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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ROW H-J สายการบินไทยเจ้าหน้าทีคอย
อํานวยความสะดวกด้านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนันเชิญรอ ณ ห้องพักผูโ้ ดยสารขา
ออก
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ ก) - ลิตเติลเมอร์ เมด - นําพุเกฟิ ออน - วังอมาเลียนบอร์ ก – วัง
โรเซนบอร์ ก - เรือสําราญ Scandinavian Seaway
ออกเดินทางสู่กรุ งโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG
950
ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของ
ศุลกากร แล้วออกเดินทางสู่ตวั เมืองโคเปนเฮเก้น สวรรค์แห่งเมืองท่า เมืองแห่ งความรัก
ในเทพนิยาย
นําเทียวชมเมือง ถ่ายรู ปคู่กบั เงือกน้อยลิตเติลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึงยังคงนัง
เศร้ารอเจ้าชายตามเนือเรื องในเทพนิยายอันลือลัน ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริ ส
เตียน-แอนเดอร์สนั โดยได้รับการสนับสนุนจากบริ เวอร์ -จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ ล
สเบิร์ก ใกล้กนั เป็ นย่านท่าเรื อขนาดใหญ่ ทีมีเรื อสิ นค้าและเรื อสําราญจอดเด่นเป็ นสง่า
เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับนําพุเกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สียสละกับบุตรชายทีร่ วม
สร้างเกาะซีแลนด์ขนมา
ึ จากนันไปชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ทีประทับในฤดูหนาว
ของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก นําท่านชมปราสาทโรเซนบอร์ ก สร้างในศตวรรษที
ภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุลาค่
ํ าอย่างวิจิตรงดงาม จัดแสดงเครื องใช้โดยเฉพาะอย่าง
ยิงมงกุฎทีประดับด้วยอัญมณี นอกจากนียังเป็ นทีเก็บเครื องเพชรมหามงกุฎ เครื องราช
อิสริ ยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย รถโค้ชผ่านเขตท่าเรื อ Kongens Nytorv ทีมี
อาคารบ้านเรื อนตังแต่ยคุ คริ สต์ศตวรรษที เรี ยงราย ผ่านจัตุรัสซิตีฮอลล์ ใจกลางเมือง
มีสวนสนุก ทิโวลีทีเก่าแก่ตงแต่
ั ปี
ได้รับการยกย่องให้เป็ นแหล่งบันเทิงทีเก่าแก่
ทีสุดแห่งหนึงของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ งสิ นค้าย่านวอล์คกิงสตรี ท หรื อถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ งทียาว
ทีสุดในโลก เริ มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ นสุ ดที Kongens Nytorv ทีมีสินค้าแบรนด์เนม
ชือดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จากสวิส, พอร์ซเลน เป็ นต้น
เดินทางสู่ท่าเรื อเพือลงเรื อสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีพรังพร้อมไปด้วย
ร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ า
สําหรับค้างคืนบนเรื อ คืน เพือความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
เรื อออกเดินทางสู่ กรุ งออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านนําของเดนมาร์ กและสวีเดน
อาหารคําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์”ภายในภัตตาคารในเรื อสําราญ
พักค้างคืนบนเรื อสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ SEASIDE
CABIN
ออสโล (นอร์ เวย์ ) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์ สนิบบา - ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาค
ฟยอร์ ด)
อรุ ณสวัสดิยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริ สุทธิบนชันดาดฟ้าของเรื อ ระหว่างเส้น ทาง
เรื อสําราญผ่านออสโลฟยอร์ดทีงดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าที
ภัตตาคารบนเรื อสําราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุ งออสโล รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองลิลเลียแฮมเมอร์
ดินแดนอันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski มีอยูถ่ ึง แห่งรวมระยะทางกว่า ,
ก.ม. คอยต้อนรับนักสกีจากทัวทุกมุมโลก จากนันเดินทางเข้าสู่ เมืองอุ๊ตต้า (Otta) ใน
เขตอุป๊ แลนด์ (Oppland)
เปรี ยบเสมือนเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่ภูมิภาคฟอย์ดแห่ง
นอร์เวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึงจุดชมวิวดาล์สนิบบา ถูกค้นพบในปี ค.ศ.
บนเขตทีราบสูง , เมตรเหนือ
www.smileytour.com

Chinese

Local
www.dfdsseaways.com

Scandinavian Buffet
(184 ก.ม.)

