
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก เชค็อิน ณ สนามบินสุวรรณภมิู 

22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วยป์ระตู 3 เคาน์เตอร ์D 

Thai Airwaysโดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วนัท่ีสอง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมารก์ • รปูปัน้นางเงือกน้อย • น ้าพเุกฟิออน • พระราชวงัอามาเลียนบอรก์ •            ท่าเรือนูฮาวน์ • 

ชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก ์• ท่าเรือส าราญ DFDS  (-/กลางวนั/เยน็) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกนโดยเที่ยวบินที่ TG950 บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง 50 นาที ** 

07.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรปั ประเทศเดนมารก์ ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

** เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง ** พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หน้าที ่

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบ

สแกนดเินเวยี 

จากนัน้ น าท่านชม รปูปัน้นางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอืรมิอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นของขวญัแก่กรุง

โคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาคอ็บเซน บุตรชายของผูก้่อตัง้บรษิทัเบยีร์คาร์ลสเบริ์ก ได้มคีวามประทบัใจจากการดูบลัเล่ต์ เรื่อง The Little 

Mermaid ผลงานของ ฮนัส ์ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน เป็นอย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชื่อ เอด็วารด์ อรีกิเซน มาปัน้รปูเงอืกน้อย

นี้ โดยน าแบบใบหน้ามาจากนักเตน้บลัเลต์ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิงเปลอืยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเองและทีน่ี่ได้

กลายเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืง  



  

 

ทีนี่เ่ป็นสถานทีย่อดฮิตทีถ่กูถ่ายภาพมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเทีย่วมากกว่า 1 ล้านคนมาเทีย่ว เพือ่เกบ็

ภาพคู่กบัรปูปัน้ The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทัง้ทีกห้็ามพลาดเลยนะคะ 

น ้าพเุกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รปูปัน้ของเทพนีอรด์กิเกฟิออนที่ก าลงัลากจูงววักระทงิ 4 ตวั ทีม่คีวามเชื่อว่า เทพนีอรด์กิเกฟิออน

ท าการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนัน่เอง ถ่ายรูปกบั พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็น

พระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตัง้อยู่รมิน ้าทางเหนือของตวัเมอืงโคเปนเฮเกนค่ะ สรา้งขึน้เมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิม

ฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และใชเ้ป็นทีพ่ านักของเหล่าราชวงศ ์4 ครอบครวั  

 

 

 

 



  
เดนิทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรอือนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตัง้อยู่รมิฝัง่ตะวนัออกของตวัเมอืง ตามประวตัไิด้กล่าวไว้

ว่า พระเจ้าเฟรเดอรกิที่ 5 ทรงรบัสัง่ใหส้รา้งท่าเรอืใกล้ๆ ตวัเมอืงหลวง เพื่อใหส้ะดวกง่ายต่อการขนยา้ยสนิคา้ และใช้เป็นท่าเรอืพาณิชย์

ส าหรบัเรอืจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทยีบท่า ในวนัอากาศดีๆ  ถอืเป็นศูนยร์วมของนักท่องเทีย่ว สามารถเลอืกทานอาหารชมบรรยากาศชลิๆ  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

จากนัน้ ใหท้่านได้อิสระชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดนิที่ยาวที่สุดในโลก รา้นบนถนนช้อปป้ิงสายหลกัของเมอืงนัน้เตม็ไปดว้ย

แบรนดด์งัทีเ่ราคุน้เคยด ีตัง้แต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ทีไ่ม่ว่าใครจะเขา้มาแลว้กีเ่มอืงกีส่าขา กไ็ม่สามารถหยุดขา

ตวัเองไม่ให้เดินเข้าไปซ ้าได้ แต่ที่น่าสนใจมากกว่าคอืร้านของแบรนด์ดีไซเนอร์ท้องถิ่นชื่อดงั อย่าง Wood Wood, Stine Goya, Henrik 

Vibskov ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณนี้เช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
*** ประเทศเดนมารก์ ถือเป็นอีกประเทศท่ีเป็นสวรรคข์องนักช้อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundได้เยอะ สามารถได้เงินคืนราวๆ 18-19% ของราคา

สินค้าท่ีซื้อ (แต่ต้องซื้ออย่างน้อย 300 DKK ภายในวนัเดียวกนัและร้านเดียวกนั)*** 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่ท่าเรอืส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อท าการเชค็อนิ  

  (การนอนบนเรอืกรุณาเตรยีมกระเป๋าแยกชุดส าหรบัคา้ง 1 คนืเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษบีนเรอืมากมาย รา้นอาหาร สปา การแสดงโชว ์และ

อื่นๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ ดและอ่ืนๆอีกมากมาย 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ ดทางเรือจะจดัเตรียมเมนูอาหารข้ึนอยู่แต่ละฤดกูาล*** 

