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ล่องเรือส าราญ DFDS & SILJA LINES ... ห้องพกัแบบมีหน้าต่าง 
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น ัง่รถไฟสายโรแมนติค  เสน้ทางฟลมั..ไมรด์ลั..ฟลมั 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 12-22 มถินุำยน / 19-29 มถินุำยน 2563 (119,000.-) 

 2-12 กรกฎำคม / 3-13 กรกฎำคม 2563  (125,000.-) 

 3-13 สงิหำคม 2563  (125,000.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน้  (เดนมำรก์) 
 

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่ 3 

เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ 

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง       โคเปนเฮเกน้ – ลอ่งเรอื DFDS ... มหีนำ้ตำ่ง 
 

01.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโคเปนเฮเก้น  ประเทศเดนมำร์ก  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 950 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  11 ชัว่โมง 45 นำท)ี 

07.40 น. เดินทำงถึง กรุงโคเปน้เฮเกน้ ประเทศเดนมำรก์ นครหลวงท่ีใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งมีผู้แต่งเพลง "WONDERFUL, WONDERFUL COPENHAGEN"  ให้คนรู้จัก

กันท่ัวโลก 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนชื่นชมกบัผังเมืองท่ีถูกจดัสร้ำงไว้อย่ำงมีระเบยีบแบบแผน เริ่มจำกใจกลำงเมืองซึ่งเป็น

ท่ีตั้งของสภำเมืองอันสง่ำงำม ค ำว่ำ โคเปนเฮเกน แปลว่ำ สวรรค์แห่ง

เมืองท่ำ เพรำะตั้งแต่อดีตมำแล้ว ท่ีนี่เป็นเมืองหน้ำด่ำนแรกของกำร

เดินทำงติดต่อกบัสแกนดิเนเวียในสมัยแรกโดยทำงเรือ ชมจตุรสัของพระ

ต ำหนักท้ัง 3 หน้ำพระรำชวงัหลวงอมำเลยีนบอรก์ ซึ่งเป็นท่ีประทับของ

พระรำชวงศ์เดนมำร์กในปจัจุบัน ชมทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ 

จำกนั้น ผ่ำนย่ำนเมืองเก่ำสู่ รปูปัน้เงอืกนอ้ย ถูกสำปท่ีนั่งเฝ้ำน่ำนน้ ำอยู่

ในเทพนิยำยอันลือลั่นของฮำนสคริสเตียน แอนเดอร์สัน พร้อมชม

อนุสำวรีย์แห่งอิสระภำพ ผ่ำนอ่ำวโคเปนเฮเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชำติ 

จำกนั้นเข้ำสู่ย่ำนกลำสีนีฮำเว่น และยำ่นลำตินของกรุงโคเปนเฮเก้น 

ผ่ำนชม พระรำชวงัครสิเตยีนบอรก์ ซึ่งปจัจุบันยังเป็นท่ีท ำกำรของคณะ

รัฐบำล และใช้ในพิธีตอ้นรับแขกบ้ำนแขกเมืองของรำชวงศ์เดนมำร์ก 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม ปรำสำทโรเซนบอรก์ เป็นพระรำชวงัฤดรู้อน ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองโคเปนเฮเกน ท่ี

สร้ำงข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 17 ในสมัย  พระเจ้ำคริสเตียน

ท่ี 4 ในศิลปะแบบดตัช์เรเนซองส์ โดยนอกจำกควำม

สวยงำมของภำยนอกปรำสำทแล้ว ภำยในยังตกแต่ง

อย่ำงหรูหรำด้วยวตัถุท่ีล้ ำค่ำมำกมำย ปจัจุบันใช้เป็น

สถำนท่ีส ำหรับเก็บเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำ่ง ๆ น ำท่ำน

ชมควำมงดงำมของมงกุฎเพชร พระแสงดำบ เครื่องทรง 

ทรัพย์สมบัติ และอัญมณีอันล้ ำค่ำของรำชวงศ์ ท้ังยังมี

พิพิธภัณฑ์ในบริเวณชั้นใต้ดินด้วย ซึ่งในอดีตปรำสำทแห่ง

นี้ถูกสร้ำงเพื่อจดุประสงค์ใช้ในกำรพักร้อนของเชื้อพระ

วงศ์ในสมัยนั้น ท้ังยังเคยถูกวำงเพลิงจำกกองทัพอังกฤษ

ถึง 2 ครั้ง คือในปี 1794 และปี 1801 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำตำมอัธยำศัย บนถนนชอ้ปปิ้งท่ียำวท่ีสุด “Stroget” ซึ่งเต็มไปด้วยร้ำน

