
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รอสกิล * แรนเดอร์ส * เฮีร์ตสฮาลส์ * ออสโล * ทรอนไฮม์ * โมลด์ * ออร์เนสวิงเก้น * ไกแรนเกอร์ฟยอร์ด  
ล่องเรือไกแรนเกอร์ฟยอด์จ * เฮลล์สล ี* นั่งรถโทลล์ * ธารน ้าแข็งบริคสดาลส์ * โลเอน * ฟลมั  

เบอร์เกน * วอสส * นั่งรถไฟโรแมนติกฟลมัสบานา * สเตกาชไตน์ * นาร์วิค  
หมู่เกาะโลโฟเทน * สโลเวอร์ * แฮมนอย * หมู่บ้านโอ * มอสคิเนส  
*** เส้นทางสุดแสนโรแมนติก บินไฟท์ภายในสบายๆ สองรอบ *** 

 

 



 

แกรนด์นอร์เวย์ 13 วนั TG พรีเมี่ยม ออกเดินทาง กรกฎาคม 2565 - มีนาคม 2566  
1. เท่ียวแบบสบายๆ พกัโรงแรม มาตรฐาน 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า 
2. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ *** 
3. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
4. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรในยุโรป 
6. บริการน ้าด่ืมบนรถตลอดการเดินทาง 
7. พกัในเรือส าราญห้องพกัวิวทะเล 1 คืน 

ไฮไลท์ของการเดินทางที่แตกต่างจากทัวร์อ่ืนคือเราพกัในเรือส าราญ FJORD LINE 1 คืน 
เรือ “ฟยอร์ด ไลน์” จะเดินทางออกจากเมืองเฮีร์ตสฮาลส์ เวลา 20.00 น. เราจะรับประทานอาหารค ่าแบบ ซีฟู๊ด 

บุฟเฟต์ และเคร่ืองด่ืมแบบไม่จ ากัด หรูหรา รสชาติดีเยี่ยม ห้องพักทุกห้องเราจัดเตรียมห้องพักแบบวิวทะเล (SEA VIEW) 
ไว้ให้ทุกท่านสุดแสนโรแมนติก  

  เส้นทางเดินเรือส าราญ Fjord Line เม่ือเรือส าราญออกเดินทางจากคาบสุมทรจัสแลนด์ของประเทศเดน

มาร์คและจะลัดเลาะริมชายฝ่ังประเทศนอร์เวย์ เส้นทางเดินเรือท่ีเก่าแก่ตั้งแต่สมัยชาวไวกิง้เรืองอ านาจ เรือส าราญจะผ่าน

เมืองต่างๆริมชายฝ่ังจนกระท้ังมาเข้าฝ่ังท่ีเมือง “สตาเวงเกอร์” (Stavenger) เวลา 06.00 น.(ท่านสามารถชมวิวจากดาดฟ้า
เรือส าราญ) เมืองนี้เป็นเมืองให้ท่ีสุดทางตอนใต้ของนอรเวย์ จากนั้นเรือส าราญจะลัดเลาะรมฝ่ังฟยอร์ดแสนสวยทางตอนใต้ 

จนกระท้ังเข้าสู่บริเวณ “ฟยอร์ดเมืองคลอคคาวิค”(Klokkarvik) และเข้าเทียบท่าท่ี “เมืองเบอร์เกน”(Bergen) ในเวลา 
12.00 น. เป็นช่วงท่ีสวยท่ีสุดของการเดินทางในเรือส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรกของการเดินทาง(1)  กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ค)  
22.30  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัวนัเวิลด์ ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดินทาง(2) โคเปนเฮเกน – รอสไคล์ด – แรนเดอร์ส – เฮีร์ตสฮาลส์ 
      พกัในเรือส าราญ ชมววิฟยอจ์ดสู่เบอร์เกน 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG950 

07.40 ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองรอสไคลด์(Roskilde) (40 กม.) 
“รอสไคลด”์ เป็นเมืองเก่าท่ีมีอยูก่วา่ 1,000 ปี เคยเป็นทั้งศูนยก์ลาง
ของชาวไวก้ิงและเคยเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองระบอบ
กษตัริย ์ชมมหาวิหารแห่งรอสไคลด์ (Roskilde Domkirke) มหา
วิหารกอธิคแรกท่ีถูกสร้างขึ้นจากอิฐสีแดง สถานท่ีเก็บพระศพของ
กษตัริยแ์ละราชวงศเ์ดนมาร์ก ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.1995 จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่
เมืองแรนเดอร์ (Randers) 