Chinese
( ก.ม.)
2/10

. น.

19.00 น.
วันที
07.00 น.
. น.

. น.
บ่าย

. น.

. น.
วันที
07.00 น.
. น.

2207-0402-EUR32

ระดับนําทะเล ทีจะทําให้คุณรู ้สึกเสมือนอยูบ่ นเส้นทางลอยฟ้า โอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
เขียวขจีตดั กับหิมะอันขาวสะอาด ทีนีอากาศแสนบริ สุทธิ จนได้ขนทะเบี
ึ
ยนเป็ นแหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การ UNESCO
และเปิ ดให้นกั ท่องเทียวได้มาเยือน ในระหว่างเดือนมิถนุ ายน - กันยายนเท่านัน
ออกเดินทางสู่ภูมิภาคฟยอร์ดไกแรงเกอร์ (Geiranger) เปรี ยบเสมือนอัญมณี
( ก.ม.)
เม็ดงามทีประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ อ่าวแคบๆล้อมรอบไปด้วยเทือก
เขาทีมีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเทียวธรรมชาติ อาทิ นําตก, ป่ าอันสวยงามปกคลุมไปด้วย
พืชสี เขียว ตัดกับสี นาเงิ
ํ นของนําทะเลเป็ นภาพแบบพาโนรามาทีสวยงามทีสุ ดในนอร์เวย์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเข้าพักโรงแรม GRANDE FJORD HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.grandefjordhotel.com
ไกแรงเกอร์ - ล่องเรื อฟยอร์ ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารนําแข็งบริก สเดล
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
Scandinavian Buffet
นําท่านล่องเรื อชมฟยอร์ดทีได้ชือว่าสวยทีสุ ดในนอร์เวย์ จากนักท่องเทียวทีได้ไปเยือน
และบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ดแห่งนีไว้ ซึ งท่านจะไม่ผดิ หวังกับมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่ งนี ผ่านชมนําตกสูงทังเจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึงในเอกลักษณ์ของ
ไกแรงเกอร์ ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชืนชมกับแหล่งฟยอร์ด ทีมีธรรมชาติของ
ขุนเขาทีงดงามสงบเงียบ ทังนําตกอันหลากหลายทีกระเซ็นละอองนําจากเทือกเขาสู ง
ใหญ่ลงสู่เบืองล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซี ยร์ทีสะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับ
ทะเลสาบสี ฟ้าอ่อนสลับกับตันสนอันยิงใหญ่เหนือคําบรรยายยิงนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
พาท่านเดินทางสู่ภมู ิภาคนูรด์ฟยอร์ดเดน บริ เวณนีมีทะเลสาบ หุบเขา และชายฝังฟยอร์
( ก.ม.)
ดมากมาย อีกทังยังเป็ นแหล่งกําเนิดของม้าพันธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย ภูมิภาคแถบนีเป็ น
ถินอาศัยของชาวไวกิงโบราณ แล้วเข้าหมู่บา้ นโอลเด็น ทีเก่าแก่มีอายุยอ้ นหลังไปเมือปี
ค.ศ.
แหล่งเพาะปลูกและฟาร์มปศุสัตว์ของชาวนอร์เวย์
นําท่านสัมผัสกับธารนําแข็งบริ กสดาล (Glacier) ธารนําแข็งเกิดจากการทีหิมะตกลง
( ก.ม.)
มาแล้วสะสมกันจนหนา - เมตร แล้วเกิดการเคลือนตัวลงมาอย่างช้า ๆ ทําให้เกิด
การสึ กกร่ อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะทีสะสมกันจนเป็ นนําแข็ง ธารนําแข็งที
เคลือนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วละลายกลายเป็ นลําธาร ธารนําแข็งทีถูก
ตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรี ยกว่า “ภูเขานําแข็ง” สี ของธารนําแข็งมักจะมีสีเขียว
แกมม่วง หรื อ แกมนําเงิน) กลาเซียร์แห่งนีมีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอ
ดาล นําคณะนังรถ TROLL CAR ทีออกแบบเป็ นพิเศษสําหรับท่องเทียวไปบนถนนสาย
แคบๆ เพือทีจะให้ท่านได้สัมผัสกับธารนําแข็งอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลานําคณะ
เดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเข้าพักโรงแรม MYRKDALEN HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
https://www.myrkdalen.no/en/m
yrkdalen-hotel
รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอร์ เก้น - ชมวิวทียอดเขาฟลอยเอ่ น
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
Scandinavian Buffet
นําคณะนังรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง
นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตังอยูบ่ นความสูง
เมตร เหนือ
ระดับนําทะเลใกล้กบั ฟยอร์ด Aurland ทีมีภมู ิทศั น์งดงามสุ ดสายตา ทีคุณจะได้ชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารนําแข็งปกคลุมเหนือ
