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22.00 น. พร้อมกันท่ี 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

 

00.50 น. ออกเดินทางสู่  (บรกิารอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

06.35 น. เดินทางถึง  น าคณะผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหนา้ท่ี (**เวลาท้องถ่ินของประเทศ
เดนมาร์กช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) จากนั้น น าท่านชม  ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็น
ของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อต้ังบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก 
ในปี ค.ศ. 1909 ซึ่งมีความประทับใจในบัลเลต์เร่ือง เงือกน้อยผจญภัย เม่ือรูปปั้ นแล้วเสร็จถูก
น าไปติดต้ังต้ังแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1913 รูปปั้ นนี้มีน้าหนักประมาณ 175 ก.ก. มีขนาดความสูง
ประมาณ 1.25 เมตร ต้ังอยู่ท่ีสวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน บนก้อนหินบริเวณท่าเรือนูฮาฟน์ 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ                 
                     (-/-/-) 

 

วันที่สอง สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน คาสท์รัพ • รูปปั้ นนางเงือกน้อย • น้าพุเกฟิออน • 
พระราชวังครสิเตียนบอรก์ • ถนนสตรอยก์ • เมืองนารวิ์ค                 (-/กลางวัน/เย็น) 
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ที่นี่เป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว

มากกว่า 1 ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้ น The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็

ห้ามพลาดเลยนะคะ 

จากนั้นน าท่านชม  เป็นรูปปั้ นของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนท่ีก าลัง
ลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ตามต านานโบราณของนอร์ส (Norse Mythology) กล่าวว่า เทพีเกฟิออน
ให้บุตรชายท้ังสี่ แปลงกายเป็นวัว แล้วไถกลบทะเล เทพีนอร์ดิกเกฟิออนท าการไถคราดเพื่อให้
เกิดเป็นประเทศเดนมาร์ค รูปปั้ นสร้างข้ึนในโอกาสท่ีโรงผลิตเบียร์คาร์ลส์เบิร์ก อายุครบ 50 ปี ใน
ปี ค.ศ.1897 ออกแบบโดย อันเดอร์ส บุนด์การ์ด (Anders Bundgaard) ศิลปินชาวเดนมาร์ก น้าพุ
แห่งนี้ยังเป็นบ่ออธิษฐานศักด์ิสิทธ์ิท่ีผู้คนนิยมไปโยนเหรียญขอพรด้วย 
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จากนั้นน าท่านชม   กหนึ่งอาคาร
สถาปัตยกรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญของเมืองโคเปนเฮเกน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1167 ภายใต้
การน าของบิชอป Absalon ในสไตล์บาร็อค ปราสาทถูกสร้างข้ึนอย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1828 
ภายในพระราชวังหลังนี้ประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคัญๆ มากมาย ท้ังรัฐสภาแห่งประเทศ
เดนมาร์ก (The Danish Parliament) ศาลฎีกาและห้องท างานของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ 
หลายๆ ส่วนของตัวพระราชวังเองก็ยังใช้ในการจัดงานราชพีธีของราชวงศ์เดนมาร์ก หนึ่งในห้อง
ท่ีย่ิงใหญ่อลังการท่ีสุดในพระราชวังแห่งนี้คือเดอะเกรตฮอลล์ (The Great Hall) 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
จากนั้นน าท่านเข้าสู่  แหล่งช็อปปิ้ งท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกน 
ครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ stergade 
เป็นถนนช้อปปิ้ งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและยาวท่ีสุดในยุโรป มีความยาวกว่า 1 ก.ม. และเป็นเขต
ปลอดรถยนต์ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1962 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่  เพื่อเดินทางไป
ยัง 

15.30 น. ออกเดินทางจาก เที่ยวบินที่ DY941 

16.45 น. เดินทางถึง  (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

17.55 น. ออกเดินทาง  เที่ยวบินที่ DY366 

19.35 น. เดินทางถึง  

น้าหนักกระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค านวณน้าหนักกระเป๋าส าหรบัการเดินทาง หากเกิน
ทางสายการบินจะมกีารเรยีกเก็บค่าน้าหนกัเพิ่มเตมิ 

