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วันแรก เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วันที่สอง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปปั้ นนางเงือกน้อย • น้าพุเกฟิออน • พระราชวังอามา

เลียนบอร์ก •            ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปปิ้ ง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือส าราญ DFDS  (-/

กลางวัน/เย็น) 

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

โดยเที่ยวบินที่ TG950 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 

ช่ัวโมง 50 นาที ** 

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก

เจ้าหน้าที่ 

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก และ

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย 
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จากน้ัน น าท่ านชม รูปปั้ นนาง เงื อกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้ งอ ยู่บริ เ วณท่ าเ รือริมอ่าว

โคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชาย

ของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อง The Little 

Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์ก

ชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาป้ันรูปเงือกน้อยน้ี โดยน าแบบใบหน้ามาจากนักเต้นบัลเลต์ชื่อ เอลเลน 

ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและที่ น่ีได้กลายเ ป็น

สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมือง  

 

ที่น่ีเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่อง เที่ยว

มากกว่า 1 ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้ น The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็

ห้ามพลาดเลยนะคะ 
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น้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปป้ันของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนที่ก าลังลากจูงวัวกระทิง 4 

ตัว ที่มีความเชื่อว่า เทพีนอร์ดิกเกฟิออนท าการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คน่ันเอง  

ถ่ายรูปกับ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวังฤดูหนาว

ของราชวงศ์เดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมน้าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างขึ้นเมื่อกลาง

ศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นที่

พ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว  

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝั่ ง

ตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับส่ังให้สร้างท่าเรือ

ใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์ส าหรับเรือ

จากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวันอากาศดีๆ ถือเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว สามารถเลือก

ทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากน้ัน ให้ท่านได้อิสระชอปปิ้ ง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ร้านบนถนนช้

อปป้ิงสายหลักของเมืองน้ันเต็มไปด้วยแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน 

Urban Outfitter และ Zara ที่ไม่ว่าใครจะเข้ามาแล้วก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตัวเอง

ไม่ให้เดินเข้าไปซ้าได้ แต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือร้านของแบรนด์ดีไซเนอร์ท้องถ่ินชื่อดั ง อย่าง 

Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ที่ตั้งอยู่บริเวณน้ีเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นอีกประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักช้อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundได้เยอะ 

สามารถได้เงินคืนราวๆ 18-19% ของราคาสินค้าที่ซื้อ (แต่ต้องซื้ออย่างน้อย 300 DKK ภายใน

วันเดียวกันและร้านเดียวกัน)*** 

15.30 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อท าการเช็คอิน  
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  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือ

มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอ่ืนๆ 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดและอื่นๆอีกมากมาย 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ดทางเรือจะจัดเตรียมเมนูอาหารข้ึนอยู่แต่ละฤดูกาล*** 

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่  
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วันที่สาม เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมืองเบอร์เกน   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองอีก

เมืองหน่ึงที่เป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม Flam น าท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดใน

นอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของ

ธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้าแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ระหว่างทางล่องเรือ

น้ันเราจะได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆ หลายหมู่บ้าน ด้านข้างมีภูเขา จะมีน้าตกเล็กๆที่ไหลมาจากหน้า

ผาให้เราเห็นเรื่อยๆ โดยเรือจะเริ่มออกจากเมืองกู๊ดวาเก้นไปถึงยังท่าที่เมืองฟลอม 

การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen น้ันถือว่าเป็นทริปที่

ห้ามพลาด เพราะเป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดที่สวยมากๆ ถ้าใครที่ชอบชมวิวระหว่างทาง การ

ล่องเรือน้ีถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เป็น

เมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีความสวยงามของ

อาคารต่างๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งเเต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยได้รับสมญานามว่าเป็น

เมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์เวย์  

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย 

ที่พัก  SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันที่สี่ สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มาร์เก็ตสแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • 

น่ังรถไฟสายโรแมนติก •  เมืองเกลโล  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen 

เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที่

สวยงามของเมืองเบอร์เกน ชมเมือง ภูเขา และฟ

ยอร์ดที่สวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง 

ทุกๆ 15 นาที 

 

 

 

 

 

น าท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf  เป็นท่าเรือเก่า

ของเมืองเบอร์เกน ที่เป็นหลักฐานแสดงความส าคัญของเมืองในฐานะส่วนหน่ึงของจักรวรรดิ

การค้าของสันนิบาตฮันเซียติก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 เคยเกิด

เพลิงไหม้เผาท าลายบ้านไม้อันสวยงามของบริกเกิน มาแล้วหลายครั้ง  
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มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ที่ปลายตะวันออกเฉียงใต้ของท่าเรือหลักที่สวยงามของ

