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ล่องทะเลบอลติคโดยเรือส ำรำญ ... ห้องพกัแบบ INSIDE 
ล่องเรอืเฟอรร์ีช่มซอจน์ฟจอรด์ ... ฟยอรด์ท่ีใหญ่ และสวยท่ีสดุในโลก 

นัง่รถไฟสายโรแมนติค  เสน้ทางฟลมั..ไมรด์ลั..ฟลมั 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 17-25 พ.ย. / 4-12 ธ.ค. 2561 (79,900.-) 

 30 เม.ย.-8 พ.ค. / 18-26 พ.ค. / 15-23 ม.ิย. / 21-29 ม.ิย. 2562 (79,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน้  (เดนมำรก์) 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชั้นที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่ 3 

เคำนเ์ตอร์แถว D  สำยกำรบนิไทย แอร์เวย ์ (TG ... THAI AIRWAYS) ....   

เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้ือภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง       โคเปนเฮเกน้ – ลอ่งเรอื DFDS ... INSIDE 
 

00.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโคเปนเฮเก้น  ประเทศเดนมำร์ก  โดยเท่ียวบินที่  TG 950 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  11 ชัว่โมง 45 นำที) 

06.35 น. เดินทำงถึง กรงุโคเปน้เฮเกน้ ประเทศเดนมำร์ก นครหลวงที่ใหญ่เป็นอันดบัหนึ่งของกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งมีผู้แต่งเพลง "WONDERFUL, WONDERFUL COPENHAGEN" ให้คนรู้จกั

กันทั่วโลก 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดหูนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนชื่นชมกับผังเมืองที่ถูกจดัสร้ำงไว้อย่ำงมีระเบยีบแบบแผน เริ่มจำกใจกลำงเมืองซึ่งเป็น

ที่ต้ังของสภำเมืองอันสง่ำงำม ค ำว่ำ โคเปนเฮเกน แปลว่ำ สวรรค์แห่งเมืองท่ำ เพรำะตั้งแต่อดตี

มำแล้ว ที่นี่เป็นเมืองหน้ำด่ำนแรกของกำรเดินทำงติดต่อ

กับสแกนดิเนเวียในสมัยแรกโดยทำงเรอื ชมจตรุัสของพระ

ต ำหนักทั้ง 3 หน้ำพระรำชวงัหลวงอมำเลยีนบอรก์ ซึ่งเป็น

ที่ประทบัของพระรำชวงศ์เดนมำร์กในปจัจุบนั ชมทหำร

มหำดเล็กรักษำพระองค ์ จำกนั้น ผ่ำนย่ำนเมืองเก่ำสู่ รปู

ปัน้เงอืกนอ้ย ถูกสำปที่นั่งเฝ้ำน่ำนน้ ำอยู่ในเทพนิยำยอัน

ลือลั่นของฮำนสคริสเตียน แอนเดอร์สัน พร้อมชม

อนุสำวรีย์แห่งอิสระภำพ ผ่ำนอ่ำวโคเปนเฮเก้น พิพิธภัณฑ์

แห่งชำติ จำกนั้นเข้ำสู่ย่ำนกลำสีนีฮำเว่น และย่ำนลำติน

ของกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่ำนชม พระรำชวงัครสิเตยีนบอรก์ 

ซึ่งปจัจบุนัยังเป็นท่ีท ำกำรของคณะรฐับำล และใช้ในพิธี

ต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมืองของรำชวงศ์เดนมำร์ก 

จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมปรำสำทโรเซนบอรก์ เป็นพระรำชวังฤดู

ร้อน ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองโคเปนเฮเกน ที่สร้ำงขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่ 17 ในสมัย  พระเจ้ำคริสเตียนที่ 4 ในศิลปะ

แบบดตัช์เรเนซองส์ โดยนอกจำกควำมสวยงำมของ

ภำยนอกปรำสำทแล้ว ภำยในยังตกแต่งอย่ำงหรูหรำด้วย

วัตถุท่ีล้ ำค่ำมำกมำย ปจัจุบันใช้เป็นสถำนที่ส ำหรับเก็บ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำง ๆ น ำท่ำนชมควำมงดงำมของ

มงกุฎเพชร พระแสงดำบ เครื่องทรง ทรพัย์สมบัติ และอัญ

มณีอันล้ ำค่ำของรำชวงศ์ ทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ในบริเวณชั้นใต้