สายการบินและเวลา ทางบรษัิทอาจมกีารเปลี่ยนแปลงใหเ้หมาะสมกับช่วงวันเวลา และสภาพอากาศ 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก Scandic Narvik หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที่สาม เมืองนาร์วิค • หมู่เกาะลอฟโฟเทน • เมืองสโลเวอร์ • หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสวาร์ • 
เมืองเลคเนส • พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งโลโฟตร์ • เมืองสแตมซุนด์ • ออกล่าแสงเหนือออโรร่า                    
               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.
ม.)  ต้ังอยู่เมืองนูร์ลันด์ Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 
เป็นสถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของนอร์เวย์ มีเกาะใหญ่หลักๆ อยู่ด้วยกัน 5 เกาะ 
ได้แก่  เกาะเอาสต์โวเกย (Austvågsøya), เกาะกิมเซอยา (Gimsøya), เกาะเวสต์วอกอย 
(Vestvågøy), เกาะแฟลกสตัด (Flakstadøya), และ เกาะมอสเคเนส (Moskenesøya)  

 

จากนั้นเดินทางสู่  ศูนย์กลางการเดินทางและเป็นเมืองหลักของหมู่
เกาะลอฟโฟเทน ต้ังอยู่บนเกาะเอาสต์โวเกย (Austvågsøya) เป็นเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือ
สุดในหมู่เกาะลอฟโฟเทน (Lofoten) ตามแนว เวสฟยอร์ด (Vestfjorden) เป็นหมู่บ้านชาวประมง
ท่ีเก่าแก่และปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ยังคงท าการประมงอยู่ จุดเด่นของเมืองจะเป็นบ้าน
ชาวประมงสีแดง (RORBUER) ต้ังอยู่ริมทะเลมีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย และยัง
เป็นจุดเรือล่องชมฟยอร์ดและปลาวาฬออร์ก้า 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง  (ใช้เวลาเดินทาง

โดยประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และยังมีสนามฟุตบอลท่ีมี

ชื่ อเสียงอันโด่งดังท่ีต้ังอยู่บนเกาะเล็กๆท่ีมีชื่ อว่า "เฮนนิงสวาร์ สเตเดี้ยม" (Henningsvær 

Stadium) ต้ังอยู่รมทะเลตัดกับวิวภูเขาอันงดงาม อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 

 

น าท่านเดินทางสู่  ต้ังอยู่เกาะเวสต์วอกอย (Vestvågøy) ระหว่างทางน า
ท่ านเ ดินทางสู่   ( ใช้ เ วลาเ ดินทาง
โดยประมาณ 1 ชั่วโมง) มีการค้นพบว่าเป็นท่ีต้ังของชุมชนชาวไวก้ิงในอดีตเป็นพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ท่ีอยู่บนพื้นฐานของการฟื้ นฟูและการขุดค้นทางโบราณคดีของหมู่บ้านเผ่าไวก้ิง 
ปัจจุบันพื้ นท่ีดังกล่าวได้รับการขุดข้ึนและสร้างอาคารข้ึนใหม่บนท่ีดินจัดสรร ส่วนนี้ของ
พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องแสดงนิทรรศการถาวร 2 แห่งและโรงภาพยนตร์ ห้องโถงจัดแสดง
ผ่านวิดีโอและสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีเอกลักษณ์ จากการค้นพบและการขุดค้นของบอร์ก โบราณวัตถุทาง
โบราณคดีบางส่วนมีลักษณะโดดเด่น 
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จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 

นาที) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเวสต์วอกอย (Vestvågøy) 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

น าท่าน  เป็นปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดข้ึนในบริเวณแถบข้ัวโลก 
เรียกว่า แสงเหนือ 

 

 

ที่พัก Live Lofoten Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม  ชมความ

งดงามเของเกาะแห่งนี้ พร้อมท้ังท ากิจกรรมจับปูทะเลซึ่งเป็นท่ีแรกท่ีมีการจัดกิจกรรมล่องเรือจับ

ปูทะเลในเกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับปูทะเลบนเกาะลอฟโฟเทน 

วันที่สี ่ นั่งเรือ Crab Safari by RIB Boat • หมู่บ้านนัสฟยอร์ด • เมืองรีนน์ • หมู่บ้านฮัมนอย • 
หมู่บ้านโอ • เมืองสโลเวอร ์• MAGIC ICE BAR              (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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 หลังจากกิจกรรมจับปูยักษ์ท่านจะได้ชิมรสชาติของปูยักษ์โดยชาวท้องถิ่นจะปรุงน าไปต้มให้
ท่านได้รบัประทานกันแบบสดสดเลยทเีดียว เสิรฟ์พรอ้มกับขนมปัง และของหวาน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวันกับเมนูปูทะเล 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที) 
เมืองเล็กๆ ท่ีมีทัศนียภาพอันน่าสนใจ อีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ท่ีมีวิวภูเขาสลับกับ
แม่น้า และภาพสะท้อนวิว เทือกเขาบนผืน อิสระให้ท่านเดินชม 