รวงนำนำชนิด โดยเฉพำะสินค้ำข้ึนชื่อของเดนมำร์ก เช่น อ ำพัน (Amber), เฟอร์นิเจอร์ดไีซน์, 

ตัวต่อเลโก้ (Lego), ยำบ ำรุงสุขภำพ (Imedeen) นอกจำกนั้นยังมีเสื้อผ้ำชื่อดัง   ต่ำง ๆ  และ

สินค้ำท่ีระลึกอีกมำกมำย 

15.00 น. เดินทำงถึงท่ำเรอื เพื่อท ำกำร CHECK-IN 
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*** หมำยเหต ุ*** กรณุำเตรยีมกระเปำ๋เลก็ จัดสมัภำระ 1 ชดุ ... เพือ่ใชพ้กัค้ำงคนืบนเรอื 

.... เนือ่งจำกกระเปำ๋ใหญจ่ะอยูใ่ตท้อ้งเรอื 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรงุออสโล เมอืงหลวงประเทศนอร์เวย์ โดย เรอืส ำรำญ DFDS 

SCANDINAVIAN SEAWAYS ขนำดใหญ่มหึมำ บรรทุก

คนได้นบัพัน ๆ คน พักในห้องเคบิ้นท่ีมีห้องน้ ำอยู่ใน

ห้องนอน (พกัหอ้งละ 2 ทำ่น ... มีหนำ้ตำ่ง) ท่ำนจะ

ได้เพลิดเพลินกับทัศนียภำพสวยงำม ชมทะเลบอลตกิ

เหนือ หรือสนุกสนำนกับดิสโก้, ภัตตำคำร และ

ร้ำนค้ำ DUTY FREE บนเรอื 

 จำกนั้น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรภำยในเรือ  (แบบบุฟเฟ่ต)์ 

(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยเรอืประมำณ  16 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง ออสโล  (นอรเ์วย)์ – โกล – เบอรเ์กน้ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรบนเรอื 

09.30 น. เดินทำงถึง เมอืงออสโล (เดมิชือ่กรงุครสิเตยีนเนยี) ประเทศนอร์เวย์ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ำ้นโกล เป็นเมืองแห่งปำกประตูสู่ดินแดนแถบฟยอร์ด ท่ียังคงรักษำจำรีต

วัฒนธรรม รูปลักษณ์ด้ังเดิมของหมู่บ้ำนชนชำวนอรส์ในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเบอรเ์กน้ นครหลวงโบรำณของนอร์เวย์เมื่อ 750 ปีท่ีแล้ว ซึ่งปัจจบุัน

กลำยเป็นเมืองหลวงของฟจอร์ดดีสทริค เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีควำมส ำคัญเป็นอันดบั 2 ของนอร์เวย์ 

และเป็นเมืองท่ำท่ีส ำคัญอีกด้วย 

จำกนั้น น ำท่ำนข้ึน นั่งรถรำงไฟฟำ้สูย่อดเขำ Flyoyen ท่ีระดบัควำมสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล 

เพื่อชมควำมสวยงำมของเมืองเบอร์เก้น ท่ำนจะได้เห็นทัศนียภำพท่ีงดงำม ซึ่งถือได้ว่ำเป็นจดุชม

วิวทิวทัศน์เมืองเบอร์เก้นท่ีดีท่ีสุดจุดหนึ่ง จำกนั้น ผ่ำนชมบริเวณท่ำเรอื 

และ Bryggen อำคำรเก่ำแก่อำยุรำว 300 ปี ท่ีได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็น

อย่ำงดี เป็นเมืองท่ีได้รับกำรสืบทอดเอกลักษณ์ทำงศิลปะ และวัฒนธรรม

อันเก่ำแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่ำงดี ตวัเมอืงเกำ่ที่ไดร้บักำรจดทะเบยีน

ใหเ้ปน็อกีหนึ่งในมรดกโลก จำกองคก์ำรยเูนสโก ้ ซึ่งในอดีตเป็นโกดัง

สินค้ำ ปจัจุบันถูกดดัแปลงมำเป็นร้ำนอำหำร รำ้นค้ำต่ำง ๆ มำกมำย  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  THON BERGEN AIRPORT  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง เบอรเ์กน้ – ฟลมั  (ลอ่งเรอืชมฟยอรด์) –  

 นัง่รถไฟสำยโรแมนตคิ – เกลโล ่

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฟลมั เมืองเล็ก ๆ รำวเมืองแห่งเทพนิยำย สัมผัสกลิ่นไอของธรรมชำติ

แสนบริสุทธ์ิ เพื่อน ำท่ำน ลอ่งเรอืเฟอรร์ีข่นำดใหญ ่เพือ่ชมซอจน์ฟยอรด์ เรอืจะค่อย ๆ แล่นเข้ำ