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมเมืองแรนดอร์ส เมืองน่ารักอนัเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ากูเดอนา Gudenå และบริเวณแรนเดอร์ส 

ฟอยร์ส(Randers Fjord) ตวัเมืองมีความส าคญัเนืองจากตั้งอยูต่รงกลางของคาบสมุทรจสัแลนด ์น าท่านชมจตุรัส
เมืองเก่าบริเวณท่ีตั้งศาลาวา่การอายกุวา่สามร้อยปี ดว้ย
สถาปัตยกรรมสุดคลาสิคจึงกลางเป็นแลนด์มาร์คท่ีส าคญัของตวั
เมือง น าท่านเก็บภาพรูปป้ัน เดน ยคิู ฮิกส์ท Den Jyske 
Hingst สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ตาลาดคา้มา้ในสมยัโบราณ 
รวมถึงบา้นไมโ้บราณ Niels Ebbesens Hus อายสุ 400 ปี ท่ียงัคง
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดี อิสระทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเฮิร์ทชลัส์
(Hirtshals) 

17.00 น าท่านเช็ค-อิน ลงเรือส าราญฟยอร์จ ไลน์(Fjord Line) ซ่ึง

สะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือก ชม

สินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือส ำรำญล ำนีจ้ะน ำท่ำนล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหำสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทำงจำก

เมืองเฮิร์ทชัลส์, ประเทศเดนมำร์ค สู่เมืองเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มความ

งดงามของแนวฟยอร์ดริมชายฝ่ังทางตอนใตข้องประเทศนอร์เวย ์   



ค ่า  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ อำหำรทะเลเมนูพเิศษแบบบุฟเฟต์ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood 
พร้อมเคร่ืองด่ืมแบบจุใจ ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเล
เหนือ ค ่าคืนน้ีหาความส าราญและพกัคา้งคืนในเรือส าราญ ฟยอร์ด ไลน์   

ที่พกั: บนเรือส าราญ FJORD LINE *** ห้องพกัแบบวิวทะเล (SEA VIEW) *** 
*** หากท่านต้องการอบัเกรดห้องพกัเป็นห้องสวีท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ *** 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) ล่องเรือชมฟยอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านชาวประมง 
     นั่งรถรางฟลอยเยน 

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 
06.00 เรือส าราญจะเขา้เทียบฝ่ังเมือง “สตาเวงเกอร์” (Stavenger) เมืองเก่า

เเก่ไดช่ื้อวา่เป็นประตูสู่ฟยอร์ด ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้อง
นอร์เวย ์มีอายมุากกวา่ 1,000 ปี มีช่ือเสียงในเร่ืองของการเป็นเเหล่ง
น ้ามนั เเละตน้ก าเนิดของปลากระป๋อง ท่านจะประทบัใจไปกบัวิว
ทิวทศัน์ระหวา่งทางท่ีงดงามเกินค าบรรยาย รวมถึงความน่ารักของ
นกน ้านานาชนิด  

12.00 เดินทางถึงท่าเรือทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen) เมืองแสนสวยริม
ชายฝ่ังทะเลเหนือ (ระยะทาง 164 ก.ม.) เมืองมรดกโลก(UNESCO 
WORLD HERITAGE) ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองเบอร์เกน้ น าท่าน
นัง่รถรางข้ึนสู่ยอดเขา (Fløyen) บนความ
สูง 320 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล เพื่อให้
ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพ
บรรยากาศท่ีงดงามและประทบัใจไดเ้วลา
สมควร น าท่านลงเขาเดินเล่นชมเมือง เร่ิม
จากเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market 
ท่ีเป็นทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่และศูนยก์าร
คมนาคมทาทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี 



เท่ียวชมหมู่บา้นชาวประมงโบราณ(Brygen) ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษอ์าคารไมสี้สันสวยงามท่ีมีอายุ
เกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นบัเป็นตวัอยา่งการก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม จนไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco)  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี: Scandic Hotel Bergen, หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  เบอร์เกน – รถไฟสายโรแมนติก – ฟลมั – สไกย  