ท่ีพกั  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนัท่ีสาม เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์ • เมืองเบอรเ์กน   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 



  
09.45 น. เดนิทางถงึท่าเรอื ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

เดนิทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ซึง่เป็นเมอืงอกีเมอืงหนึ่งทีเ่ป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์

ดของนอรเ์วย ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

 

เดนิทางจากเมอืงกอล ไปยงัเมอืงฟลอม Flam น าท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์ ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มคีวามยาวถงึ 204 กม. จาก

ทะเลเขา้มาในแผ่นดนิ โดยเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาต ิที่เกดิจากการกดัเซาะแผ่นดนิของธารน ้าแขง็เมื่อหลายล้านปีก่อน ระหว่าง

ทางล่องเรอืนัน้เราจะไดพ้บกบัหมู่บา้นเลก็ๆ หลายหมู่บา้น ดา้นขา้งมภีูเขา จะมนี ้าตกเลก็ๆที่ไหลมาจากหน้าผาใหเ้ราเหน็เรื่อยๆ โดยเรอืจะ

เริม่ออกจากเมอืงกู๊ดวาเกน้ไปถงึยงัท่าทีเ่มอืงฟลอม 

การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen นัน้ถือว่าเป็นทริปทีห้่ามพลาด เพราะเป็นการ

ล่องเรือชมฟยอรด์ทีส่วยมากๆ ถ้าใครทีช่อบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือน้ีถือว่าห้ามพลาดเดด็ขาด 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

น าท่านเดนิทางสู่เมืองมรดกโลกเบอรเ์กน (BERGEN) ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง เป็นเมอืงท่าโบราณ เเละมขีนาดใหญ่เป็น

อนัดบัที่สองของนอรเ์วย์ เป็นเมอืงที่มคีวามสวยงามของอาคารต่างๆ ที่ได้รบัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดตีัง้เเต่สมยัศตวรรษที่ 18 โดยได้รบั

สมญานามว่าเป็นเมอืงเเห่งเจด็ขนุเขาของนอรเ์วย ์ 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 

ท่ีพกั  SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั) 

วนัท่ีส่ี สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มารเ์กต็สแควร ์• เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นัง่รถไฟสายโรแมนติก •  เมืองเกล

โล  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื่อขึน้ไปบนยอด

เขา Fløyen และชมทวิทศัน์ทีส่วยงามของเมอืงเบอรเ์กน ชมเมอืง ภูเขา 

และฟยอรด์ทีส่วยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมอืง ทุกๆ 15 นาที 

น าท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic 

Wharf  เป็นท่าเรอืเก่าของเมอืงเบอรเ์กน ทีเ่ป็นหลกัฐานแสดงความส าคญั

ของเมอืงในฐานะส่วนหนึ่งของจกัรวรรดิการค้าของสนันิบาตฮนัเซียติก 

ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 14 จนถึงกลางครสิต์ศตวรรษที่ 16 เคยเกิดเพลงิ

ไหมเ้ผาท าลายบา้นไมอ้นัสวยงามของบรกิเกนิ มาแลว้หลายครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มารเ์กต็สแควร ์(MARKET SQUARE) ที่ปลายตะวนัออกเฉียงใตข้องท่าเรอืหลกัที่สวยงามของเมอืง Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานทีท่ี่

ชาวประมงพืน้บา้นจบัสตัวน์ ้าไดทุ้กเชา้ มสีนิคา้อาหารทะเลสดสดวางขายอยู่มากมาย ตลาดปลา (Torget) มอีายุมากกว่า 700 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองวอส (VOSS) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง 

ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดด าเนินการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1864 มอีายุกว่า 150 ปี โดยคนในตระกูล Fleischer สบืต่อกนัมาได้กว่า 5 

รุ่นชัว่คนแลว้ ไม่ไดเ้ปลีย่นมอืใหเ้จา้ของอื่นคนนอก เป็นหนึ่งโรงแรมในกลุ่ม Historical Hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โรงแรมน้ีมีหลกัฐานหนึง่ทีค่นไทยทีแ่วะผ่านมาเมืองน้ีเข้ามาชมนัน่คือ ลายพระหตัถข์อง ร.5 พร้อมคณะผู้ติดตาม ในครัง้การเสดจ็

ประพาสยุโรปเมือ่ปี ค.ศ. 1907 แล้วมาประทบัทีโ่รงแรมน้ีเมือ่วนัที ่22 July 1907 โดยลายพระหตัถท์างโรงแรมน้ีได้ท าใส่กรอบแขวนไว้บนผนังบริเวณ