ไปในฟยอร์ด และนับว่ำเป็นฟยอร์ดท่ีลึกเข้ำมำในแผ่นดินมำกท่ีสุด ด้วย

ควำมยำวกว่ำ 200 กิโลเมตร ท่ำนจะได้ชื่นชมควำมงำมทำงธรรมชำติท่ี

สร้ำงสรรค์ไว้ไดอ้ย่ำงเต็มอิ่ม สวยรำวอยู่ในภำพวำดจำกจินตนำกำร ให้

ท่ำนได้ชื่นชมทัศนียภำพชวนฝันของ ซอจน์ฟยอรด์ที่สวยทีส่ดุในโลก ชม 

ภูผำหินสูงตระหง่ำนท่ีธรรมชำติ บรรจงสรำ้งไว้อยำ่งวิจิตรงดงำมพิสดำร

ยิ่ง ชมบำ้นซมัเมอรเ์ฮำ้ส ์ ริมสองฝั่งไม้สนและต้นหญ้ำท่ีข้ึนเขียวขจรีิมสอง

ฝั่งฟจอร์ด สลับด้วยน้ ำตำท่ีไหลรินจำกหน้ำผำสูงสู่เบื้องลำ่ง ซึ่งจะท ำให้ท่ำนตื่นตำตื่นใจ และ

ประทับใจไปแสนนำน  

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนนั่งรถไฟตำมเส้นทำง รถไฟสำยโรแมนตคิ "สำยฟลมั-ไมรด์มั-เกลโล"่ (FLAMSBANA)   

ท่ีโด่งดงัท่ีสุดของนอรเวย์ ชมควำมสวยงำมของสองข้ำงทำงท่ีสวยงำมเกินค ำบรรยำย ท่ำนจะได้

ชมฟยอร์ดท่ีสวยงำม อันเป็นลักษณะภูมิประเทศท่ีเด่นชัด 

และเป็นจดุดึงดูดนักท่องเท่ียวจำกท่ัวโลกให้มำเยือน 

เส้นทำงรถไฟ จะผ่ำนอุโมงค์ลอดภูเขำสะพำนข้ำมหุบเขำ

และแม่น้ ำ และจอดให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพกับน้ ำตก 

KJOSFOSSEN ท่ีงดงำมตลอดฤดใูบไม้ผลิจนถึงฤดรู้อน 

ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงำมของฟยอร์ดท่ีมีอยู่มำกมำย 

จนกระท่ัง เดินทำงถึง เมอืงเกลโล ่ เป็นเมืองสกรีีสอร์ท ท่ี

พร้อมสรรพส ำหรบักำรเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนำวจะเต็มไป

ด้วยผู้คนท่ีรักกำรเล่นสกี ส่วนในฤดรู้อนจะกลำยเป็นท่ี

รวมของนักท่องเท่ียว ผู้ชื่นชมควำมบริสุทธ์ิของธรรมชำต ิ

20.45 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  USTEDALEN RESORT  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    เกลโล ่– ออสโล 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงออสโล นครหลวงท่ีถูกสถำปนำข้ึนเมื่อประมำณ 60 ปีมำนี้เอง กรุง

ออสโลท่ีโอ่อ่ำในเวลำนี้อุดมไปด้วยประวัตศิำสตร์ย้อนหลังไปถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็น

เมืองอำณำนิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวก้ิงโบรำณ ซึง่อยู่กำรปกครองระบอบสมบูรณำญำสิทธิ 

รำชย์ของพระเจ้ำฮำโรว์แฟร์แฮร์ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชมควำมเจริญในอดีตท่ียิ่งใหญ่ พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ้ง บรรพบุรุษของชำวนอร์เวย์ท่ี

เดินทำงไปท่ัวยุโรปด้วยพำหนะนี้ ท่ีจะท ำให้ท่ำนเข้ำใจอยำ่งลึกซึ้ง ใน

อำรยธรรมอันเจริญถึงขีดสุดของชำวไวก้ิงในอดีต  พิพิธภัณฑ์เป็นอำคำร

ชั้นเดียว ท่ีจัดแสดงเรอืไวก้ิง 3 ล ำ ท่ีสร้ำงจำกไม้โดยขุดได้จำกรอบ ๆ 

ออสโลฟยอร์ด และแสดงเก่ียวกับเครื่องมือในชีวิตประจ ำวันมีอำยุเก่ำแก่

กว่ำ 1,000ปี ชำวไวก้ิงใช้เรือในกำรรบ ท ำกำรค้ำ และออกส ำรวจหำ

ดินแดนใหม่ ๆ เรอืในพิพิธภัณฑ์เรอืไวก้ิงท่ีเด่นสง่ำคือ เรอือุสแบนนิ ยำว 

22 เมตร ท ำจำกไม้โอ๊คใช้ฝีพำยรำว 30 คนคำดว่ำสร้ำงข้ึนเพื่อกษัตริย์ไวก้ิงใช้ในกำรเดินทำง