เมือง Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานที่ที่ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้าได้ทุกเช้า มี

สินค้าอาหารทะเลสดสดวางขายอยู่มากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายุมากกว่า 700 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางสู่เมืองวอส (VOSS) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง 

ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1864 มีอายุกว่า 150 ปี โดยคนใน

ตระกูล Fleischer สืบต่อกันมาได้กว่า 5 รุ่นชั่วคนแล้ว ไม่ได้เปล่ียนมือให้เจ้าของอ่ืนคนนอก เป็น

หน่ึงโรงแรมในกลุ่ม Historical Hotel  
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  โรงแรมน้ีมีหลักฐานหน่ึงที่คนไทยที่แวะผ่านมาเมืองน้ีเข้ามาชมน่ันคือ ลายพระหัตถ์ของ ร.5 

พร้อมคณะผู้ติดตาม ในครั้งการเสด็จประพาสยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 1907 แล้วมาประทับที่โรงแรมน้ีเม่ือวันที่ 22 

July 1907 โดยลายพระหัตถ์ทางโรงแรมน้ีได้ท าใส่กรอบแขวนไว้บนผนังบริเวณด้านหลังของ Reception มี

ลายพระหัตถ์ของ ร.5 ข้อความว่า “Chulalongkorn R, King of Siam, Bangkok” รวมถึงคณะผู้ติดตาม  

พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL ให้ท่านได้ชมบรรยากาศความงามของ

ธรรมชาติ และที่พลาดไม่ได้ หลังจากน้ันน าท่านน่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบา

นา (FLAMSBANA) หน่ึงในเส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชันที่สุดในโลก รวมระยะทาง

กว่า 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก 

ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้าทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุด

สายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของ 
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ธารน้าแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและ

แม่น้า รถไฟจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ น้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤ ดู

ร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย สุดปลายทางที่มีร์ดาล 
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จากน้ัน  เดินทางไปยังเมืองเกลโล (GEILO) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  Ustedalen Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันที่ห้า เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ • โอเปร่าเฮ้าส์

ออสโล • ลานกระโดดสกี • ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ซึ่งเป็น

เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก

ส าหรับชาวต่างชาติ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 

จากน้ัน ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์  (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน 

Frogner เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลักหินและรูป

หล่อส าริดจ านวนมากกว่า 200 ชิ้นงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานทั้งหมดน้ันสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav 

Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของตัวศิลปินเป็นอย่างมาก โดยใช้เวลาในการ

สร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 
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 จากน้ัน น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิง

ที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียังจัดแสดง

เก่ียวกับเครื่องมือในชีวิตประจ าวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      หน่ึงในไฮไลท์ของการเที่ยวออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวก้ิง (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานที่จัด

แสดงประวัติความเป็นมาของหน่ึงในพาหนะชิ้นส าคัญที่สุดของโลก 

 

ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE 

OSLO) แลนด์มาร์คส าคัญ เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่

ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็นที่ตั้งของคณะอุปรากร

และบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่

สร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โม

เดิร์น มีดีไซน์อแปลกดุดตาไม่เหมือนกับที่อ่ืนใน

โลก ออกแบบให้ดูเหมือนธารน้าแข็งยักษ์ โผ ล่

ขึ้นมาจากน้า และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวโพลน 
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ถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี (Ski Jumping 

Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดด

สกีขนาดใหญ่ ที่สามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 

30,000 คนเลย และยังได้รับรองมาตรฐาน

จาก สหพันธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพื่อใช้เป็น

สถานที่จัดการแข่งขันสกีในช่วงเทศกาล 

ซึ่ งลานกระ โดดสกีแห่ง น้ี ถูกใช้ ในการ

แข่งขัน สกี (Holmenkollen Ski Festival) 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็

ได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของสถานที่ที่ใช้แข่งขัน

สกีระ ดับโลก (FIS Ski Jumping World 

Cup) 

อิสระชอปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโ จฮั น 

(KARL JOHAN STREET) แหล่งช้อปป้ิ งที่ มี

ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เว ย์ ตั้งอยู่กลางกรุ ง

ออสโล มีสินค้าทุกส่ิงอย่างให้ได้เลือกช้อป ของ

ฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขน

สัตว์ น้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่

ระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตา

พื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ 

เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ ราคา

ค่อนข้างสูง เน่ืองจาก นอร์เวย์เป็นอีกหน่ึง

ประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลดราคาสินค้าปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเดือน

มกราคม-กุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมซึ่งจะลด 50-70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 
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เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  Quality Airport Hotel Gardermoen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันที่หก  ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Artico Ice Bar • ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป  (เช้า/กลางวัน/

เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดินทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY) เที่ยวบินที่ DY320  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง** 

12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลต้า  

น้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค านวณน้าหนักกระเป๋าส าหรับการเดินทาง หากเกิน

ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าน้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และสภาพอากาศ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ 

จากอัลต้าเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เป็น

เมืองที่อยู่ทางทิศเหนือที่สุดของประเทศนอร์เวย์ จัดตั้งเป็นเมืองขึ้นเมื่อปี 2539 มีพื้นที่ 1.07 

ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 2,415 คน 

จากน้ัน  ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้แวะพักที่ร้าน Artico Ice Bar น่ังจิบ

เครื่องด่ืมในร้านบาร์น้าแข็งที่อยู่เหนือที่สุดของโลก  

โดยท่านจะได้รับชมชั้นตอนการก่อสร้าง บาร์

น้าแข็งแห่งน้ี พิเศษ!! ให้ท่านได้ชิมเครื่องดื่ มไม่มี

แอลกอฮอล์โดยแก้วจะท าจากน้าแข็งท่านละ 1-

2 แก้ว 
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20.00 น. เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับการ

ส ารวจระบบนิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคปซึ่งเป็นจุดหมายส าหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมี

ชื่อเสียงเล่ืองลือในด้านทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนไทยกลุ่มแรกที่ได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิต ย์เที่ ยงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และคณะ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ในปี 2450 

(ค.ศ. 1907) ระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จฯ ด้วยเรือพระที่น่ังไปยังแหลมเหนือหรือ North Cape 

(Nordkapp) ประเทศนอร์เวย์ ในคืนวันที่ 10 กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านได้ระบุ

หลักฐานดังกล่าวไว้ว่า “ที่ซึ่งได้ถ่ายรูปพระอาทิตย์เวลาสองยามน้ีเรียกว่าต าบลเกาะดารเออ 

ละติจูด 69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวันออก รู้สึกปล้ืมใจเต็มที คล้ายกับเห็น
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สุริยุปราคา น่าประโคมแลแจกเงิน” โดยพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และปี ค.ศ. 

1907 ไว้เป็นที่ระลึกบนก้อนหินด้วย 

 

 หลังจากที่ท่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Certificate ที่มีช่ือของ

ท่าน และดื่มด่าฉลองกับแชมเปญและเมนูไข่ปลาคาเวียร์ด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนจุดชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนแห่งน้ี  

ที่พัก  Scandic Nordkapp หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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วันที่เจ็ด จับปูจักรพรรดิ •  พิพิธภัณฑ์ SIIDA • เมือง SAARISELKA  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน สุดพิเศษ น าท่านลงเรือ SPEED BOAT ไปจับปูจักรพรรดิ (KING CRAB SAFARI) หรือ คิงแครบ 

เป็นวงศ์ปูชนิดหน่ึง มักพบในเขตน้าเย็น เน่ืองจากมีขนาดตัวที่ใหญ่และเน้ือมาก ประกอบกับมี

รสชาติดี ท าให้ผู้คนนิยมรับประทาน จึงมีราคาค่อนข้างสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากกิจกรรมจับปูยักษ์ท่านจะได้ชิมรสชาดของปูยักษ์โดยชาวท้องถิ่นจะปรุงน าไปต้มให้

ท่านได้รับประทานกันแบบสดสดเลยทีเดียว เสิร์ฟพร้อมกับขนมปัง และของหวาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงเมนูขาปูยักษ์ 
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จากน้ันเดินทางไปยัง Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ต้ังอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นที่ตั้ง

ของพิพิธภัณฑ์Sámiและศูนย์ธรรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับวัฒนธรรมSámiและธรรมชาติของ Northern Lapland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางไปยังเมือง SAARISELKA ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันที่แปด โรวาเนียมิ • หมู่บ้านซานต้าครอส • ถ่ายรูปกับเส้น Arctic • เมืองเฮลซิงกิ  (เช้า/กลางวัน/

เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  

น้ันเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมืองที่มีความส าคัญใน

ระดับต านานที่เด็กๆ ทั่วโลกต่างรับรู้กันเป็นอย่างดี เพราะที่น่ีนับว่าเป็นบ้านของซานตาคลอส จึง

ไม่น่าเเปลกใจว่าที่น่ีจะเป็นอีกเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน 

จากน้ัน ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่

บนเส้น Arctic ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก 
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ปัจจุบัน หมู่บ้านซานตาคลอสแห่งน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สามารถมา