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางต่อสู่หมู่บา้นวอสส (Voss) (ระยะทาง 90 ก.ม.) เป็นเมืองท่ีอยูป่ลายสุดของซอนดฟ์ยอร์ดปากแม่น ้าฟลมั 
ลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาสลบัซับซอ้น ธรรมชาติท่ีสวยงาม บวกกบัอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างจากไมสี้สันสดใสทั้งสี
ขาว สีแดง สีเหลือง และสี
เขียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ช่วงเวลาท่ีแสงอาทิตยส์าด
ส่องลอดผา่นหุบเขา น า
ท่านนั่งรถไฟสายโรแมน
ติค โด่งดังท่ีสุดตาม
เส้นทาง ฟลมั – ไมร์ดาล 
เป็นทางรถไฟท่ีสวยท่ีสุด
ในนอร์เวย์ เป็นรถไฟน า
เท่ียว ท่ีประยกุตม์าจาก
เส้นทาง เดินทางประจ า ของคนทอ้งถ่ินนอร์เวย ์ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้าตกท่ีละลายมา
จากธารน ้าแขง็บนยอดเขา ซ่ึงหลบซ่อนตวัอยูห่่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึง
ใจท่านไปอีกนาน  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินสู่จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด Stegastein (ระยะทาง 17 ก.ม.) จุดชมวิวจะเป็นทางยืน่ออกมาจากริมผา ให้
มุมมองท่ีน่าต่ืนเตน้มาก เพราะดูเหมือนกระดานจะไม่มีจุดส้ินสุดและท าใหล่ื้นลงไปในหุบเหวไดแ้ต่มีกระจกใส
กนัคนพลดัตกอยูป่ลายทางเดินตั้งอยูใ่นความสูง 609 เมตร ฐานของ
แผน่ไมส้ร้างขึ้นจากคอนกรีตและโครงเหลก็เพื่อความแขง็แรง 
เหนือฟยอร์ดอนัสวยงามในเมืองออร์แลนดอ์อกเดินทางสู่ เมือง Skei 
(ระยะทาง 190 ก.ม.) หมู่บา้นตั้งอยูท่ี่ปลาบดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตั้งอยูท่างใต ้ของหมู่บา้น Byrkjelo กลางเขต Sogn og Fjordane อีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวของนอร์เวย ์จากนั้นน าท่านเดินทางลดัเลาะริม
ทะเลสาบ Jølstravatnet ท่ีแสนโรแมนติคจุดท่ีลึกท่ีสุดของทะเลสาบ
ประมาณ 230 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีฟยอร์ดหลายแห่ง *** ช่วงเดือน



เมษายนทางบริษทัจะจดัเตรียมรถเลก็ส าหรับขึ้นชมวิวจุดน้ีโดยเฉพาะเน่ือจากยงัมีหิมะปลกคลุม ***    
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี: Thon Hotel Jølster หรือระดับใกล้เคยีง 
วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)  สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์ 
  ธารน ้าแข็งบริคสดาลส์ – โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิ(Sky Lift) 

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสู่ศูนยน์กัท่องเท่ียวเมืองบริคสดาลส์บรี Briksdalsbre (ระยะทาง 82 ก.ม.) น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ
โดยสาร รถโทลล์ (Troll Cars)  รถจะน าท่านลดั
เลาะตามเส้นทางท่ีใชน้ าเท่ียวมาเป็นร้อยปี 
(สมยัก่อนใชร้ถมา้) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวิ ธาร
น ้าแขง็บริคสดาลส์บรีน Briksdalsbreen Glacier 
ผา่นชมน ้าตกท่ีสวยงามระหว่างเส้นทาง เดินทาง
ถึงจุดชมวิว มีเวลาใหท้่านไดช่ื้นชมกบัความ
งดงามของธรรมชาติอนับริสุทธ์ิอยา่งเตม็ท่ี ท่าน
จะเห็นธารน ้าแขง็ไหลลงมาบรรจบกบัทะเลสาบ
สีเขียวแสนสวยสวย น าท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง โลเอน “Loen” (28 กม.)  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากภูผาองัสูงชันลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตา
ตรึงใจ ไปอีกนานแสนนาน หลงัจากนั้นน าท่าน
ข้ึน Loen Skylift ทุกท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับ
ทัศนียภาพอันตระกาลตาและน่าต่ืนเต้นเป็น
หน่ึงในรถเคเบิลท่ีลาดชนัท่ีสุดในโลก น าท่านสู่
ยอดเขา Mt. Hoven (1,100 เมตร) ชมความ
สวยงามของทิวทศัน์เทือกเขาและฟยอร์ด  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Hotel Loenfjord, / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  โลเอน – เฮลล์สล ี– ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ 
       ไกแรนเกอร์   