พืนดิน ภาพของหิมะทีปกคลุมอยูบ่ นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา,
สะพานข้ามหุ บเขาและแม่นาํ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับนําตก Kjosfossen ทีงดงาม
ตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟยอร์ ดทีมีอยูม่ ากมาย
แล้วเปลียนเป็ นรถไฟ NSB จากสถานีมีร์กาลจนถึงสถานีโวส
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รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองท่าแห่งนอร์ เวย์ตะวันตกเมืองทีได้ชือว่า
เป็ นประตูสู่ฟยอร์ด ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้วยบ้านเรื อนเก่าแก่อายุกว่า , ปี ปัจจุบนั มี
ประชากรอาศัยอยู่ , คน สถานทีสวยงามทีได้ขนทะเบี
ึ
ยนเป็ นมรดกโลก และมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากทีสุ ด
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เทียวชมเมืองเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันทีแสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าทีสําคัญ
ของนอร์เวย์มาตังแต่คริ สศตวรรษที เมืองนีล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรื อทียาว
ถึง กิโลเมตร เทียวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นทีตังของ Fish Market และ Bryggen ทียังคง
อนุรักษ์อาคารไม้ทีมีอายุเกือบ ปี ซึ งเป็ นตัวอย่างการก่อสร้างทีโดดเด่น จนได้รับการ
จดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้วนําคณะนังรถรางขึนสู่
ยอดเขา Floyen บนความสูง เมตรเหนือระดับนํา ทะเลเพือให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์
ของเมือง อันเป็ นภาพบรรยากาศทีงดงามไม่ควรพลาด แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่าน
ถนนคนเดิน ทีถูกสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก Radisson Blu Royal Hotel, Bergen หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เบอร์ เก้น - บินสู่ ออสโล - เทียวชมมือง – สวนวิกเกอร์ แลนด์ -ช้ อปปิ งถนนคาร์ ลโจฮันเกท
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินการ์ เดอมูน กรุ งออสโล รถรอรับแล้วนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทียวชมกรุ งออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่
ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี
แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ทีมีประติมากรรมที
แสดงถึงความเป็ นอยูส่ ภาพชีวิตและการดินรนต่อสู ้ของมนุษย์ชาติ ซึงเป็ นผลงานประติ
มากรชือดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล,
พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า
ปี อาทิเนชันแนลเธียเตอร์ ,
อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
อิสระให้ท่านได้เดินเทียวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่าน
ช้อปปิ งทีมีชือเสี ยงของออสโล
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก SCANDIC GARDEMOEN OSLO AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
ออสโล - บินสู่ อัลต้า - นอร์ ธเคป - ชมพระอาทิตย์เทียงคืน
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงเมืองอัลต้า เมืองใหญ่ดา้ นการศึกษาของนอร์เวย์ เมืองนีท่านสามารถชมพระอาทิตย์
เทียงคืนได้ เพราะเป็ นเมืองทีตังอยูเ่ หนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึนสู่ ดินแดนตอนเหนือ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคปทีเมืองฮอนนิงสแวก
ทีตังอยูบ่ นดินแดนเหนือสุ ดทีมีประชากรอาศัยอยูบ่ นเขตยุโรปเหนือ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ทีตังของ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป” ซึงตังอยูบ่ นปลายแหลมนอร์ธเคป
ชมภาพถ่ายเกียวกับการประพาสของรัชกาลที เมือปี พ.ศ.
ซึงพระองค์ได้จารึ ก
พระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ทีปัจจุบนั ได้จดั แสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความ
ภาคภูมิใจในพระปรี ชาสามารถภายในพิพธิ ภัณฑ์สยาม ทีจัดสร้างขึนเพือเป็ นเกียรติแก่
www.smileytour.com