ดินด้วย ซึ่งในอดีตปรำสำทแห่งนี้ถูกสร้ำงเพื่อจดุประสงค์

ใช้ในกำรพักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น ทั้งยังเคยถูก

วำงเพลิงจำกกองทพัอังกฤษถึง 2 ครั้ง คือในปี 1794 และปี 1801 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย ให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำตำมอัธยำศัย บนถนนช้อปปิ้งท่ียำวที่สุด “Stroget” ซึ่งเต็มไปด้วยร้ำน

รวงนำนำชนิด โดยเฉพำะสินค้ำขึ้นชื่อของเดนมำร์ก เช่น อ ำพัน (Amber), เฟอร์นิเจอร์ดไีซน์, 

ตวัต่อเลโก ้ (Lego), ยำบ ำรุงสุขภำพ (Imedeen) นอกจำกนั้นยังมีเสื้อผ้ำชือ่ดัง   ต่ำง ๆ  และ

สินค้ำที่ระลึกอีกมำกมำย 

15.00 น. เดินทำงถึงท่ำเรือ เพื่อท ำกำร CHECK-IN 
  

*** หมำยเหต ุ*** กรณุำเตรยีมกระเปำ๋เลก็ จดัสมัภำระ 1 ชดุ ... เพือ่ใชพ้กัคำ้งคนืบนเรอื 

.... เนือ่งจำกกระเปำ๋ใหญจ่ะอยูใ่ตท้อ้งเรอื 
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17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรงุออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ โดย เรอืส ำรำญ DFDS 

SCANDINAVIAN SEAWAYS ขนำดใหญ่มหึมำ บรรทุกคน

ได้นับพัน ๆ คน พกัในห้องเคบิ้นท่ีมีห้องน้ ำอยู่ในห้องนอน 

(พกัหอ้งละ 2 ท่ำน ... INSIDE) ท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับ

ทศันยีภำพสวยงำม ชมทะเลบอลติกเหนือ หรือสนกุสนำน

กับดิสโก้, ภัตตำคำร และร้ำนค้ำ DUTY FREE บนเรือ 

 จำกนั้น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรภำยในเรือ  (แบบบุฟเฟ่ต์) 

(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยเรอืประมำณ  16 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    ออสโล  (นอรเ์วย)์ – โกล – เบอรเ์กน้ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรบนเรือ 

09.30 น. เดินทำงถึง เมอืงออสโล (เดมิชือ่กรงุครสิเตยีนเนยี) ประเทศนอร์เวย์ 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ำ้นโกล เป็นเมืองแห่งปำกประตูสู่ดินแดนแถบฟยอร์ด ที่ยังคงรักษำจำรตี

วัฒนธรรม รูปลักษณ์ด้ังเดิมของหมู่บ้ำนชนชำวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเบอร์เกน้ นครหลวงโบรำณของนอร์เวย์เมื่อ 750 ปีที่แล้ว ซึ่งปจัจุบนั

กลำยเป็นเมืองหลวงของฟจอร์ดดีสทริค เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีควำมส ำคัญเป็นอนัดบั 2 ของนอร์เวย์ 

และเป็นเมืองท่ำที่ส ำคัญอีกด้วย 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง        เบอรเ์กน้ – ลอ่งฟยอรด์ – นัง่รถไฟสำยโรแมนตคิ – เกลโล ่

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนขึ้น นัง่รถรำงไฟฟำ้สูย่อดเขำ Flyoyen ท่ีระดบัควำมสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล 

เพื่อชมควำมสวยงำมของเมืองเบอร์เก้น ท่ำนจะได้เห็นทัศนียภำพที่งดงำม ซึ่งถือได้ว่ำเป็นจดุชม

วิวทิวทัศน์เมืองเบอร์เก้นที่ดีที่สุดจุดหนึ่ง จำกนั้น ผ่ำนชมบริเวณท่ำเรอื 

และ Bryggen อำคำรเกำ่แก่อำยุรำว 300 ปี ที่ได้รบักำรอนุรักษ์ไว้เป็น

อย่ำงดี เป็นเมืองที่ได้รับกำรสืบทอดเอกลักษณ์ทำงศิลปะ และวัฒนธรรม

อันเก่ำแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่ำงดี ตวัเมอืงเกำ่ทีไ่ดร้ับกำรจดทะเบียน