ระยะสั้น ๆ ในทะเล 

จำกนั้น น ำท่ำนชมบรรยำกำศรอบเมืองออสโล ผ่ำนชมอนสุำวรีย์พระเจ้ำคำรล์ โจฮัน ตึกรัฐสภำ โรง

ละครแห่งชำติ พระรำชวังหลวง ศำลำกลำงท่ีใช้เป็นสถำนท่ีมอบรำงวลัโนเบล ศำลำกลำงเก่ำซึ่ง

ถือว่ำเป็นโบรำณสถำนท่ีทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ จำกนั้น ถ่ำยรูป

กับ ลำนกระโดดสกีของออสโล สถำนท่ีแข่งขันสกีกีฬำโอลิมปิคฤดหูนำว 

ปกติในช่วงเดอืนมีนำคมจะเป็นสถำนท่ีชุมนุมแข่งขันของนักกีฬำสกท่ัีว

โลก สำมำรถจุผู้ชมได้ประมำณหนึ่งแสนคน จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชม 

อทุยำนฟรอ็กเนอร์ ตื่นตำตื่นใจในผลงำนของปฏิมำกรเอกชำวนอร์เวย์ชื่อ

กุสตำฟ วิกเกแลนด์ จ ำนวน 212 ผลงำน ใช้เวลำสร้ำงถึง 22 ปี ในกำร

แกะสลักรูปเหมือนจำกหินแกรนิต และกำรหล่อรูปคนด้วยส ำริดกลำงแจ้ง 

ในเร่ืองรำวเก่ียวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ เสำโมโนลิทสูงถึง 17 เมตร ท่ีเป็น

รูปคนจ ำนวนมำกปนืป่ำยกันอยูบ่นเสำ มีควำมหมำยสอนใจ สวนนีย้ังมี

สะพำน, น้ ำพ,ุ สระน้ ำ, สนำมกีฬำ และพื้นท่ีจัดกิจกรรมปิคนิค-อำบแดด 

และผ่อนคลำยในชว่งฤดรู้อน ถือเป็นสวนท่ีใหญ่สุดในกรุงออสโล มีพื้นท่ีถึง 32 เฮคเตอร์ 

จำกนั้น น ำท่ำนไปช้อปปิ้งสินค้ำ ยำ่นวอลค์กิ้งสตรที หรอื ถนนคำรล์โจฮนัเกท ถนนช้อปปิ้งของเมือง

ออสโล มีร้ำนรวง ตลอดจนห้ำงสรรพสินค้ำให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำพื้นเมืองนอร์เวย์ อำทิเช่น 

เครื่องหนัง, เครื่องแก้ว, เครื่องเงิน, เสื้อขนสัตว์ ฯลฯ  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  CLARION CONGRESS AIRPORT  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง            ออสโล – ฮอนนิง่สแวค  (นอรธ์เคป) 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

............... น. ออกเดินทำงสู่เมืองอัลต้ำ  ประเทศนอร์เวย์  โดยเท่ียวบินท่ี  ............................ 

............... น. เดินทำงถึงเมืองอัลต้ำ ชุมชนเก่ำแก่แห่งข้ัวโลกเหนือ เมืองทำงตอนเหนือของฟินแลนด์ 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ คำฟยอรด์ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลท่ีมีควำมยำวถึง 6,780 เมตร เพื่อเดินทำงต่อสู ่

เมอืงฮอนนิ่งสแวค ซึ่งเป็นดินแดนท่ีอยู่เหนือสุดของโลก ดินแดนทำงภำคเหนือของประเทศ

นอร์เวย ์ เป็นแคว้นกว้ำงใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็น

ดินแดนแห่ง “พระอำทิตย์เท่ียงคืน” 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  SCANDIC HONNINGSVAG  หรอืเทยีบเทำ่ 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ นอร์ธเคป หรือแหลมเหนือ ซึ่งเป็นแหลมท่ีตั้งอยู่ปลำยเกำะมำเกโรยำใน

ภำคเหนือของประเทศนอร์เวย์ ตัวแหลมมีควำมสูง 307 เมตรจำกระดบัน้ ำทะเล เป็นหน้ำผำท่ีสูง