 ท่ีได้ชื่อว่าเป็น หมู่บ้านชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้
อย่างดีเย่ียมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงท้ังสีเหลืองและแดง อีกท้ังยัง
อนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนส
โก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความ ประทับใจ จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร 
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น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที) อยู่ทางตอนใต้ของ
เกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับ  ธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนน
สาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และ
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แวะถ่ายภาพกับมุมมหาชน ท่ีถ่ายทอด
ความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีท่ีสุดอีกจุดหนึ่งคือ ภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดง หน้าภูเขาสูงตระหง่าน 
ตัดกับพื้นน้าสีฟ้าจากน้าทะเล 
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น าท่านเดินทางไปยัง  เป็นหมู่บ้านท่ีได้ข้ึนชื่อว่าสวยท่ีสุด บนหมู่เกาะ LOFOTEN 
อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับความนิยม อย่างมากจาก
นักท่องเท่ียว 

 

จากนั้นเดินทางกลับ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30ช.ม.) 

ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พิเศษหลังจากรับประทานอาหารเย็น น า
ท่ า น ช ม  

 โดยสิ่งของ
ภายในนี้จัดท าข้ึนจากน้าแข็ง และได้มีการ
ติดต้ังท่ีมีแสงไฟ LED เพื่อ เพิ่มความงดงาม 
ท่านจะได้ชมสีสันผสมผสานกับเสียงดนตรี
สร้างบรรยากาศท่ีมีเสน่ห์เฉพาะ ซึ่งจะช่วย
ให้  ท่านได้ ด่ืมด่า กับบรรยากาศอันไม่
ธรรมดาของดินแดนแห่งน้าแข็งแห่งนี้
อย่างแท้จริง 

ที่พัก Thon Hotel Lofoten หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.45 ช.ม.) ศูนย์
อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ในแถบข้ัวโลก และยังเป็นสวนสัตว์ท่ีอยู่เหนือสุดของโลกอีกด้วย ในนี้จะมีท้ัง หมี, 
หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อ่ืนๆ อีกหลากสายพันธ์ุ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรน
เดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) อีก
หนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย์ เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความ
เจริญ ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง เมืองท่องเท่ียวยอดนิยม
อีกแห่งหนึ่งท่ีไม่ควรพลาดอีกทังยังเป็นประตูสู่ข้ัวโลกเหนือและศูนย์กลางการส ารวจข้ัวโลกเหนือ
อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า เมืองสโลเวอร ์• สวนสัตว์ Polar park • เมืองทรอมโซ • เมืองซอมมาเรย  
                                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าในเขต
ตะวันตกของเทศบาล Tromsø ในเขต Troms ประเทศนอร์เวย์ ต้ังอยู่ประมาณ 36 กิโลเมตรทาง
ตะวันตกของเมือง Tromsø และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมน าท่าน ออกล่าแสงเหนือ หรือ
ปรากฎการ์ณออโรร่า NORTHERN LIGHT เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองรองบน
ท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดข้ึนในบริเวณแถบข้ัวโลก เรียกว่า แสงเหนือ 

 

ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
ที่พัก Sommarøy Arctic Hotel Tromsø หรอืเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  น าท่านท ากิจกรรมผจญภัยท่ีน่าต่ืนเต้นกับ 
 ต้ังอยู่ในภูมิทัศน์หุบเขาอาร์กติกท่ีให้บรรยากาศสด

ชื่นและสวยงาม ท าให้ฮัสก้ีฟาร์มแห่งนี้มีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จัก อย่างมากในการมาท ากิจกรรม
สุนัขลากเล่ือน อีกท้ังสุนัขฮัสก้ีเป็นสุนัขเมืองหนาวท่ีร่าเริง รักการว่ิงเล่น จึงใช้สุนัขฮัสก้ีเป็นสุนัข
ลากเล่ือนเพื่อให้ท่านได้หาประสบการณ์ท ากิจกรรมกันอีกท้ังยังเป็นการให้สุนัขออกก าลังกายอีก
ด้วย 

 
 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

 