ใหเ้ปน็อกีหนึง่ในมรดกโลก จำกองคก์ำรยเูนสโก ้ ซึ่งในอดีตเป็นโกดงั

สินค้ำ ปจัจุบันถกูดัดแปลงมำเป็นร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำต่ำง ๆ มำกมำย  
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรอื เมอืงฟลมั เมืองเล็ก ๆ รำวเมืองแห่งเทพนิยำย สัมผสักลิ่นไอของ

ธรรมชำติแสนบริสุทธิ์ 

13.15 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำน ลอ่งเรอืเฟอรร์ีข่นำดใหญ ่เพือ่ชมซอจน์ฟยอรด์ เรอืจะค่อย ๆ แล่นเข้ำไปในฟยอร์ด และ

นับว่ำเป็นฟยอร์ดท่ีลึกเข้ำมำในแผ่นดินมำกที่สุด ด้วยควำมยำวกว่ำ 200 

กิโลเมตร ให้ท่ำนได้ชื่นชมทัศนียภำพชวนฝันของ ซอจน์ ฟยอรด์ทีส่วย

ทีสุ่ดในโลก ชื่นชมควำมงำมทำงธรรมชำติท่ีสร้ำงสรรค์ไว้ได้อย่ำงเต็มอิ่ม 

สวยรำวอยู่ในภำพวำดจำกจินตนำกำร ชมภูผำหินสูงตระหง่ำนที่

ธรรมชำติ บรรจงสร้ำงไว้อย่ำงวิจิตรงดงำมพิสดำรย่ิง ชมบ้ำนซมัเมอร์

เฮำ้ส ์ ริมสองฝั่งไม้สนและต้นหญ้ำที่ขึ้นเขียวขจรีิมสองฝั่งฟจอร์ด สลับด้วย

น้ ำตำที่ไหลรินจำกหน้ำผำสูงสู่เบื้องล่ำง ซึ่งจะท ำให้ท่ำนตื่นตำต่ืนใจ และประทับใจไปแสนนำน  

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

ที่โดง่ดังท่ีสุดของนอรเวย์ ชมควำมสวยงำมของสองข้ำงทำงท่ีสวยงำม

เกินค ำบรรยำย ท่ำนจะได้ชมฟยอร์ดท่ีสวยงำม อันเป็นลักษณะภูมิ

ประเทศที่เด่นชัด และเป็นจดุดึงดูดนักท่องเท่ียวจำกทั่วโลกให้มำเยือน 

เส้นทำงรถไฟ จะผ่ำนอุโมงค์ลอดภูเขำสะพำนข้ำมหุบเขำและแม่น้ ำ และ

จอดให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพกับน้ ำตก KJOSFOSSEN ที่งดงำมตลอดฤดูใบไม้ผลิ

จนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงำมของฟยอร์ดที่มีอยู่มำกมำย 

จนกระทั่ง เดินทำงถึง เมอืงเกลโล ่ เป็นเมืองสกรีีสอร์ท ที่พร้อมสรรพ

ส ำหรับกำรเล่นสก ี ซึ่งในช่วงฤดูหนำวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักกำรเล่นสก ี

ส่วนในฤดูร้อนจะกลำยเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชมควำมบริสุทธิ์

ของธรรมชำต ิ

20.45 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  USTEDALEN  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง เกลโล ่– ออสโล – บนิระหวำ่งประเทศ 

 เฮลซงิก ิ (ฟนิแลนด)์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงออสโล นครหลวงที่ถูกสถำปนำขึ้นเมื่อประมำณ 60 ปีมำนี้เอง        

กรุงออสโลที่โออ่่ำในเวลำนี้อุดมไปด้วยประวัติศำสตร์ย้อนหลังไปถึง 900 ปี ในครั้งนั้น    

ออสโลเป็นเมืองอำณำนิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบรำณ ซึ่งอยู่กำรปกครองระบอบ

สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ของพระเจ้ำฮำโรว์แฟร์แฮร์ 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนชมบรรยำกำศรอบเมืองออสโล ผ่ำนชมอนสุำวรีย์พระเจ้ำคำร์ล โจฮนั ตึกรัฐสภำ โรง