ด้านหลงัของ Reception มีลายพระหตัถข์อง ร.5 ข้อความว่า “Chulalongkorn R, King of Siam, Bangkok” รวมถึงคณะผู้ติดตาม  

พาท่านขึน้รถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL ใหท้่านไดช้มบรรยากาศความงามของธรรมชาต ิและทีพ่ลาดไม่ได ้หลงัจากนัน้น า

ท่านนัง่รถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หนึ่งในเสน้ทางรถไฟสายสวยงามและมคีวามสงูชนัทีสุ่ดในโลก 

รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มรี์ดาลเพยีง 55 นาที มรี์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสูง 857 

เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลใกล้กบัฟยอร์ด Aurland ที่มภีูมทิศัน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอร์ด อนัเกดิ

จากการละลายของ 



  
ธารน ้าแขง็ปกคลุมเหนือพื้นดนิ เสน้ทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น ้า รถไฟจะจอดใหท้่านได้ถ่ายภาพกบั 

น ้าตก Kjosfossen ทีง่ดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูรอ้น ตลอดจนภูมทิศัน์อนังดงามของฟยอรด์ทีม่อียู่มากมาย สุดปลายทางทีม่รีด์าล 

 

 

จากนัน้  เดนิทางไปยงัเมืองเกลโล (GEILO) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพกั  Ustedalen Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั) 



  
วนัท่ีห้า เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอรแ์ลนด์ • พิพิธภณัฑ์เรือไวก้ิงโบราณ • โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล • ลานกระโดดสกี • ถนนคน

เดินคารล์โจฮนั  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ไดร้บัการ

จดัอนัดบัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คี่าครองชพีแพงทีสุ่ดในโลกส าหรบัชาวต่างชาต ิ

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

จากนัน้ ชม สวนประติมากรรมวิกเกอรแ์ลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตัง้อยู่ในเขตอุทยาน Frogner เป็นสวนประตมิากรรมที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก โดดเด่นไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหนิและรปูหล่อส ารดิจ านวนมากกว่า 200 ชิน้งาน ทีน่่าทึง่คอื ผลงานทัง้หมดนัน้สรรสรา้งโดยศิลปิน 

Gustav Vigeland เพยีงคนเดยีว แสดงใหเ้หน็ถงึความทุ่มเทของตวัศลิปินเป็นอย่างมาก โดยใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปีเลยทเีดยีว 

 

 จากนัน้ น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เรือไวก้ิงโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเกี่ยวกบัเรอืไวกิ้งที่สรา้งจากไม ้ในยุคครสิต์ศตวรรษที่ 9 

โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยงัจดัแสดงเกีย่วกบัเครื่องมอืในชวีติประจ าวนัทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                      หนึง่ในไฮไลท์ของการเทีย่วออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานทีจ่ัดแสดงประวตัิความเป็นมาของหนึง่ใน

พาหนะชิ้นส าคญัทีสุ่ดของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE OSLO) แลนด์มาร์คส าคญั เป็นศูนย์วฒันธรรมที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็นที่ตัง้ของคณะอุปรากรและ

บลัเล่ต์ระดบัชาต ิอาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สรา้งจากกระจกและหนิอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดริ์น มดีไีซน์อแปลกดุดตาไม่เหมอืนกบัที่อื่นในโลก ออกแบบใหดู้

เหมอืนธารน ้าแขง็ยกัษ์โผล่ขึน้มาจากน ้า และมสีะพานทีล่าดเอยีงสขีาวโพลน 

ถ่ายรปูกบั ลานกระโดดสกี (Ski Jumping 

Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกขีนาดใหญ่ ที่

สามารถบรรจุผูช้มไดถ้งึ 30,000 คนเลย และยงัไดร้บัรอง

มาตรฐานจาก สหพนัธส์กนีานาชาต ิ(FIS) เพื่อใชเ้ป็นสถานที่

จดัการแขง่ขนัสกใีนชว่งเทศกาล ซึง่ลานกระโดดสกแีห่งนี้ถูกใช้

ในการแขง่ขนั สก ี(Holmenkollen Ski Festival) ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1892 และในปี ค.ศ. 1980 กไ็ดเ้ขา้เป็นส่วนหนึ่งของสถานทีท่ี่

ใชแ้ขง่ขนัสกรีะดบัโลก (FIS Ski Jumping World Cup) 



  
อิสระชอปป้ิง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน (KARL JOHAN 

STREET) แหล่งช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีงที่สุดของนอร์เวย์ ตัง้อยู่กลาง

กรุงออสโล มสีนิคา้ทุกสิง่อย่างใหไ้ด้เลอืกชอ้ป ของฝากของขวญัที่

น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสตัว์ น ้ามนัปลา เนยแข็งเทียนไข 

และของที่ระลกึ เช่น เรอืไวกิ้ง หรอืตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของ

นอร์เวย์ เครื่องครวั พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึก

ต่างๆ ราคาค่อนขา้งสูง เนื่องจาก นอร์เวย์เป็นอกีหนึ่งประเทศที่มี

ค่าครองชพีสงูที่สุดในโลก แต่ก็ จะมชี่วงลดราคาสนิคา้ปีละ 2 ครัง้ 

ไดแ้ก่ ช่วงเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธแ์ละเดอืนมถิุนายน-กรกฎาคม

ซึง่จะลด 50-70 เปอรเ์ซน็ต์เลยทเีดยีว 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั  Quality Airport Hotel Gardermoen หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั) 

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

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดนิทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอรว์ีเจียนแอรไ์ลน์ (DY) เทีย่วบนิที ่DY320  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง** 

12.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอลัตา้  

น ้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค านวณน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็ค่า

น ้าหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษทัอาจมีการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และสภาพอากาศ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบุฟเฟ่ต ์

จากอลัตา้เดนิทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางทศิเหนือทีสุ่ดของประเทศ

นอรเ์วย ์จดัตัง้เป็นเมอืงขึน้เมื่อปี 2539 มพีืน้ที ่1.07 ตารางกโิลเมตร มจี านวนประชากร 2,415 คน 

จากนัน้  ใหท้่านไดเ้ชค็อนิเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใหท้่านได้แวะพกัที่รา้น Artico Ice Bar นัง่จบิเครื่องดื่มในรา้นบาร์น ้าแขง็ที่อยู่เหนือ

ที่สุดของโลก โดยท่านจะได้รบัชมชัน้ตอนการก่อสรา้ง บาร์น ้าแขง็แห่งนี้ พิเศษ!! ให้

ท่านได้ชิมเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอลโ์ดยแก้วจะท าจากน ้าแขง็ท่านละ 1-2 แก้ว 

 

 



  
20.00 น. เดนิทางสู่ ศูนยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป (North Cape Hall) มกีารจดัแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัการส ารวจระบบนิเวศของภูมภิาคและของ

นอร์ธเคปซึ่งเป็นจุดหมายส าหรบันักเดนิทางนอรธ์เคปมชีื่อเสยีงเลื่องลอืในด้านทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซฟิิก ปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนไทยกลุ่มแรกท่ีได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนก็คือ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลท่ี 5 และคณะ เมื่อ

คราวเสดจ็ประพาสยุโรปครัง้ที่ 2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหว่างที่พระองค์ได้เสดจ็ฯ ด้วยเรอืพระที่นัง่ไปยงัแหลมเหนือหรอื North Cape (Nordkapp) 

ประเทศนอรเ์วย ์ในคนืวนัที ่10 กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธไ์กลบา้นไดร้ะบุหลกัฐานดงักล่าวไวว้่า “ทีซ่ึง่ไดถ้่ายรปูพระอาทติยเ์วลาสองยามนี้เรยีกว่า

ต าบลเกาะดารเออ ละตจิูด 69 ดกีร ี5 มนิิตเหนือ ลองจจิูด 17 ดกีร ี35 มนิิตตะวนัออก รูส้กึปลืม้ใจเตม็ท ีคลา้ยกบัเหน็สุรยิุปราคา น่าประโคมแลแจกเงนิ” 

โดยพระองคไ์ดท้รงจารกึพระปรมาภไิธย จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไวเ้ป็นทีร่ะลกึบนกอ้นหนิดว้ย 



  

 

 หลงัจากทีท่่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รบัใบรบัรอง Certificate ทีมี่ชือ่ของท่าน และดืม่ด า่ฉลองกบัแชม

เปญและเมนูไข่ปลาคาเวียรด้์วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากบัการเดินทางมาเยือนจุดชมพระอาทิตยเ์ทีย่งคืนแห่ง

น้ี  

ท่ีพกั  Scandic Nordkapp หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั) 

วนัท่ีเจด็ จบัปูจกัรพรรดิ •  พิพิธภณัฑ ์SIIDA • เมือง SAARISELKA  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ สุดพิเศษ น าท่านลงเรือ SPEED BOAT ไปจบัปูจกัรพรรดิ (KING CRAB SAFARI) หรอื คงิแครบ เป็นวงศป์ชูนิดหนึ่ง มกัพบในเขตน ้า

เยน็ เนื่องจากมขีนาดตวัทีใ่หญ่และเนื้อมาก ประกอบกบัมรีสชาตดิ ีท าใหผู้ค้นนิยมรบัประทาน จงึมรีาคาค่อนขา้งสงู  

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากกิจกรรมจบัปูยกัษ์ท่านจะได้ชิมรสชาดของปูยกัษ์โดยชาวท้องถิน่จะปรงุน าไปต้มให้ท่านได้รบัประทานกนัแบบสดสดเลย