ชัน พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจ้ำอยู่หัวทรงมำเยือนเมื่อวันท่ี 12 กรกฎำคม ค.ศ. 1907 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พพิธิภณัฑไ์ทย ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เสด็จมำทรง

กระท ำพิธีเปิดเมื่อกลำงปี พ.ศ. 2532 เพื่อเป็นท่ีระลึกในกำรเสด็จประพำสของล้น

เกล้ำ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ.2450 นับเป็นพิพิธภัณฑ์

ไทยท่ีอยู่เหนือสุดของโลก ชมพระบรมฉำยำลักษณ์ของรัชกำลท่ี 5 ขณะฉำยพระรปู

พร้อมข้ำรำชบริพำร ณ บริเวณหินสลักพระปรมำภิไธย จ.ป.ร. โดยในปี ค.ศ. 1907 

หรือ ร.ศ. 126 ของเดอืนกรกฎำคม พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวหรือ

รัชกำลท่ี 5 ได้เสด็จประพำสประเทศนอร์เวย์และแหลมเหนือ หรือ “นอร์ธเคป” แห่ง

นี ้ ซึ่งเป็นจดุชมพระอำทิตย์ในยำมเท่ียงคืนท่ีกล่ำวกันว่ำสวยท่ีสุดในโลก จำกนั้น 

รว่มดืม่แชมเปญ แกลม้ไข่ปลำคำเวยีร ์ และทำ่นจะไดร้บั ”ประกำศนยีบตัร” ใน

ฐำนะท่ีท่ำนเป็นผู้ท่ีเคยเดินทำงมำถึงข้ัวโลกเหนือแห่งนี้ บนจดุเหนือสุดของโลกท่ีสำมำรถ

เดินทำงได้ด้วยรถยนต์ 

*** หมำยเหต ุ กำรชมพระอำทติยเ์ทีย่งคนื ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ และชว่งกำรเดนิทำง .... 

โอกำสทีจ่ะพบพระอำทติยเ์ทีย่งคนืชว่งทีด่ี อยูร่ะหวำ่งเดอืนมถินุำยน ถงึเดอืน

สงิหำคมของทกุป ี
 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  SCANDIC HONNINGSVAG  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง นอรธ์เคป – อวิำโล ่ (ฟนิแลนด)์ – โรวำเนยีมี ่

   พกัคำ้งคนืบนรถไฟตูน้อน  (หอ้งละ 2 ทำ่น) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมอืงอวิำโล  เมืองเงยีบสงบทำงเหนือของฟินแลนด์ 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโรวำเนยีมี่ เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียง เป็นบ้ำนของลุงซำนตำครอสใจด ี สวม

ชุดสีแดง หนวดเครำสีขำว ใบหน้ำเต็มไปด้วยรอยยิม้ เท่ียวแจกของขวัญแก่เด็ก ๆ ท่ัวโลกในคืน

วันคริสต์มำสของทุก ๆ ปี ดินแดนแห่งซำนตำครอส ตั้งอยู่ด้ำนเหนือของประเทศฟินแลนด์ และ

อยู่บนเส้นอำร์คติคเซอร์เคิล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตของข้ัวโลกเหนือกับดินแดนของทวีปยุโรปกลำง  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองโรวำเนียมี ่

21.10 น. น ำท่ำนโดยสำร  รถไฟตูน้อนขบวน 274  เพื่อเดินทำงสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินน์แลนด์ โดย

รถไฟตู้นอนนี้มีควำมทันสมัย สะดวกสบำยตำมมำตรฐำนสแกนดิเนเวีย โดยภำยในห้องพัก มีสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกสบำยครบครัน รวมท้ังมีห้องน้ ำสะอำดภำยในห้องพัก (พักห้องละ 2 ท่ำน) 
 

*** หมำยเหต ุ*** กรณุำเตรยีมกระเปำ๋สมัภำระ 1 ชดุ ... เพือ่ใช้พกับนเรอืวนัรุง่ขึน้ .... 

เนือ่งจำกกระเปำ๋ใหญจ่ะอยูใ่ตท้อ้งเรอื 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    เฮลซงิก ิ– ลอ่งเรอืซลิเลยีไลน ์... มหีนำ้ตำ่ง 
 

08.36 น. เดินทำงถึง กรุงเฮลซงิก ิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย 

ซึ่งสถำปตัยกรรมภำยในเมอืง จะเป็นแบบคลำสสิคโบรำณ ผสมผสำนกับแบบทันสมัยของ

สแกนดิเนเวียท่ีมีชื่อเสียงด้ำนศิลปะ และกำรออกแบบ 
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09.30 น. รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชม “ตลำดนดัรมิทะเล” ท่ีมีชื่อเสียง นอกจำกจะเป็นตลำดยำ่นใจกลำงเมืองท่ีขำย

ของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นท่ีตั้งสถำนท่ีส ำคัญ อำทิ ท ำเนียบ

ประธำนำธิบด ีและโบสถ ์

จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมโบสถเ์ทมเปลโิอคิโอ (โบสถ์หิน) หนึ่งในสถำปตัยกรรมยุคใหม่ท่ีเป็นสถำนท่ี

ท่องเท่ียว ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้คนนับล้ำนคนมำเยอืนโบสถ์ถ้ ำแห่งนี้ ออกแบบโดยพี่น้องสถำปนิก

นำม ทีโม และทูโอโม โดยใช้เวลำสรำ้งกว่ำ 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 

บริเวณด้ำนในสรำ้งข้ึนจำกกำรสกัดหินล้วน ๆ หลังคำมุงด้วยทองแดง 

และเว้นช่องตรงกลำงเป็นเหมือนลำยลูกกรงแนวตั้งเพื่อให้แสงธรรมชำติ

สำมำรถส่องเข้ำมำด้ำนในได ้ กำรออกแบบเช่นนี้ท ำให้บริเวณโถงด้ำนใน

เกิดเป็นอะคูสติคชั้นยอดในกำรแสดงดนตรี ซึ่งปจัจุบันสถำนท่ีแห่งนี้ถูกใช้

ในกำรจดัแสดงคอนเสิร์ตบ่อยครั้ง จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชม อนสุำวรยี์

ซเิบลอิสุ ตั้งอยู่ในสวนซิเบลิอสุ สร้ำงข้ึนเพื่อสดดุใีห้แก่นักประพันธ์เพลง

คลำสสิกชื่อดังของโลกชำวฟินแลนด์นำมว่ำ Jean Sibelius ผู้แต่งเพลง

ฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชำวฟินน์ให้ลุกข้ึนมำเรยีกร้องเอกรำชจำก

รัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสำวรีย์ท่ีตั้งอยู่กลำงแจ้งอย่ำงโดดเด่นเป็นสง่ำ 

แปลกตำ ทันสมัย สร้ำงโดยน ำเอำแท่งเหล็ก 600 แท่งมำเชื่อมเข้ำ

ด้วยกันจนออกมำเป็นรูปร่ำงของออร์แกนลม ตั้งอยูก่ลำงแจ้งอย่ำงโดดเด่นเป็นสง่ำ  

จำกนั้น  น ำท่ำน เขำ้ชมวหิำรอสุเพนสกี ้  วิหำรสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถำปนิกชำวรัสเซยีในช่วง

ปี ค.ศ. 1808-1862 แต่ตัววิหำรเองใช้เวลำก่อสรำ้งเพียง 6 ปีเศษหลังจำก

เขำเสียชีวิตลง กำรออกแบบด้ำนนอกวิหำรมีสสีันแปลกตำซึ่งหำดไูด้ยำก

โดยตัววิหำรสีน้ ำตำลอิฐ โดมสีฟ้ำอ่อน และยอดโดมสีทอง จำกนั้น น ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนช้อปปิ้งชือ่ดงัของเฮลซงิกิ ณ หำ้งสตอ๊กมำน ซึ่ง   

เป็นห้ำงสรรพสินค้ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินแลนด์ มีเวลำให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งตำม

อัธยำศยั 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

15.00 น. น ำท่ำน CHECK IN ท่ีท่ำเรอืเมืองสต็อคโฮล์ม 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงสตอ็คโฮลม์ เมืองหลวงของ

ประเทศสวีเดนด้วย เรอืส ำรำญซลิเลยีไลน ์ เรอืส ำรำญ

ขนำดใหญ่ท่ีหรูหรำ และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกครบครัน เช่น ภัตตำคำร, ร้ำนค้ำปลอดภำษี, คำสิโน (พักหอ้งละ 2 ทำ่น....มีหนำ้ตำ่ง) 

จำกนั้น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรภำยในเรือ  (แบบบุฟเฟ่ต)์ 

(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยเรอืประมำณ  16 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    สตอ็คโฮลม์  (สวเีดน) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรบนเรอื 
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09.30 น. เดินทำงถึง กรงุสตอ็คโฮลม์ ประเทศสวีเดน เมืองท่ีได้ชื่อว่ำเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในสแกนดเินเวยี    

ซึ่งตั้งอยู่บนหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบลอ้มด้วยทะเลสำบมำลำร์ก่อก ำเนิดนครท่ีดูงำมแปลกตำสวย