Asian

Chinese
www.radissonhotels.com/enus/hotels/radisson-blubergen?cid=a:se+b:gmb+c:emea
+i:local+e:rdb+d:nob+h:NOBG
OROY
Scandinavian Buffet
Chinese

Thai
www.scandichotels.com
Breakfast
(

ก.ม.)

(

Chinese
ก.ม.)
Local
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ประเทศไทย รับฟังและชมเรื องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เทียงคืน ในห้อง
Auditorium ก่อนทีจะไปชมปรากฏการณ์จริ งด้านนอก ต่อจากนันเฉลิมฉลองการพิชิต
แหลมนอร์ธเคปด้วย
แชมเปญแกล้มด้วยไข่ปลาคาร์ เวียเลิศรส
แล้วรับมอบ
ประกาศนียบัตร สําหรับผูม้ าเยือน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ
วันที
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18. น.
วันที
08.00 น.
. น.
. น.
บ่าย

21.00 น.
วันที 10
08.00 น.
09.00 น.

2207-0402-EUR32

นําท่านเข้าพักโรงแรม SCANDIC NORDKAPP หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
นอร์ ธเคป - ลักเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - ซาริเซลก้า (ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
ออกเดินทางลอดอุโมงค์กลับสู่ฝังแผ่นดินใหญ่ ณ ดินแดนตอนเหนือของประเทศ
ฟิ นแลนด์ ทีเรี ยกกันว่าเขตฟิ นน์มาร์ก หรื อเขตแลปป์ แลนด์ บริเวณแถบนีเป็ นทีอยูอ่ าศัย
ของชาวแลปป์ หรื อ อีกชือหนึงคือซามิ (Sami) นําคณะข้ามพรมแดนสู่ประเทศฟิ นแลนด์
เมืองคาราสจอค

www.scandichotels.com
Scandinavian Buffet
(237 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนีเป็ นเขต Lapland ของชาว Sami ซึงเป็ นชนเผ่า
(155 ก.ม.)
พืนเมืองทางเหนือของฟิ นแลนด์ ทะเลสาบนีมีความยาวถึง ก.ม. นําท่านเข้าชม SIIDA
MUSEUM พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ ทีจัดแสดงออกเป็ น ส่ วน ๆ แรกเป็ นเอ็กซิบิชนั
บอกเล่าเรื องราวและวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวพืนเมือง และอีกส่วนหนึงเป็ น Open
Air Museum ทีให้ท่านได้เห็นภาพบรรยากาศจริ งของการดํารงชีวิต เป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์
เก่าแก่ทีเคยโยกย้ายถินฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟิ นแลนด์ รัสเซีย ชาว
แลปป์ นิยมเลียงกวางเรนเดียร์ไว้ใช้งาน ซึงท่านสามารถหาซื อสิ นค้าทีระลึกผลิตภัณฑ์
จากกวางเรนเดียร์เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเข้าพักโรงแรม Northern Lights Village Saariselkä หรื อเทียบเท่าในระดับ https://saariselka.northernlightsv
เดียวกัน
illage.com/
ซาริเซลก้ า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บินสู่ เฮลซิงกิ
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
Scandinavian Buffet
ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองโรวาเนียมิ เป็ นนครหลวงของเขตแลปแลนด์
(257 ก.ม.)
ดินแดนมหัศจรรย์บริ เวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําคณะเยือนดินแดนซานตาครอส Santa Claus Village ทีเส้น Arctic Circle ดินแดน
Lapland ได้ชือว่าเป็ น The Christmas City ให้ท่านได้พบและบันทึกภาพกับลุงซาน
ตาครอส ได้ตลอดปี เชิญท่านเลือกซือของขวัญในเทศกาลคริ สต์มาสทีจะมาถึง หรื อของ
ทีระลึกทีเกียวกับลุงซานต้าและคริ สมาสต์จาํ นวนมาก
พร้อมบริ การไปรษณี ยท์ ี
ประทับตราสํานักงาน Santa Claus ทีบริ การส่งไปยังทัวโลก
ออกเดินทางสู่กรุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ
คณะเดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิหลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้าพักโรงแรม HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER หรื อเทียบ เท่าใน
www.ihg.com
ระดับเดียวกัน
เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้ า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์ หิน - ช้ อปปิ ง - ล่องเรื อสําราญซิลเลีย
ไลน์
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
Scandinavian Buffet
นําคณะเทียวชมเมืองเริ มจากตลาดนัดริ มทะเล (Market Square) ทีมีชือเสี ยงนอก จากจะ
เป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองทีขายของทีระลึกแก่นกั ท่องเทียว ยังเป็ นแหล่งขายปลานานา
ชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และยังเป็ นทีตังสถานทีสําคัญ อาทิ ทําเนียบ
ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้าทีระลึกตามอัธยาศัย
แล้วนําเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึงออกแบบโดยสองพีน้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.
www.smileytour.com
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. น.
บ่าย
. น.