ทีเดียว เสิรฟ์พร้อมกบัขนมปัง และของหวาน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียงเมนูขาปูยกัษ์ 

จากนัน้เดนิทางไปยงั Siida เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ตัง้อยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นที่ตัง้ของพพิธิภณัฑ์Sámiและศูนย์ธรรมชาต ิ

Lapland Northern Laplace Siida จดันิทรรศการเก่ียวกบัวฒันธรรมSámiและธรรมชาตขิอง Northern Lapland  

 

 

 

 

 

 

 



  
จากนัน้เดนิทางไปยงัเมือง SAARISELKA ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพกั  LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั) 

วนัท่ีแปด โรวาเนียมิ • หมู่บ้านซานต้าครอส • ถ่ายรปูกบัเส้น Arctic • เมืองเฮลซิงกิ  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง นัน้เป็นเมอืงที่อยู่ทางตอนเหนือของฟิน

เเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัในระดบัต านานทีเ่ดก็ๆ ทัว่โลกต่างรบัรูก้นัเป็นอย่างด ีเพราะที่นี่นับว่าเป็นบ้านของ

ซานตาคลอส จงึไม่น่าเเปลกใจว่าทีน่ี่จะเป็นอกีเมอืงทีน่่ามาท่องเทีย่วเป็นอย่างมากเลยทเีดยีว 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารจีน 

จากนัน้ ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตัง้อยู่บนเส้น Arctic ภายในหมู่บ้านมี

พพิธิภณัฑข์องเล่นเลก็ๆ รา้นอาหาร ทีพ่กั รา้นขายของทีร่ะลกึ ปัจจุบนั หมู่บา้นซานตาคลอสแห่งนี้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม

อย่างมาก สามารถมาเจอคุณลุงซานตา้ตวัเป็นๆ ไดต้ลอดปีและเมอืงนี้ตัง้อยู่บรเิวณเสน้ Arctic พอดบิพอด ีซึง่เหนือเสน้นี้ขึน้ไปกจ็ะนับเป็น

เข 9 ขัว้โลกเหนือแลว้ ฉะนัน้กจิกรรมยอดนิยมของคนทีม่าเมอืงนี้กค็อืการถ่ายรปูกบัเส้น Arctic นี่เอง โดนเขาจะมสีญัลกัษณ์แสดงชดัเจน 

ทัง้เสาและเสน้แบ่งเขต ท่านจะได้รบัใบประกาศท่ีแสดงว่าครัง้หน่ึงเราเคยได้ข้ามเขต Arctic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หา้มพลาดทีจ่ะถ่ายรปูคู่กบัลุงซานตา้เจ้าของหมู่บา้นแห่งนี้ค่ะ และยงัมทีีท่ าการไปรษณีย ์ส าหรบัส่งของขวญัและจดหมาย แถมไดต้ดิแสตมป์ที ่

ประทบัตราพเิศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนส าคญัของคุณดว้ย 



  
18.10 น. ออกเดนิทางจาก เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  โดยสายการบินนอรว์ีเจียนแอรไ์ลน์ (DY)  เทีย่วบนิที ่DY356 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง** 

19.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเฮลซงิกวินัตา (HEL) 

น ้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค านวณน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็ค่า

น ้าหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษทัอาจมีการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และสภาพอากาศ 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพกั  Clarion Hotel Aviapolis หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั) 

วนัท่ีเก้า โบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ • จตัุรสัเซเนท  • ตลาดปลาเฮลซิงกิ • ถนน ALEKSANTERINKATU •ท่าเรือส าราญ SILJA LINE  (เช้า/

กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

โบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถหิ์น Rock Church เป็นโบสถ์ทีม่สีถาปัตยกรรมแปลกกว่าทีอ่ื่น โดยแต่ เดมิพืน้ทีข่องโบสถ์นี้เป็นเนินเขา 

และผูอ้อกแบบไดใ้ช้วธิสีรา้งโบสถ์ที่น่าสนใจ คอืระเบดิเนินหนิตรงกลาง เพื่อสรา้ง โบสถ์ในนัน้ โบสถ์ที่ได้ขึน้ชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่ งความรกั 

และมคีวามเชื่อว่าเมื่อใครกต็ามจุดเทยีน อธฐิานเรื่องเกีย่วกบัความรกัในโบสถ์นี้แลว้จะสมหวงัในสิง่ทีอ่ธษิฐาน คนฟินแลนดม์คีวามเชื่อเรื่อง

นี้ เนื่องจากโบสถ์นี้สรา้งขึน้เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2511 และเสรจ็เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธข์องปีถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ จตัุรสัเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจรอบๆ จตัุรสัขนาดใหญ่แห่งนี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางวฒันธรรมของ

การเมอืง ศาสนาและวทิยาศาสตรใ์นเมอืงนี้ จตัุรสัขนาดใหญ่เป็นการอุทศิใหก้บัการออกแบบสไตลน์ีโอคลาสสกิสมยัศตวรรษที ่19 ดา้นหน้า

โบสถ์มรีูปปั้นพระเจ้าอเลก็ซานเดอรท์ี่ 2 ที่บรเิวณนัน้ หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิ หน้าอาคารภายนอกสเีหลอืง เสาสขีาวและโถงกลมตรง

กลาง ในมุมตะวนัออกเฉียงใตข้องจตัุรสัคอืบา้นของเซเดรโ์ฮลม์ ซึง่เป็นอาคารหนิทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง  



  
เดนิทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจกัรแหล่งอาหารสดใหม่ทัง้ของทะเล ทีพ่ลาด

ไม่ไดเ้ลยคอืปลาแซลมอนทีม่คีวามสดมาก ใหเ้ลอืกหลายอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ใหท้่านได้อสิระช้อปป้ิงถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที่ส าคญั เป็นถนนที่มคีวามยาวที่สุดของเมอืง ทัง้สองฝัง่ถนนนัน้เต็มไป

ด้วยรา้นคา้ขายของแบรนด์ดงัต่างๆ และรา้นอาหารอกีมากมายที่ดึงดูดผูค้นเป็นจ านวนมาก Aleksanterinkatu นับเป็นถนนที่ดทีี่สุดแห่ง

หนึ่งเลย  

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่ท่าเรอืส าราญ SILJA LINE เพื่อท าการเชค็อนิ  

  (การนอนบนเรอืกรุณาเตรยีมกระเป๋าแยกชุดส าหรบัคา้ง 1 คนืเพื่อความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดนิทางสู่กรงุสตอ็กโฮลม์ (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษบีนเรอืมากมาย รา้นอาหาร สปา 

การแสดงโชว ์และอื่นๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ ดเครื่องดื่มเช่นเบียรไ์วน์และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ท่ีพกั  DFDS Scandinavian Seaways ห้องมีหน้าต่างเตียงคู่  

 

 

 

 

 

 

 



  
วนัท่ีสิบ กรงุสตอ็กโฮลม์ • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮลม์ •  สถานีรถไฟใต้ดินกรงุสตอกโฮล์ม• Stadshuskällaren แกมล่าสแตน • ถ่ายรปู

กบัพระราชวงัหลวง • มงกฎุสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge • พิพิธภณัฑเ์รือวาซา      (เช้า/

กลางวนั/เยน็)                                                                                                       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

09.30 น. เดนิทางถงึท่าเรอื ณ กรงุสตอ็กโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะรบัการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพ่ือออกเอกสารผลตรวจใช้เช็คอินในการเดินทางกลบัประเทศไทย (ค่าบริการตรวจรวมอยู่ใน

รายการทวัรเ์รียบร้อยแล้ว) 

 

จากนัน้ น าท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมอืงสตอกโฮล์ม ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนิกชื่อดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลงัคาด้วยหนิโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 

1911 และทุกๆ วนัที ่10 ของเดอืนธนัวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมอืนเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะใต้ดนิที่ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก 

เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบนัมจี านวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใต้ดนิ 47 สถานี และยกระดบั 53 สถานี มจี านวน 10 เสน้ทาง 

จดัเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสายสนี ้าเงนิ แดง และเขยีว มรีะยะทางยาวกว่า 110 กโิลเมตรเลยทเีดยีว ซึง่แต่ละสถานี จะมคีวามเป็น

เอกลกัษณ์ มธีมีโดยเฉพาะ ตกแต่งดว้ยสสีนัสดใส ลวดลายสวยงาม ทัง้สวย ทัง้น่าตื่นตาตื่นใจ ถูกสรา้งสรรคโ์ดยศลิปินกว่า 150 คน  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

อิสระชอปป้ิงย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรอื Old Town เป็นย่านเมอืงเก่าที่อยู่มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 เป็นอีกที่หนึ่งที่ผู้มา

เยอืน Stockholm ก็มกัจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวเีดน แปลว่า เมอืงเก่า ที่นี่มมีาตัง้แต่สมยัเริม่ก่อตัง้เมอืงสตอกโฮลม์ เป็นส่วนที่

เก่าแก่และล ้าค่าทางประวตัิศาสตร์มากที่สุดในเมอืงเลยทีเดียวผสมผสานกบัความทนัสมยัเข้าไว้ด้วยกนัได้อย่างลงตวั  แวะถ่ายรูปกบั