น าท่าน 
เป็นยอดเขาสูงมี

จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมือง ทรอมโซและ
บริเวณใกล้เคียงท่ีมีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยก
จากกันโดยมีร่องน้าซึ่งเกิดจาก การกัดเซาะ
ต้ังแต่ยุคน้าแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ 
ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมือง
ทรอมโซจากมุมสูง 

 

 

วันที่หก เมืองทรอมโซ • สุนัขลากเลื่อน HUSKY FARM • นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน • 
มหาวิหารอารค์ติก                              (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้นน าท่าน  ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดก
ทาง วัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ทีถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด 

 
จากนั้นน าท่านเข้าสู่  มหาวิหารทีสร้างข้ึนในรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างข้ึนในปี 1965 อีกทังยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึงได้รับแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบ ภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถาน
ทีท่องเทียวท่ีมี ชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซอีกด้วย 
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ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่  

19.25 น. ออกเดินทางสู่ เที่ยวบินที่ 
SK4433 

21.15 น. เดินทางถึง 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก

ที่พัก Quality Airport Hotel Gardermoen หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นชม ต้ังอยู่ในอุทยานฟ
ร็อกเนอร์ Frogner เป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลัก
หินและรูปหล่อส าริดจ านวนมากกว่า 200 ชิ้นงาน ท่ีน่าท่ึงคือ ผลงานท้ังหมดนั้นสรรสร้างโดย
ศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของตัวศิลปินเป็นอย่างมาก 
โดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว ประติมากรรมท่ีท าด้วยทองสัมฤทธ์ิ หินแกรนิต และ
เหล็กหล่อ รวมถึงประติมากรรมชื่อดัง คือ เด็กน้อยโมโห (The Angry Boy),  เสาโมโนลิท (The 
Monolith) และ วงล้อแห่งชีวิต (The Wheel of Life) 

 

น าท่านชม สถานท่ีส าหรับจัดแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า
และการแสดงบัลเลต์ และยังเป็นโรงละครแห่งชาติของนอร์เวย์เป็นศูนย์วัฒนธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
นอร์เวย์ ตัวอาคารสร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น ได้รับแรงบันดาลใจมา

วันที่เจ็ด สวนประติมากรรมวิกเกอรแ์ลนด์ • ออสโลโอเปรา่เฮาส์ • พระราชวังหลวงออสโล • DFDS 
Scandinavian Seaways                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากภูเขาน้าแข็งออกแบบให้ดูเหมือนธารน้าแข็งยักษ์โผล่ข้ึนมาจากน้า และมีสะพานท่ีลาดเอียงสี
ขาวไว้เป็นพื้นท่ีสาธารณะอีกด้วย 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังสุดย่ิงใหญ่อายุ
เกือบ 200 ปี เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1824 เสร็จสมบูรณ์วันท่ี 26 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 
ระยะเววลา 25 ปี 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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14.00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เพื่อท าการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับค้าง 1 คืนเพื่อความ 

 

17.00 น. ออกเดินทางสู่   ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือ
มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอ่ืนๆ 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซฟีูด๊ทางเรอืจะจัดเตรยีมเมนูอาหารข้ึนอยู่แต่ละฤดูกาล*** 

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมหีน้าต่างเตียงคู่ 

 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าสู่  เพื่อเดินทางกลับสู่  มีเวลาให้ท่านได้ท า 
TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่   (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 

06.20 น. เดินทางถึง  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

******************************************************* 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ
เหมาะสมทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่
ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรอือาจะมีการปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอน

วันที่แปด สนามบินโคเปนเฮเกน – สุวรรณภูมิฯ กรุงเทพ        (เช้า/-/-) 
  

วันที่เก้า สุวรรณภูมิ กรุงเทพ               (-/-/-) 
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เฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

อัตราค่าบรกิาร 
มหัศจรรย์... นอรเ์วย์ ลอฟโฟเทน+ทรอมโซ 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 6 
ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน(ไม่เสรมิ

เตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

08 – 16 พฤศจิกายน 2565 25+1 149,999 149,999 139,999 +15,000 

03 – 11 ธันวาคม 2565 25+1 149,999 149,999 139,999 +15,000 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

กรณีท่ีมีต๋ัวเคร่ืองบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 บาท 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย *** 
 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
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✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

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

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ ไม่บังคับ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 
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• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  
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• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
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ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้หอ้งพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 
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❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหลา่นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 
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➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ 

และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
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เอกสารประกอบการยื่นวซี่า 
เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ในส่วนท่ีเป็นส าเนาผู้สมัคร 
ไม่ต้องเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน จะต้องเหลืออายุ