19.30 น.
วันที
08.00 น.
. น.

. น.
13. น.

เป็ นโบสถ์แบบรูเธอรันทีสร้างอยูภ่ ายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย
พร้อมระบบเสี ยงทีดี จากนันเยียมชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธ
อดอกซ์ ทีงดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย ผ่านชมจัตุรัสสภาสู ง (Senate
Square) ซึงเป็ นทีตังของอนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอ
รัน เทียวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็ นอนุสาวรี ยซ์ ิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผู ้
แต่งเพลงฟิ นแลนเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเทียวชมเมือง หรื อ ช้อปปิ งตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ท่าเรื อเพือลงเรื อสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ทีพรัง
พร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิ โน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa
ฯลฯ (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสําหรับค้างคืนบนเรื อ คืน เพือความสะดวกในการเดินทาง
ของท่าน) นําท่านออกเดินทางสู่กรุ งสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
รับประทานอาหารคําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์” ณ ภัตตาคารบนเรื อสําราญ
พักค้างคืนบนเรื อสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ
SEASIDE CABIN
กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) - แกมล่าสแตน - ซิตฮอลล์
ี
- พิพธิ ภัณฑ์ เรื อวอซ่ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ กรุ งสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตังแต่ครังศตวรรษที
ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้าน
เมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทังปราสาทราชวัง ตังอยูร่ ิ มนําและตามเนินสูงตํา ทําให้สต็อก
โฮล์มเป็ นเมืองทีสวยทีสุ ดแห่งหนึงในโลกนําท่านชมเมืองทีจุดชมวิว แล้วผ่านไปชม
แกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ทีสุ ดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบนั ยังทิงร่ องรอยแห่ง
ความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นทีตังของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร,
ตลาดหุ ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชมซิตีฮอลล์ หรื อศาลาว่าการเมืองซึ งใช้เวลาสร้างถึง ปี ออก แบบโดย
สถาปนิกชือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า ล้านก้อนและมุง
หลังคาด้วยหิ นโมเสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี
และทุกๆ วันที
ของเดือน
ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลียงรับรองผูไ้ ด้รับรางวัลโนเบล ในห้องบลูฮอลล์ทีดัดแปลง
ให้เป็ นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพือรองรับแขกเหรื อกว่า ,
คน แล้วนําท่านชม
พิพธิ ภัณฑ์เรื อวอซา (Vasa) เป็ นเรื อทีถูกกูข้ นมาในศตวรรษที
ึ
เนืองจาก
สามารถรักษาชินส่ วนเดิมของเรื อไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดา
ด้วยรู ปแกะสลักนับร้อยชิน เรื อวอซาเป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะ ทีโดดเด่น และเป็ น
แหล่งท่องเทียวทีสําคัญทีสุดแห่งหนึงในโลก เรื อลํานีถูกจัด แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที
สร้างขึนเพือแสดงเรื อลํานีในเมืองสต็อกโฮล์ม
พิพิธภัณฑ์แห่งนีดึงดูดนักท่องเทียว
ได้มากทีสุ ดในบรรดาพิพธิ ภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย

Thai

Local
www.tallinksilja.com
Scandinavian Buffet

Chinese

. น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Thai
นําท่านเข้าสู่ทีพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL STOCKHOLM หรื อ
www.radissonblu.com
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที
เดินทางสู่ สนามบิน - กลับกรุ งเทพฯ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม
Scandinavian Buffet
. น.
ออกเดินทางสู่สนามบิน เพือเตรี ยมเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
14.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 961
วันที
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
05.50 น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที
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นักท่องเทียวได้รับเป็ นหลักฯ)
ค่าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางวันที – ก.ค.
& ก.ค. – ส.ค.
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ - ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ ท่าน หรื อ ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ - ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณี ทีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดียวเพิมท่านละ(Single Room)
 ในกรณี ทีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดียวเพิมท่านละ(Double Single Use)
 ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน (การบินไทย) ผูใ้ หญ่หกั ท่านละ
 ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน (การบินไทย) เด็กหักท่านละ

178,000.160,900.142,900.29,000.34,000.-30,000.-22,500.-

ค่าทัวร์ รวม :

 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามันเชือเพลิงแล้ว ณ วันที 01 เมษายน
2565 ค่าสายการบินภายในประเทศ (BGN-OSL / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมค่าภาษีนามั
ํ น
 ค่าพาหนะท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
 ค่าเข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก, ค่ารถไฟสายโรแมนติก, ล่องเรื อฟยอร์ ดไกแรงเกอร์, ค่า Excursion ธารนําแข็ง บริ กสดาล,
รถรางขึนยอดเขาฟลอยเอ่น, ค่าเข้าศูนย์นิทรรศการปรากฏการณ์พระอาทิตย์เทียงคืน, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์แลปป์ , ซิ ตีฮอลล์,
พิพธิ ภัณฑ์เรื อวอซา
 โรงแรมทีพักตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการคัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษทั MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสู ญเสี ย
ชีวติ /อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง
จากอุบตั ิเหตุ
สําหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ
16-75
ปี
จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเนืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000
บาท ทังนีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพทีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิมความคุม้ ครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสู ญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระ และ
เทียวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื อง นําหนักไม่เกิน กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึนเครื องได้
นําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื องได้ไม่เกิน กิโลกรัม /
ใบ โหลดได้ท่านละ ใบเท่านัน และนําสัมภาระถือขึนเครื องนําหนักไม่เกิน กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนําหนักเพิมเป็ น
สิทธิ ของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิน
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้องพักค่าอาหารและเครื องดืม
ทีสังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริ ษทั จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
เพือเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์และ ชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 60,000 บาท ต่อผูเ้ ดินทางหนึงท่าน ซึงเงิน
มัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีท่ องเทียวต่ างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่ อบุคคลดังต่ อไปนี
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการไม่รับจองทัวร์สาํ หรับลูกค้าดังต่อไปนี
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูส้ ู งอายุทีมีความจําเป็ นต้องใช้วีลแชร์ , ไม้เท้า หรื อเครื องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางทีบ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
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4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ดืี มสุ ราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสี ยงดัง พูดจาหยาบคาย สร้าง
ความรําคาญให้แก่ผรู ้ ่ วมคณะ, ผูท้ ีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทัวร์ ทีมีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผูท้ ีก่อหวอด
ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ่ วมเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ งบางครังอาจจะมีผลกระทบกับ
ผูร้ ่ วมคณะท่านอืนหรื อโปรแกรมท่องเทียวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การทีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี
. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนําเทียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน ก่อนวันทีนําเทียว
ให้คืน % ของเงินค่าบริ การ
. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนําเทียวทราบไม่น้อยกว่าสิ บห้าวัน ก่อนวันทีนําเทียว
ให้คืน % ของเงินค่าบริ การ
. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนําเทียวทราบน้อยกว่าสิ บห้าวัน ก่อนวันทีนําเทียว
ไม่ตอ้ งคืนเงินค่าบริ การ
. ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทียวทีได้จ่ายจริ ง เพือการเตรี ยมการจัดการนําเทียวต่อไปนี ให้นาํ มาหักจากเงิน