ละครแห่งชำติ พระรำชวังหลวง ศำลำกลำงท่ีใช้เป็นสถำนที่มอบรำงวัลโนเบล ศำลำกลำงเก่ำซึ่ง

ถือว่ำเป็นโบรำณสถำนทีท่รงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ จำกนั้น ถ่ำยรูป

กับ ลำนกระโดดสกขีองออสโล (HOLMENKOLLEN) สถำนที่แข่งขันสกี

กีฬำโอลิมปิคฤดูหนำว ปกติในช่วงเดือนมีนำคม จะเป็นสถำนที่ชุมนุม

แข่งขันของนกักีฬำสกีทั่วโลก สำมำรถจุผู้ชมได้ประมำณหนึ่งแสนคน 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชม อทุยำนฟรอ็กเนอร์ หรือ สวนฟร็อกเนอร์  

ตื่นตำตื่นใจในผลงำนของปฏิมำกรเอกชำวนอร์เวยช์ื่อกุสตำฟวิกเกแลนด์ 

จ ำนวน 212 ผลงำน ใชเ้วลำสร้ำงถึง 22 ปี ในกำรแกะสลักรูปเหมือน

จำกหินแกรนิต และกำรหล่อรูปคนด้วยส ำริดกลำงแจ้ง ในเร่ืองรำว

เกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย ์ เสำโมโนลิทสูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคน

จ ำนวนมำกปืนป่ำยกันอยู่บนเสำ มีควำมหมำยสอนใจ สวนนี้ยังมีสะพำน

, น้ ำพ,ุ สระน้ ำ, สนำมกีฬำ และพื้นที่จัดกิจกรรมปิคนิค-อำบแดด-เล่นเกมส์ และผ่อนคลำย

ในช่วงฤดูร้อน ถือเป็นสวนที่ใหญ่สุดในกรุงออสโล มีพื้นที่ถึง 32 เฮคเตอร์ 

จำกนั้น น ำท่ำนไปช้อปปิ้งสินค้ำ ยำ่นวอลค์กิง้สตรที หรอื ถนนคำรล์โจฮนัเกท ถนนช้อปปิ้งของเมือง

ออสโล มีร้ำนรวง ตลอดจนห้ำงสรรพสินค้ำให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำพื้นเมืองนอร์เวย์ อำทิเช่น 

เครื่องหนัง, เครื่องแก้ว, เครื่องเงิน, เสื้อขนสัตว์ ฯลฯ  
 

 (*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินออสโล 

........... น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  ..................... 

........... น. เดินทำงถึง กรงุเฮลซิงก ิ เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศรสัเซีย 

ซึ่งสถำปัตยกรรมภำยในเมือง จะเป็นแบบคลำสสิคโบรำณ ผสมผสำนกบัแบบทันสมัยของ

สแกนดิเนเวียทีม่ีชื่อเสียงด้ำนศิลปะ และกำรออกแบบ 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  CUMULUS AIRPORT  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    เฮลซงิก ิ– ลอ่งเรอืซลิเลยีไลน ์... INSIDE 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชม “ตลำดนดัรมิทะเล” 

ที่มีชื่อเสียง นอกจำกจะเป็นตลำดย่ำน

ใจกลำงเมือง ที่ขำยของที่ระลึกแก่

นักท่องเท่ียว ผลไม ้ และดอกไม้แล้ว 

ยงัเป็นที่ตั้งสถำนที่ส ำคัญ อำท ิ

ท ำเนยีบประธำนำธิบดี และโบสถ์ 
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จำกนั้น น ำท่ำนชม โบสถอ์อรโ์ธดอกซ์  ซึ่งสร้ำงในสไตลร์ัสเซียชื่อ โบสถอ์สุเพน็สกี ้  ที่หำดูได้ยำกใน

โลกตะวันตก จำกนั้น น ำชมอนสุำวรยีฌ์อง ซเีบเลยีล   นกัประพันธ์ที่มี

ชื่อเสียงชำวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่ภำยในสวนซีเบเลยีส ผ่ำนชมศำลำว่ำ

กำรเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งออกแบบโดยเองเกลในปี ค.ศ. 1833 จำกนั้น น ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนช้อปปิ้งชือ่ดงัของเฮลซงิก ิ ณ หำ้งสตอ๊กมำน ซึ่ง   