สง่ำ ไปตำมสองฟำกฝั่งล ำคลองหลำกหลำยสำยจนได้สมญำนำมวำ่  “เวนสิแห่งยโุรปเหนอื” 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบวำซำ่ เรอืรบแห่งรำชอำณำจกัรสวีเดนท่ีได้รับพระรำชโองกำร 

ให้สร้ำงข้ึนเพื่อใช้ในกำรท ำสงครำมกับเยอรมนี เรอืรบวำซำร์ได้ถูกสร้ำงข้ึนอย่ำงยิ่งใหญ่ดู

งดงำม และน่ำเกรงขำมแต่เรือรบล ำนี้ กลับไม่มโีอกำสท่ีจะได้ออกไปลอยล ำต่อหน้ำศตัรูของ

สวีเดนเลย เพรำะหลังจำกเรอืรบวำซำร์ได้ถูกปล่อยลงน้ ำได้เพียง 30 

นำที เรอืรบวำซำร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่ำงรวดเร็ว จำกนั้นถูกท้ิงให้

จมอยู่อยำ่งเดยีวดำยใต้ทะเลบอลติคนำนถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะได้รับกำรกู้

ข้ึนมำ และน ำมำตั้งแสดงไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์ เป็นทรัพย์สมบัติทำงศลิปะท่ีโดด

เด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก อีกท้ังยังมี

ภำพยนตร์เก่ียวกับเรอืวำซ่ำ ซึ่งสำมำรถรบัชมได้ 16 ภำษำ 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม ศำลำกลำง (City Hall)  อันมีชื่อเสียงไป

ท่ัวโลก เป็นหนึ่งในสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกักันเป็นอย่ำงดีในสต๊อค

โฮล์ม ใช้ในกำรจดังำนเลี้ยง เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ท่ีได้รับรำงวลัโนเบล ซึ่ง

ชื่อของรำงวลัโนเบลก็มำจำกชื่อของนักฟิสิกส์ศำสตร์ชื่อ อัลเฟรด บ ี

โนเบล ออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวีดิชชื่อดงั คือ Ragnar Ostberg ตัว

อำคำรสร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 8 ลำ้นก้อน และมุงหลังคำด้วยหินโมเสค 

และตัวอำคำรใช้เวลำในกำรสร้ำงประมำณ 12 ปีมำแล้วเสร็จสมบูรณ์ในป ี  

ค.ศ. 1911 อีกท้ังท่ำนจะได้ ชมหอ้งจดัเลีย้ง (Blue Ball) รวมท้ังห้องโถงท่ี

ใช้ในกำรเต้นร ำ ซึ่งประดบัประดำไปด้วยโมเสคทองค ำกว่ำ 18 ลำ้นชิ้น 

ปจัจุบันนี้ยังใช้เป็นสถำนท่ีเลี้ยงรบัรองผู้ท่ีได้รับรำงวลัโนเบล 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำน ขึน้ชมววิบนเนนิเขำ FJALLGATAN เนินสูงริมทะเลสำบ ท่ำนจะเห็นทัศนียภำพงดงำม

ของท่ำเรอืสต็อคโฮล์มเกำะเมืองโบรำณสแกนเซ็น และเมืองเก่ำโอลด์ซิตี้ ท่ีรำยลอ้มไปด้วยท้อง

น้ ำเกำะน้อยใหญ่ และบ้ำนเมืองท่ีสวยงำม จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ ท ำเนียบ

รัฐบำล ย่ำนเมืองเก่ำ, ผ่ำนชม พระบรมมหำรำชวงั บนเกำะสตำเดน เป็นพระรำชวังหลวง ซึ่งมี

ควำมโอ่โถงและงำมสง่ำตำมแบบสถำปตัยกรรมสมยัเรเนซองส์ จำกนั้น 

น ำท่ำนเดินทำงไปยังเกำะเล็ก ๆ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ ยำ่นเมอืงเกำ่ Gamla 

Stan (Old Town) คือ ส่วนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของเมืองของกรุงสต็อคโฮล์ม 

และถือว่ำเป็นอีกหนึ่งสถำนท่ีท่ีแน่นอนว่ำคุณจะต้องไม่พลำดท่ีจะมำเยือน 

ซึ่งท่ีนี่คุณจะได้พบกับอำคำรบำ้นเรอืนสมัยโบรำณรำวคริสต์ศตวรรษท่ี 13 

ซึ่งปจัจุบันยังคงรกัษำสภำพอำคำรบำ้นเรอืนเก่ำแก่ท่ีได้อย่ำงดีเยี่ยม  

จำกนั้น  มีเวลำให้ท่ำนได้เลือกเดินเล่นช้อปปิ้งซื้อของท่ีระลึกท่ีห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ และศูนย์กลำงกำรค้ำ