พระราชวงัหลวง Royal Palace  บรเิวณแถบพระราชวงั มตีรอกซอกซอยตา่ง ๆ เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ไม่ว่าจะเป็น

รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นของขายทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 

 



  
 ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสตอกโฮล์ม โดยเชื่อมต่อจาก 

Blasieholmen มายงัเกาะ Skeppsholmen ตวัสะพานนัน้มคีวามยาว 165 เมตร และกวา้ง 9.5 เมตร มงกุฎสทีองมกัจะเหน็ในโปสการ์ดของ

สวเีดน เป็นอกีจุดหนึ่งทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ โดยมภีาพเมอืงเก่าปรากฏเป็นฉากหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ชม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา (Vasa) เป็นเรอืทีถู่กกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้ส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซน็ต์

และตกแต่งประดบัประดาด้วยรปูแกะสลกันับรอ้ยชิน้ เรอื Vasa เป็นทรพัย์สมบตัทิางศลิปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัทีสุ่ด

แห่งหนึ่งในโลก เรอืล านี้ถูกจดัแสดงไวใ้นพพิธิภณัฑท์ีส่รา้งขึน้เพื่อแสดงเรอืล านี้ในเมอืงสตอกโฮลม์ ยงัมภีาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซาซึ่งคุณ

สามารถรบัชมได ้16 ภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
จากนัน้ ใหท้่านไดช้อปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้า NK เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือมสีิน้คา้แบรนดเ์นม และรา้น CAFÉ รา้นอาหาร

มากมาย 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั  Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั)  

วนัท่ีสิบเอด็ ท่าอากาศยานสตอกโฮลม์-อารล์นัดา  (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

     น าท่านเดนิทางเขา้สู่สนามบนิสต็อกโฮล์ม-อาร์ลนัดา เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มเีวลาใหท้่านได้ท า TAX REFUND คนืภาษีก่อนการ

เชค็อนิ 

14.30 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เท่ียวบินท่ี TG 961 

วนัท่ีสิบสอง สนามบินสุวรรณภมิู • กรงุเทพ 

05.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื  

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทางราคา มหศัจรรย ์SCANDINAVIA ชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน 12 วนั 9 คืน เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวีเดน โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บิน 

ราคาผู้ใหญ่ 
/ เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 
(พกัห้องละ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็อายุ  
2-11 ปีบริบูรณ์ 
เสริมเตียง 

(พกักบัผู้ใหญ่  
2 ท่าน) 

ราคาเดก็อายุ 2-
11 ปี บริบูรณ์ 
ไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผู้ใหญ่  

2 ท่าน) 

พกัเด่ียว 

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 ท่านต่อกรุป๊** 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชัน้ธรุกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพ่ิมเงินจากราคาเดิม ***กรณุาเชค็กบัทางเจ้าหน้าท่ีค่ะ 
90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกค้ามีตัว๋แล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หกัออก 19,000 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สต๊อกโฮลม์-กรุงเทพฯ) 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 9 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้หากสายการบนิมกีาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดตามการ

เปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ ค่าน ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ สถานทูตฯจะไม่คนืค่าวซี่าใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

**กรณีมวีซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯจะคนืเงนิใหท้่าน 4,500 บาท** 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✓ ค่าประกนัสุขภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหว่างท่องเทีย่ว(เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการ

สญูเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ ค่าตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR ทีป่ระเทศไอซ์แลนด ์1 ครัง้ เพื่อใชผ้ลตรวจในการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเข้าเมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าโรงแรม AQ/SHA+  1 คนื และ ค่าตรวจ RT-PCR /ATK เมื่อเดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 
 
 
 
 



  

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

• ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 

2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่าง

ของห้องพกัเด่ียวด้วยตวัท่านเอง 

• การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

• โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจมขีนาดกะทดัรตัและไม่มอี่างอาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

• กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะในฤดูรอ้นเท่านัน้ 

• บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 85,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์40%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

 

 



  
กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

กรณวีซี่าทีท่่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา  

• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิ

ถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทาง

หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100%  

• ทางบรษิทัฯ เริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื  ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอื

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บรษิทัฯจะท าการยื่นวซี่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองที่นัง่ครบ 15 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ , หอ้งพกัที่ได้รบั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้

คณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเต็ม ทางบรษิทัต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าเดี่ยว ซึ่งทาง  ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าด้วย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มคีวามประสงค์จะยื่นวซี่า

ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 

ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ  ที่เกดิจาก

การยกเลกิของท่าน 



  

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าได้ครบ 15 ท่าน ทางบรษิัทฯยนิดีคนืเงนิให้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทัง้หมด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวนัอาทติย ์ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักล่าว 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผู้มจีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จาก ไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั 

ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่ง

ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอื

ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิัท ฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 



  
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออก

ประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ์” ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวซี่าออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยค่ะ** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศนอรเ์วย)์ 

ยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (จามจุรีสแควร)์ 
 

ในการยื่นวซี่าทางสถานทูตจะเกบ็หนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกว่าจะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวซี่า ไม่สามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่า

ประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทติย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจชา้หรอืเรว็กว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต 

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีน้าเหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใชง้านเหลอืไม่

น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี่าดว้ย)  

***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือ

เดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

1. หนังสือเดินทาง 

 



  

 

 

 
             กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ประกอบดว้ย 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

• Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงนิทัง้ 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 15 วนั)ก่อนวนัยื่นวซี่า    

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

ส าคญัมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้เดียวก่อนการยื่นวีซ่าเดด็ขาด 

 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ้่ายไดน้ัน้ คอื 

-  พ่อ, แม่ สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้

- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื่อน ไม่สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได ้

• กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดงัน้ี  

-  ตอ้งท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  

   พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์  เช่น สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- หนังสอืรบัรองค่าใชจ้่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผูส้นบัสนุนและชื่อผูเ้ดนิทาง      

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุาแจ้ง

เจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. หลกัฐานการเงิน 

 



  
   ชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้อง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

 
 

• เจ้าของกิจการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

• พนักงานทัว่ไป  หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน พร้อมระบุวนัลาและประเทศท่ีเดินทาง

ทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ื่น) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีน ทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ื่น) 

 

 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 

• สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

3. หลกัฐานการท างาน 
 

  4. เอกสารส่วนตวั 
 



  

     
 

• หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

• หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิามาดว้ย 

• หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ต่อ เดก็ 1 ท่าน เท่านัน้) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิาและมารดา  

• ในกรณีท่ีเดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถทีจ่ะแสดงหน้าส าเนาหนังสอืเดนิทางของบดิาหรอืมารดา พรอ้มกบั ส าเนา 

หน้าวซี่า Schengen ทีย่งัมอีายุการใชง้านได ้แนบพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิทีส่ามารถยนืยนัไดว้่าไปพรอ้มกนัจงึจะสามารถยกเวน้ หนังสอืยนิยอมได้ 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 

• กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

• กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจรงิทีต่อ้งน าตดิตวัมาในวนัทีต่อ้งสแกนลายนิ้วมอื  

• บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลีย่นชื่อ เปลีย่นนามสกุล /สตูบิตัร (กรณีอายุต ่ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชใีนการขอยื่นวซี่า 

• เวลาการอนุมตัผิลวซี่าจะอยู่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรอื ในบางกรณีอาจ

ใชร้ะยะพจิารณานานกว่าทีก่ าหนด         

• ระหว่างพจิารณาไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร ์

• การพจิารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูต  ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิ้น  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนทีค่อย

อ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที่  

VISA ไม่ผ่านทุกกรณ ี*** 

 

 

 

 

5. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



  

ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า (ประเทศนอรเ์วย)์  

(โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขอ้  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

1.) ข้อมูลเก่ียวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   

___________________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถา้ม)ี  

________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. 

______________________________________________________________________________________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   _______________________________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์อืถอื  ____________________________________    E-mail :   

__________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส          สมรสไม่ไดจ้ดทะเบยีน         หย่า           หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคู่สมรส   _______________________________________________________________________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

             



  
2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

       บุตรคนที ่1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

            บุตรคนที ่2 ชื่อ     นามสกุล      

                    วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

       บุตรคนที ่3 ชื่อ     นามสกุล      

                    วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

 

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชกิในครอบครวั พี,่ น้อง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

      พี,่ น้อง ที ่1 ชื่อ     นามสกุล      

                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

            พี,่ น้อง ที ่2 ชื่อ     นามสกุล      

                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

                   พี,่ น้อง ที ่3 ชื่อ     นามสกุล      

                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3.2) ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  _________________________________ 

 
       4.)  ข้อมูลเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

           ม ี    วนัทีอ่อกวซี่า และวนัทีห่มดอายุวซี่า ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่่านเคยเดนิทาง 



  
ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซี่า  ________________________วนัหมดอายุวซี่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซี่า  ________________________วนัหมดอายุวซี่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซี่า  ________________________วนัหมดอายุวซี่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวซี่า  ________________________วนัหมดอายุวซี่า  _________________________ 

          ไม่เคยมวีซี่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวซี่าเชงเกน้ล่าสุดทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 
              ออกค่าใชจ้่ายเอง                        
 
              มผีูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้   ระบุชื่อ    ความสมัพนัธ ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