เจอคุณลุงซานต้าตัวเป็นๆ ได้ตลอดปีและเมืองน้ีตั้งอยู่บริเวณเส้น Arctic พอดิบพอดี ซึ่งเหนือเส้น

น้ีขึ้นไปก็จะนับเป็นเข 9 ขั้วโลกเหนือแล้ว ฉะน้ันกิจกรรมยอดนิยมของคนที่มาเมืองน้ีก็คือการ

ถ่ายรูปกับเส้น Arctic น่ีเอง โดนเขาจะมีสัญลักษณ์แสดงชัดเจน ทั้งเสาและเส้นแบ่งเขต ท่านจะ

ได้รับใบประกาศที่แสดงว่าครั้งหน่ึงเราเคยได้ข้ามเขต Arctic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้ามพลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้าเจ้าของหมู่บ้านแห่งน้ีค่ะ และยังมีที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรับส่ง

ของขวัญและจดหมาย แถมได้ติดแสตมป์ที่ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนส าคัญ

ของคุณด้วย 

18.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY)  

เที่ยวบินที่ DY356 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง** 

19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวันตา (HEL) 

น้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค านวณน้าหนักกระเป๋าส าหรับการเดินทาง หากเกิน

ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าน้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และสภาพอากาศ 
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เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  Clarion Hotel Aviapolis หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันที่เก้า โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ • จัตุรัสเซเนท  • ตลาดปลาเฮลซิงกิ • ถนน ALEKSANTERINKATU •

ท่าเรือส าราญ SILJA LINE  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่ อ่ืน 

โดยแต่ เดิมพื้นที่ของโบสถ์น้ีเป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิด

เนินหินตรงกลาง เพื่อสร้าง โบสถ์ในน้ัน โบสถ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความ

เชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียน อธิฐานเรื่องเก่ียวกับความรักในโบสถ์น้ีแล้วจะสมหวังในส่ิงที่

อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องน้ี เน่ืองจากโบสถ์น้ีสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 

และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจรอบๆ จัตุรัสขนาดใหญ่

แห่งน้ี ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองน้ี จัตุรัสขนาด

ใหญ่เป็นการอุทิศให้กับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกสมัยศตวรรษที่ 19 ด้านหน้าโบสถ์มีรูปป้ัน

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่บริเวณน้ัน หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิ หน้าอาคารภายนอกสีเหลือง 

เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัสคือบ้านของเซเดร์โฮล์ม ซึ่งเป็น

อาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง  
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เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเล สดๆ 

อาณาจักรแหล่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่พลาดไม่ได้เลยคือปลาแซลมอนที่มีความสดมาก ให้

เลือกหลายอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้ งถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที่ส าคัญ เป็นถนนที่มีความยาว

ที่สุดของเมือง ทั้งสองฝั่ งถนนน้ันเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีก

มากมายที่ดึงดูดผู้คนเป็นจ านวนมาก Aleksanterinkatu นับเป็นถนนที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงเลย  

15.30 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ SILJA LINE เพื่อท าการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอด

ภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอ่ืนๆ 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดเครื่องดื่มเช่นเบียร์ไวน์และอื่นๆ

อีกมากมาย 

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องมีหน้าต่างเตียงคู่  
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วันที่สิบ กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม •  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮลม์• 

Stadshuskällaren แกมล่าสแตน • ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง • มงกุฎสีทอง บนสะพาน 

Skeppsholmen Bridge • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา      (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะรับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพื่อออกเอกสารผลตรวจใช้เช็คอินในการเดินทางกลับ

ประเทศไทย (ค่าบริการตรวจรวมอยู่ในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว) 
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จากน้ัน น าท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม 

ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐ

แดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 

ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์

ศิลปะใต้ดินที่ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบันมีจ านวน 100 สถานี 

โดยเป็นสถานีใต้ดิน 47 สถานี และยกระดับ 53 สถานี มีจ านวน 10 เส้นทาง จัดเป็นกลุ่มสาย 3 

กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีน้าเงิน แดง และเขียว มีระยะทางยาวกว่า 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละ
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สถานี จะมีความเป็นเอกลักษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย 

ทั้งน่าตื่นตาตื่นใจ ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินกว่า 150 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

อิสระชอปป้ิงย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่มา

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นอีกที่หน่ึงที่ผู้มาเยือน Stockholm ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษา

สวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ที่น่ีมีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล้าค่า

ทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในเมืองเลยทีเดียวผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลง

ตัว แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง Royal Palace  บริเวณแถบพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่าง 

ๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายที่

ระลึก  
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 ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวง

กรุงสตอกโฮล์ม โดยเชื่อมต่อจาก Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานน้ันมี