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลล์สลี(ระยะทาง 61 ก.ม.) จากนั้นน าท่านลงเรือ เพ่ือล่องชมความงามของไกแรงเกอร์ 
ฟยอด์จ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 (Unesco World Heritage Site) เรือเฟอร์ร่ี จะ



ค่อยๆล่องไปตามช่องน ้ าทะเลท่ีกัดเซาะเขา้มาตาม แนวช่องเขาท่ีเคยเป็นธารน ้ าแข็ง เม่ือหลายลา้นปีก่อน ซ่ึง
เส้นทางจากไกแรนเกอร์ จนออกไปถึงทะเลนอกนั้นมีระยะทางถึง 80 กิโลเมตร ท่านจะเห็นความงดงามในแบบ 
ฉบบัของนอร์เวยอ์ย่างแทจ้ริงบา้นเรือนผูค้น และฟาร์มหลายๆแห่ง สร้างอยูบ่นหนา้ผา สวยงามเป็นอยา่งยิ่ง ผา่น
ชมน ้ าตกท่ีละลายจากธารน ้ าแข็งบนยอดเขา ไหลลมากระทบน ้ าทะเลดา้นล่างเป็นประกาย บางครังท าให้เกิดรุ้ง
กินน ้ า ประทบัใจยิ่งนกั ชมน ้ าตกเจ็ดพี่นอ้ง 
(Seven Sitters Waterfall) ท่ีแบ่งสายน ้ าเป็น
เจ็ดสายไหลลงมายงัเบ่ืองล่าง ผ่านชมน ้าตก
ผา้คลุมหนา้เจา้สาว (Bridal Veil Waterfall)  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่าน ใชเ้สน้ทางผา่นจุดชมวิว 
ออร์เนสวินเกน Ørnesvingen รถโคช้จะ
ค่อยๆว่ิงไต่ระดบัความสูง ขา้มเขาสู่ จุดชม
วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของเกแรนเกอร์ฟยอร์ด 
เป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเก็บภาพของเกแรนเกอร์ ฟยอร์ดมากท่ีสุด จากนั้นน าท่านลงเขาสู่เมืองเกแรนเกอร์
อยูท่่ามกลางหุบเขาธรรมชาติซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ fjords เป็นอ่าวท่ีอยูร่ะหวา่งหนา้ผาสูงชนัมีน ้าไหลผา่น ส าหรับ
ท่ีไกแรงเกอร์ฟยอร์ดแลว้ fjords เกิดจากการละลาย
ของธารน ้าแขง็ธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยคุน ้าแขง็ ท า
ใหน้ ้าท่ีละลายจากน ้าแขง็แห่งน้ีไหลลงสู่หุบเขาลึก
เกิดเป็น fjords ท่ีสวยงามน่าอศัจรรย ์และมีทิวเขา
ตน้ไมเ้ขยีวขจีมองเห็นสองฝ่ังยามล่องเรือผา่นท าให้
รู้สึกต่ืนตาต่ืนใจยิง่นกักบัธรรมชาติท่ีสรรคส์ร้าง
โดยธารน ้าแขง็ของประเทศนอร์เวยท่ี์ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยน ้าแขง็ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Geiranger Hotel / หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์  
      โมลเด – เส้นทางแอตแลนติค – คริสเตียนซุน    

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลลทิ์เกน หรือหุบ
ผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุด
ของประเทศนอร์เวย ์เส้นทางจะพบัไปพบัมาสุดยอดแห่ง
การเดินทางโดยรถยนต์ ถือเป็นความสามารถของชาว
นอร์เวยอ์ย่างแทจ้ริง(หากเส้นทางน้ีมีหิมะปลกคลุมหนาทาง



บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิงดขึ้นชมเน่ืองจากป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดขึ้นกบัคณะทวัร์) จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่
เมืองโมลเด Molde  

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสต์เตียนซุน Kristiansund ประตูสู่เส้นทางแอตแลนติก โดยใช ้เส้นทาง
เลียบมหาสมุทรแอตแลนติก ในช่วงท่ีสวยท่ีสุดมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรใช้เวลาสร้าง 6 ปี หมด
งบประมาณไปประมาณ 122 ล้าน นอร์เวยโ์ครน จนไดเ้ส้นทางท่ีสวยงาม แวะจุดชมวิวระหว่างทาง ให้ท่านได้
เก็บภาพต่างๆท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน 
ตวัสะพานสร้างเช่ือมต่อระหว่าง
เก าะ เล็ ก เก าะน้ อย ริมช าย ฝ่ั ง
แอตแลนติก ท่ีแสดงถึงความ
พยายามของชาวนอร์เวย์ในการ
สร้างเส้นทางน้ี ท่านจะประทบัใจ
ไม่รู้ลืม ผ่านเมือง เล็กๆ น าท่าน
ชมป้อมควลัวิค (Kvalvik Fort) 
ป้อมปราการท่ีสร้างขึ้ นในสมัย
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง และยงัคงอนุรักษ์ไวเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจในความโหดร้ายของสงคราม ท่านจะเห็นอาวุธ
ยทุโธปกรณ์รวมถึงหลุมหลบภยัของชาวนอร์เวยท่ี์ท าสงครามต่อสู่กบัชาวเยอรมนัในช่วงนั้น ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเดินทาง สู่เมืองคริสเตียนซุน จากนั้นมีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Scandic Hotel / หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปดของการเดินทาง(7)  คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง – วหิารนีดารอส 
      บินภายในประเทศสู่เมืองนาร์วคิ 

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

 น าคณะเดินทางต่อสู่เมืองทรอนไฮล์ม(Tronheim) 

(ระยะทาง 197 ก.ม.) เป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ี
ตั้งอยู่ในภาคกลางของนอร์เวย ์อีกทั้งยงัเป็นเมือง
ส าคัญท่ีเก่าแก่และมีความส าคัญ ทางด้านมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศนอร์เวย์ซ่ึ งตั้ งอยู่
บริเวณปากแม่น ้ า Nidelva เยี่ยมชมโบราณสถาน
ต่างๆ สถานท่ีจัดแสดงวฒันธรรม ทรอนไฮล์ม
โอบลอ้มดว้ยภูเขาและเกาะเล็กๆ เดินขา้มแม่น ้ าท่ี 
Old Town Bridge แ ล้ ว เดิ น ผ่ า น ซุ้ ม  Lykkens 
(ประตูแห่งความสุข) เพื่อไปท่ี Bakklandet ยา่นท่ีมีบา้นไมสี้สันสดใส ร้านคา้  



 
เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมวิหารนีดารอส (Nidaros Cathedral) เป็นสถานท่ีส าคญัในเมืองซ่ึงจะมีนักแสวงบุญมาเยือนตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 11 นกัแสวงบุญเหล่าน้ีจะเดินมาจากออสโลซ่ึงเป็นระยะทางถึง 640 กิโลเมตรเพื่อมาสักการะหลุมฝัง
ศพนักบุญเซนต์ Olav Haraldsson ของนอร์เวย ์ชม
ความงดงามของหมู่บา้นชาวประมงหลากสีสันท่ีตั้ง
เรียงรายไปตามแม่น ้ า Nidelva โดยหมู่บ้านเหล่าน้ี
ลว้นมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 อีกทั้ง
ยงัเป็นจุดท่ีถือว่าสวยท่ีสุดของเมือง หลังจากนั้ น
เดินทางต่อสู่เกาะพระ (Munkholmen Island ) โดย
เกาะแห่งน้ีตั้ งอยู่  ทางตอนเหนือของเมืองทรอน
ไฮม์ ในอดีตเกาะแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งของโบสถ์ ป้อม
ปราการ และสถานท่ีส าหทรับการคุมขงันกัโทษ บนเกาะยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารเลก็ๆ  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

