผู้สนับสนุนและช่ือผู้เดินทาง 

ชัดเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

2. หลักฐานการเงิน 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรยีน 

นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะ

มเีง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวี

ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางทีถื่อพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 



-  Statement  ย้อนหลัง 6  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ 

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

 

 

 

 
 

• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

• พนักงานท่ัวไป  หนังสือรบัรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน 

พรอ้มระบุวันลาและประเทศทีเ่ดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

• นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

 

 
 

• สําเนาทะเบียนบ้าน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต�ากว่า 18 ป)ี 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล(ถ้ามีการเปล่ียน) 

 
 

5. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอืมารดา 
 

 

4. เอกสารส่วนตัว 
 

3. หลักฐานการทํางาน 
 



• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด(โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด(โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เท่าน้ัน) 

พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา  

• ในกรณทีีเ่ดินทางพรอ้มกัน แต่บิดาหรอืมารดา มวีซ่ีาอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหน้าสําเนาหนังสือ

เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สําเนา หน้าวีซ่า Schengen ท่ียังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับ

ต๋ัวเครื่องบินท่ีสามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้ 

*สําหรบัหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับจากทาง

สํานักงานเขต หรอือําเภอ* 

• กรณเีด็กทีบิ่ดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณเีด็กอายุต�ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ังสองท่าน 

• ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงท่ีต้องนําติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายน้ิวมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต�ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอย่ืนวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15วัน ทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าท่ีกําหนด 

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดําเนินการของทัวร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 

 



ข้อมูลคํารอ้งขอยื่น วีซ่า (ประเทศนอรเ์วย์) 

(โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลยื่นวซ่ีาประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 
1.) ข้อมูลเกีย่วกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง 

       ชื่อและนามสกุล   ___________________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  ________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปน็ภาษาอังกฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

 

       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

 วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ______________________________________________________________________________________________________ 

   สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________________________________________________________________________________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   _______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  ____________________________________    E-mail :   __________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด         สมรสโดยจดทะเบียนสมรส      สมรสไม่ได้จดทะเบียน        หย่า       หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   _______________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนท่ี 1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

       บุตรคนท่ี 2 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

       บุตรคนท่ี 3 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี,่ น้อง (ภาษาอังกฤษ) จํานวนตามความเป็นจริง 

      พี่, น้อง ท่ี 1 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

             



        พี่, น้อง ท่ี 2 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

 พี่, น้อง ท่ี 3 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้ากําลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานทีศ่กึษา และลง

รายละเอยีดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบรษัิทท่ีทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันทําอาชีพ โปรดระบุตําแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

 

 

 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีทํางาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีท่านกําลังศึกษาอยู่  _________________________________ 

 
       4.)  ข้อมูลเกีย่วกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหน้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
ออกค่าใช้จ่ายเอง                        
 
มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้                   ร ะบุชื่อ    ความสัมพันธ์    

 

 

 