การใช้งานเดินทางไป และกลับไม่น้อยกว่า 180 วัน และมีหน้าว่าง 2 หน้า (ส าหรับวีซ่าสต๊ิกเกอร์) พร้อม

ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 2 ชุด  

 
***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สเีลือดหมู) เท่านั้น 

ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือ

เดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

1.2 หนังสือเดินทางเล่มเก่าตัวจรงิ ถ้าเคยมีวีซ่าเชงเก้นระยะเวลาไม่เกิน3 ปี  

ตัวอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น 

 

1. หนังสือเดินทาง 
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รูปถ่ายส ีขนาด 3.5X4.5 cm 2 รูป ท่ีมีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามซ้ากับรูปถ่ายท่ีเคยท าวีซ่า ภาพ

ใบหนา้ต้องชัดเจน ไม่ใส่หมวก,ไม่ใส่แว่นและคอนแท็คเลนส์,ไม่ย้ิมเห็นฟัน และห้ามตกแต่งภาพใดๆท้ังสิ้น       

ความยาวของใบหน้าตั้งแต่ศรีษะจรดคาง  
อยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนติเมตร 
ความกว้างของใบหน้า  
2.5 แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร 

ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายที่ตรงตามสถานทูตก าหนด 

 
 

 

3.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 
3.2 หากออกค่าใช้จ่ายให้คนในครอบครัวต้องขอ Bank guarantee จากธนาคารให้บุคคลนั้นๆด้วย        

หลักฐานทางการเงินชื่อและนามสกุลต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต และต้องขอจาก
ธนาคารไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า 

**หมายเหตุ** ผู้สมัครควรเลือกใช้บัญชีออมทรัพย์ท่ีมีเงินอยู่ในบัญชีไม่ต่ากว่า 100,000 บาทข้ึนไป 
3.3 ปรับสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง และเตรียมไปในวันท่ียื่นวีซ่า 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่า

จะมเีง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่น

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่ายส ี

 

3. หลักฐานการเงิน 
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4.1 ส าหรบัเจ้าของกิจการ  

ต้องมีส าเนาหนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนาจดทะเบียนบริษัท
(อายุไม่เกิน 3 เดือน) ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

4.2 ส าหรบัท่านที่ท างานบรษัิท กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใสช่ื่อของสถานฑตู 
ต้องระบุวันลาให้ครอบคลมุตลอดช่วงการท่องเท่ียว ต าแหน่ง และอัตราเงินเดือนท่ีได้รับ (ระยะเวลา
ของหนังสือรับรองต้องไม่เกิน 1 เดือน) ต้องมีตราแสตมป์จากบริษัทและเอกสารต้องระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ 

4.3 ส าหรบันักเรยีน หรอืนักศกึษา 
ต้องขอหนังสือรับรองจากทางสถาบนั เพื่อแสดงให้เห็นว่าปจัจุบันก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาเอกสาร

ต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

 

 

• ส าเนาทะเบียนบา้น 

 ตัวอย่าง Bank Statement ท่ีผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร ตัวอย่าง Bank Guarantee ท่ีผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร 

4. หลักฐานการท างาน 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
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• ส าเนาบัตรประชาชน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 

 
6.1 สูติบัตรฉบบัภาษาไทย/อังกฤษ 
6.2 กรณีเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องยื่นหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา  
6.3 กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้อง

ขอจดหมายยินยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา หรือมารดา ผู้ไม่ได้เดินทางจะต้องไปยื่นความจ านง
เพื่ออนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกทา่นหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ หรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและลงตราประทับจากราชการอย่างถูกต้องฉบบั
ภาษาไทย/อังกฤษ 

 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาวซีา่ไม่น้อยกว่า  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ 

และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทูต 

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณาใดๆ
ท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้อง
เป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี 
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ข้อมูลค ารอ้งขอยื่นวีซ่า (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเปน็ประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่า 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

      

      วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบียนสมรส  สมรสไม่ได้จดทะเบียน 

 หย่า          หม้าย 

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

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้าก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศกึษา และลง

รายละเอียดอ่ืนๆ ลงในชอ่งว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
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___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีทา่นก าลังศึกษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

 มีวันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ใหต้รวจสอบท่ีหนา้เชงเก้นท่ีทา่นเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

 

 ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหนา้วีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีทา่นเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใช้จ่ายเอง    มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้   ระบุชื่อ   ความสัมพันธ์   
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