19.00 เดินทางสู่เมืองนาร์วิค โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี....   
20.35 ถึงเมืองนาร์วิค (Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวยท่ี์แวดลอ้มดว้ยภูเขาและทะเลอนักวา้งใหญ่ มี

ช่ือเสียงในเร่ืองของพื้นท่ีการเล่นสกีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ โดยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างมาก
ในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟยอร์ดและวิวภูเขาท่ีราย
ลอ้มเมืองอยา่งสวยงาม อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จ
ประพาสอีกดว้ย 

พกัที่:  Scandic Hotel Narvik / หรือเทียบเท่า 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) นาร์วคิ – สโวลเวอร์ – ชมเมือง – หมู่เกาะโลโฟเทน  
      แฮมนอย – เอกมั 

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมืองสโวลเวอร์ ชมความสวยงาม
ของเมืองสโลเวอร์ เมืองสวยน่ารักท่ีขนาดพื้นท่ี
เพียงแค่ 2.3 ตารางกิโลเมตร ท่ีตั้ งอยู่ทางใต้ของ
เกาะเอาสต์วอเกออี “Austvågøya” ท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของหมู่ เกาะโลโฟเทน เกาะท่ี มี ช่ือเสียงเร่ือง
ทศันียภาพท่ีสวยงามของประเทศนอร์เวย์  ถือเป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



น าทา่นเท่ียวชมหมู่บา้นแฮมนอยด ์“Hamnoy” หมู่บา้นชาวประมงท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามของหมู่เกาะโล
โฟเตน อิสระให้ท่านไดค้วามสวยงามของหมู่บา้นแฮมนอยดต์ามอธัยาศยัน าท่านเดินทางสู่เส้นทางชมวิวของเกา
โลโฟเทน แวะชมหมู่บา้นชาวประมงเอกมั (Eggum) 
ตั้งอยู่บนฝ่ังทะเลของเกาะVestvågøy เพียงแห่งเดียว
อยู่ระหว่างทะเลกบัภูเขา สถานท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ชมจ านวนมากท่ีมาสัมผสักบัพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน น า
ชมจุดชมวิว ท่ีหันหน้าไปทางทะเล  เป็นพื้ น ท่ี
พักผ่อนในรูปวงกลม มีงานศิลปะท่ีสวยงามของ
ศิลปิน Marcus Raetz 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารตามอธัยาศยั 

พกัที่: Thon Hotel Lofoten, Svolvaer หรือระดับใกล้เคียง 

วนัที่สิบของการเดินทาง(10)  สโวลเวอร์ – ชมเกาะโลโฟเทน     
      หมู่บ้านเรเนย์ – หมู่บ้านโอ – ชมเมือง     

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมออกเดินทางต่อสู่หมู่บา้นเรเนย ์Reinehalsen ตั้งอยู่ท่ีเชิงภูเขา Reinebringen 
และเป็นหน่ึงจุดถ่ายรูปท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์นักท่องเท่ียวจ านวนมากมา ณ ท่ีจุดน้ีทุกๆปีเพื่อ
ถ่ายรูปเมืองเรเนย ์โดยมีเทือกเขา Reinefjord เป็นพื้นหลงั น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นแฮมนอยด ์“Hamnoy” หมู่บา้น 
ชาวประมงท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามของ
หมู่เกาะ โลโฟเตน อิสระให้ท่านไดค้วาม
สวยงามของหมู่ บ้ านแฮมนอยด์ตาม
อธัยาศยั  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นโอ(Å) ตั้งอยูท่ี่

ปลายดา้นใตข้อง Moskenesøy และหมู่
เกาะ Lofoten หมู่บา้นโอ เสมือน 
พิพิธภณัฑ ์ท่ีมีชีวิต กระท่อมของ



ชาวประมง ตูอ้บปลาแหง้ เป็นฉากโปสการ์ดท่ีวางจ าหน่ายในร้านของท่ีระลึก  เป็นท่าเรือประมงท่ีส าคญั (ปลา
มากกวา่ 700,000 ตวัจะถูกแขวนไวใ้หแ้หง้ท่ีน่ีทุกๆ ฤดูร้อน) น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหมู่บา้นเลค็เนส(Lekness) 
ตั้งอยูใ่นใจกลางเกาะ Lofoten บนชายฝ่ังตะวนัตกศูนยก์ลางการปกครองในภูมิภาคน้ีลอ้มรอบไปดว้ยทิวทศัน์อนั
งดงามของ เขาท่ีพุ่งขึ้นมาจากน ้าสร้างความสวยงามแปลกตา ของฟยอร์ดจากนั้นเดินทางทางสู่เมืองสโลเวอร์  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารตามอธัยาศยั 