ใหญ่ท่ีสุด เอ็น เค ดพีำร์เมนต์สโตร์ ตรงข้ำมกับสถำนท่ีอันโด่งดงัในอดีตย่ำนคิงส์กำร์เด้น หรือ

เลือกซ้ือสินค้ำนำนำชนิดท่ีวอร์คกิ้งสตรที 
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18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  SCANDIC ALVIK  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่บิของกำรเดนิทำง    สตอ็คโฮลม์ - กรงุเทพฯ  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

14.30 น.       ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 961 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  10 ชัว่โมง 15 นำท)ี 

 

วนัทีส่บิเอด็ของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ 
 

05.50 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ................ 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

 คุณบุม๋ / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 
 

 

  สกลุเงนิ เดนมำรก์ นอรเ์วย สวเีดน ฟนิแลนด์ ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 

ไฟฟำ้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลเูซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สต็อกโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 

 



 

 

สแกน 11 วนั (TG)  -14- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่นอรเ์วย ์

 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ำยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คดัมำไมเ่กิน 1 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชี

ไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 6 เดือน)…1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงินในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงว่ำมฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอที่ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 

 

*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยัง

ประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์

ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง  *** 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ VFS นอรเ์วย ์

ที่อยู่  อำคำรเดอะเทรนดี้ The Trendy (บทีเีอส นำนำ) ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวทิ 13 กรุงเทพฯ 
 

*** หมำยเหต ุ*** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

ทำงสถำนทตูนอรเ์วยไ์มอ่นญุำตใิหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได้ ต้องมำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง VFS เท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 

3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย

ขำยจะแจ้งวนัเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมอื  

 บัตรประชำชน / ทะเบียนบำ้น / 

ทะเบียนสมรส / สูตบิัตร (กรณี

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 18 ปี) 

 สมุดเงินฝำกธนำคำร  

 

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. ทำงบรษิัทฯ เปน็แคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำ

อนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ 

ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ท่ีนี้ 
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ถ้าท่านจองทวัร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ทีเ่บอร์ 02-231-3399  

 

ข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิของวซ่ีานอร์เวย์  (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ………………………………….......................………………………………….. 
 โทรศัพท์ (บ้าน)…......…………………โทรสาร……………..........….โทรศัพท์(มือถือ)……........……………. 
ช่ือ-นามสกุลบิดา....................................................................................วนัเกิดบิดา .............................................. 
ช่ือ-นามสกุลมารดา................................................................................วนัเกิดมารดา .......................................... 
สถานภาพ  โสด          แต่งงาน            แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)          หม้าย          หย่า  
 

ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส…………........................………………………วนัเกิด คู่สมรส………………………….. 
จงัหวดัที่เกิด ของคู่สมรส……………………......................……......  สัญชาตขิองคู่สมรส…………………….. 
 

มีบุตร จ านวน……………........…คน 
1. ช่ือ ………….......................…………………วนัเกิด……………….......... จงัหวดัที่เกิด…………………..... 
2. ช่ือ ………….......................…………………วนัเกิด……………….......... จงัหวดัที่เกิด………………….....
3. ช่ือ ………….......................…………………วนัเกิด……………….......... จงัหวดัที่เกิด…………………..... 
4. ช่ือ ………….......................…………………วนัเกิด……………….......... จงัหวดัที่เกิด…………………..... 
 

มีพี ่หรือ น้อง รวม………..……..คน   
1.ช่ือ-นามสกุล……………........................……………….…………เพศ…………วนัเกิด……………………..
อาชีพ………………………..ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................ 
2.ช่ือ-นามสกุล……………........................……………….…………เพศ…………วนัเกิด……………………..
อาชีพ………………………..ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................ 
3.ช่ือ-นามสกุล……………........................……………….…………เพศ…………วนัเกิด……………………..
อาชีพ………………………..ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................ 

 

*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อตัรำคำ่บริกำร .... สแกน...พระอำทติย์เทีย่งคนื  11  วนั  (TG) 

  มถินุำ ก.ค.-ส.ค. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรอื 3 ท่ำน) ท่ำนละ 119,000.- 125,000.-   บำท 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี  พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 115,000.- 121,000.-   บำท 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี  พักกับผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (มีเตียงเสริม) 112,000.- 118,000.-   บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิมท่ำนละ   34,000.-  34,000.-   บำท 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จำ่ยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 9 วนั)  =  ท่ำนละ 18 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 11 วนั) =  ท่ำนละ 1,100 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พกัโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 



 

 

สแกน 11 วนั (TG)  -20- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์... สแกนดิเนเวีย พระอาทิตย์เที่ยงคืน 11 วัน (TG) ...วนัเดินทาง........................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