ค่าบริ การทีต้องจ่ายตามข้อ แต่ถา้ ค่าใช้จ่ายสู งกว่าเงินค่าบริ การทีได้ชาํ ระไว้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทียวจะเรี ยกจาก
นักท่องเทียวไม่ได้ ทังนีผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทียว แสดงหลักฐานให้นกั ท่องเทียวทราบ ดังต่อไปนี
. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
. ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื องบิน
. ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ทีนํามาใช้นี เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
โดย
ประกาศใช้นบั ตังแต่วนั ที มิถุนายน
เป็ นต้นไป
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชื อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที 01 เมษายน
การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ น
ค่าทัวร์ ส่วนเพิมทีทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักทีมีเตียงเดียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึงห้อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักทีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพ้ กั 3
ท่าน (ทังนีขึนอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพักทีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึงห้อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึนอยูก่ บั ข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ งมักมีความแตกต่างกัน ซึง
อาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามทีต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครื องปรับอากาศทีมีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
 ในกรณี ทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน - เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการ
ปรับเปลียน หรื อย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํา ซึ งขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้จ่าย
เพิมเติมได้
สถานทีเข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้าชมนัน ๆ ปิ ดทํา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ในเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระ Reservation Fee ไปแล้ว
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิมเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผูใ้ ห้บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริ การในการยกกระ เป๋ าขึนลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้ ยูโร / ใบ / ครัง
 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื องบิน คือ กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดย สารชัน
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนําหนักเพิมเป็ นสิ ทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื องได้ไม่เกิน กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ ใบ
เท่านัน และนําสัมภาระถือขึนเครื องนําหนักไม่เกิน กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนําหนักเพิมเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึนเครื องได้ ต้องมีนาหนั
ํ กไม่เกิน กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สู ง ไม่เกิน เซนติเมตร หรื อ เซนติเมตร ( . นิว) x เซนติเมตร ( . นิว) x เซนติเมตร ( นิว)
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีลอ้ เลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสูญเสีย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิ ชย์ ซึ งจะรับผิดชอบต่อการสู ญ
หายหรื อเสี ยหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน , บาท/ท่าน
เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายืนประมาณ วัน (วันทําการ)
ตังแต่วันที พฤศจิกายน
เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้น จะเริมเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ าย
ดิจิตอล ใบหน้ าและข้อมูลสแกนลายนิวมือ นิว ทีเรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึงข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกียวกับ
วีซ่า VIS เป็ นระยะเวลา ปี ผู้สมัครทุกท่ านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์รับยืนวีซ่าด้ วยตัวเองตามเวลานัดหมาย
 พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรื อประเทศอืน ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รู ปถ่ายสี ขนาด นิว จํานวน ใบพืนหลังเป็ นสี ขาว
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสู ติบตั ร
ในกรณี อายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์
 หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั / สังกัดทีท่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั ,
วันเดือนปี ทีเริ มทํางานกับบริ ษทั นีและช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา
 กรณี ทีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสือรับรองบริ ษทั ทีคัดไว้ไม่เกิน
เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง เดือน
 หนังสื อรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง เดือนต้อง
อัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบนั หรื อสเตทเม้นท์ในกรณี ทีไม่ได้อพั เดทสมุดอย่างต่อเนืองทุกเดือนหรื อมีเดือนใดเดือนหนึงขาดหายไป ควร
เลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ และมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ า หลัก เพือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู่ ภูมิลาํ เนา ในกรณี ทีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออก
หนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณี ทีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้องไปยืน
เรื องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผูอ้ าํ นวยการ
เขตลงลายมือชือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
 กรณี ทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสิทธิเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไขทีบริษัทได้ ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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