พกัที่: Thon Hotel Lofoten, Svolvaerหรือระดับใกล้เคยีง  

วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง(11) สโวลเวอร์ – นาร์วคิ – บินภายในประเทศสู่ออสโล – ชมเมือง 
เชา้   รับประทานอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม // หลงัอาหาร เดินทางสู่สนามบิน 
11.05 ออกเดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี  
12.50 เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวย ชม“กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านชมวิวทิวทศัน์ยา่นเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ยา่นชอ้ปป้ิงขา้งท่าเรือเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึงของ
นกัท่องเท่ียว และท่ีตั้งของศาลาวา่การ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ย
น ้าพ ุสวน และประติมากรรมเติม
แต่งใหดู้กลมกลืนใกลก้นัเป็น 
The Nobel Peace Centre สถานท่ี 
ท่ีมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บ
รางวลัอนัทรงเกียรติ และไกล
ออกไปคือโรงโอเปร่า ท่ีถูกสร้าง
ขึ้นมาใหม่ดว้ยแนวคิด
สถาปัตยกรรมร่วมสมยั ผา่นชม
โบสถโ์ดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา 
พระราชวงัราชวงศน์อร์เวย ์
จากนั้นอิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัใน “ยา่นคาร์ล โจฮนั เกต” (Karl Johans Gate) ยา่นการคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศนอร์เวย ์

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: RADISSON BLU PARK HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สิบสองของการเดินทาง(12) ออสโล – สนามบิน – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ  
เชา้   บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
09.50 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SK.... 
12.00 เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต น าท่านเปลี่ยนเท่ียวบิน 

14.45 ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 921 

 



วนัที่สิบสามของการเดินทาง(13) กรุงเทพฯ   
05.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัใน
การเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึง
ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 

อตัราค่าบริการ [รวมค่าวีซ่า + ทิปพนักงานขับรถ  
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง  

15 ท่านขึน้ไป 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีพกักบั 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 
 

13 – 25 ก.ค.65 199,900 199,900 199,900 32,900 

10 – 22 ส.ค.65 199,900 199,900 199,900 32,900 

14 – 26 ก.ย.65 189,900 189,900 189,900 32,900 

28 ก.ย. – 10 ต.ค.65 185,900 185,900 185,900 32,900 
12 – 24 ต.ค.65 185,900 185,900 185,900 32,900 

19 – 31 ต.ค.65   185,900 185,900 185,900 32,900 

09 – 20 พ.ย.65 185,900 185,900 185,900 32,900 

30 พ.ย. – 11 ธ.ค.65  185,900 185,900 185,900 32,900 

23 ธ.ค.65 – 03 ม.ค.66 199,900 199,900 199,900 32,900 

27 ธ.ค.65 – 07 ม.ค.66 199,900 199,900 199,900 32,900 

23 ม.ค. – 03 ก.พ.66 185,900 185,900 185,900 32,900 

10 – 21 ก.พ.66  185,900 185,900 185,900 32,900 

08 – 19 มี.ค.66 185,900 185,900 185,900 32,900 

15 – 26 มี.ค.66 185,900 185,900 185,900 32,900 

** ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ** 
 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน // ออสโล-กรุงเทพฯ และไฟทภ์ายในประเทศสองรอบ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  



3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น
แถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล     
หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  
5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
6. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
7. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8. ค่าทิปคนขบัรถ ตลอดการเดินทาง 
9. น ้าด่ืมบนรถ วนัล่ะ 1 ขวด 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 90,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ตอ่เม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 10 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก



ทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู ้ก  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวี
ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบั

สายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้     

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 70,000 บาท    
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  18 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-17 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  



2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะ
เดินทาง  

3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ ยอ้นหลงัไม่

เกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด
ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใช้ยืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-
5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 
6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด / ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

10. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

11. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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



 