ความยาว 165 เมตร และกว้าง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมักจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุด

หน่ึงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษา

ชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น 

เรือ Vasa เป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงใน

โลก เรือล าน้ีถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือล าน้ีในเมืองสตอกโฮล์ม ยังมี

ภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา  
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จากน้ัน ให้ท่านได้ชอปป้ิงที่ห้างสรรพสินค้า NK เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือมีส้ินค้าแบ

รนด์เนม และร้าน CAFÉ ร้านอาหารมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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วันที่สิบเอ็ด ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา  (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

     น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่าน

ได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

14.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 961 

วันที่สิบสอง สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ 

05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน เดนมาร์ก นอร์เวย์ 
ฟินแลนด์ สวีเดน โดยสายการบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน 

ราคาผู้ใหญ่ 
/ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พักห้องละ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็ก
อายุ  

2-11 ปี
บริบูรณ์ 
เสริมเตียง 

(พักกับ
ผู้ใหญ่  
2 ท่าน) 

ราคาเด็ก
อายุ 2-11 ปี 
บริบูรณ์ 

ไม่เสริมเตียง 
(พักกับ
ผู้ใหญ่  
2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

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 

 
** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ช้ันธุรกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็ค
กับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 90,000 – 120,000 

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

✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สต๊อก

โฮล์ม-กรุงเทพฯ) 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 9 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเรื่องของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศน้ันๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม 

**กรณีมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่าน 4,500 บาท** 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  

✓ ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว(เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ า ตั ว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ประเทศไอซ์แลนด์ 1 ครั้ง เพื่อใช้ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศ

ไทย 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  

 ค่าโรงแรม AQ/SHA+  1 คืน และ ค่าตรวจ RT-PCR /ATK เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกดท์้องถ่ิน/คนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
 

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพัก

เดี่ยวด้วยตัวท่านเอง 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่  

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้า 

ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

• กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่าน้ัน 

• บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหล่าน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 80,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
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กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

ดังต่อไปน้ี 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการย่ืนวีซ่า  

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋ วมาแล้วจะต้องท า การ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่าน้ัน  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

100%  

• ทางบริษัทฯ เริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะน้ัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
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เงื่อนไขอื่น ๆ  

• บริษัทฯจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน , 

ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 

ท่าน จึงจะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าเ ด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที่เกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่

เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน  ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 
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➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆทั้งส้ิน 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด  
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศนอร์เวย์) 

ย่ืนวีซ่าเดี่ยวแสดงตนท่ี VFS Global (จามจุรีสแควร์) 
 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  

***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง

บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะ

มีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวี

ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 
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             กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชอีอมทรัพย์ ประกอบดว้ย 

• Bank Statement ย้อนหลงั 6 เดือน 

• Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกนิ 15 วัน)กอ่นวนัยืน่วซ่ีา    

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

ส าคัญมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเปน็ยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการย่ืนวีซ่าเดด็ขาด  
 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ัน คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 

• กรณีที่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังน้ี  

-  ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ  

   พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์   เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผู้สนับสนุนและชื่อผู้เดินทาง      

   ชัดเจน   

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

-  Statement   ย้อนหลัง 6  เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย  เป็นภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต  

 

 

 

2. หลักฐานการเงิน 
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• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

• พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน 

พร้อมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

 

 
• ส าเนาทะเบียนบ้าน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

     
 

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

3. หลักฐานการท างาน 
 

  4. เอกสารส่วนตัว 
 

5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา 
มารดา 
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• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เท่าน้ัน) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา  

• ในกรณีที่เดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหน้าส าเนาหนังสือ

เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ ส าเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับ

ตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้ 

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง

ส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 

• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องน าติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายน้ิวมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )  

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอย่ืนวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่ก าหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆทั้งส้ิน  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วีซ่า (ประเทศนอร์เวย์)  

(โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   ___________________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  ________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ______________________________________________________________________________________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________________________________________________________________________________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)   _______________________________________________________________________________________ 

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   _______________________________________________________________________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนที่ 1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       
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            บุตรคนที่ 2 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

       บุตรคนที่ 3 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

 
2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

      พี่, น้อง ที่ 1 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

            พี่, น้อง ที่ 2 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

                   พี่, น้อง ที่ 3 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลง

รายละเอียดอื่นๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  _________________________________ 

 
       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 
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ประเทศ ________________________  วันที่ออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันที่ออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  

                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วันที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 
              ออกค่าใช้จ่ายเอง                        
 
              มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้    ระบุชื่อ    ความสัมพันธ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