เป็นห้ำงสรรพสินค้ำที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ มีเวลำให้ท่ำนได้ช้อปปิ้ง   

ตำมอัธยำศยั 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

15.00 น. น ำท่ำน CHECK IN ท่ีท่ำเรือเมืองสต็อคโฮล์ม 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงสตอ็คโฮลม์ เมืองหลวงของ

ประเทศสวีเดนด้วย เรอืส ำรำญซลิเลยีไลน ์ เรอืส ำรำญ

ขนำดใหญ่ที่หรูหรำ และเพียบพร้อมด้วย สิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกครบครัน เช่น ภัตตำคำร, ร้ำนค้ำ    

ปลอดภำษ,ี คำสิโน (พกัหอ้งละ 2 ทำ่น.....แบบ INSIDE) 

จำกนั้น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรภำยในเรือ  (แบบบุฟเฟ่ต์) 

(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยเรอืประมำณ  16 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    สตอ็คโฮลม์  (สวเีดน) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรบนเรือ 

09.30 น. เดินทำงถึง กรุงสตอ็คโฮลม์ ประเทศสวีเดน เมืองที่ได้ชื่อว่ำเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในสแกนดิเนเวยี    

ซึ่งตั้งอยู่บนหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสำบมำลำร์ กอ่ก ำเนิดนครทีด่งูำมแปลกตำสวย

สง่ำ ไปตำมสองฟำกฝั่งล ำคลองหลำกหลำยสำยจนได้สมญำนำมว่ำ  “เวนสิแหง่ยโุรปเหนอื” 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม ศำลำกลำง (City Hall)  อันมีชือ่เสียงไป

ทั่วโลก เป็นหนึ่งในสถำนที่ท่องเท่ียวที่เป็นที่รู้จักกันเป็น

อย่ำงดีในสต๊อคโฮล์ม ใช้ในกำรจดังำนเลี้ยง เพื่อเป็น

เกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรำงวลัโนเบล ซึ่งชื่อของรำงวลัโนเบลก็

มำจำกชื่อของนักฟิสิกส์ศำสตร์ชื่อ อลัเฟรด บ ี โนเบล 

ออกแบบโดยสถำปนิกชำวสวีดิชชื่อดงั คือ Ragnar 

Ostberg ตวัอำคำรสร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 8 ล้ำนกอ้น และ

มุงหลังคำด้วยหินโมเสค และตวัอำคำรใช้เวลำในกำร

สร้ำงประมำณ 12 ปีมำแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1911 

อีกทั้งท่ำนจะได้ ชมหอ้งจดัเลีย้ง (Blue Ball) รวมทั้งห้อง

โถงท่ีใช้ในกำรเต้นร ำ ซึ่งประดับประดำไปด้วยโมเสคทอง

ค ำกว่ำ 18 ล้ำนชิ้น ปัจจบุันนี้ยังใช้เป็นสถำนที่เลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รบัรำงวลัโนเบล 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พพิธิภณัฑ์เรอืรบวำซำ่ เรอืรบแห่งรำชอำณำจักรสวีเดนท่ีได้รับพระรำชโองกำร 

ให้สร้ำงขึ้นเพื่อใช้ในกำรท ำสงครำมกับเยอรมนี เรอืรบวำซำร์ได้ถูกสร้ำงขึ้นอย่ำงยิ่งใหญ่ดู

งดงำม และน่ำเกรงขำมแต่เรอืรบล ำนี้ กลับไม่มโีอกำสที่จะได้ออกไปลอย

ล ำต่อหน้ำศัตรูของสวีเดนเลย เพรำะหลังจำกเรอืรบวำซำร์ได้ถูกปล่อยลง

น้ ำได้เพียง 30 นำที เรือรบวำซำร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่ำงรวดเร็ว 

จำกนั้นถูกทิ้งให้จมอยู่อย่ำงเดยีวดำยใต้ทะเลบอลติคนำนถึง 333 ปี 

ก่อนที่จะได้รับกำรกู้ขึ้นมำ และน ำมำตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ เป็นทรพัย์

สมบัติทำงศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งใน

โลก อีกทั้งยังมีภำพยนตร์เกี่ยวกับเรือวำซ่ำ ซึ่งสำมำรถรับชมได้ 16 ภำษำ พิพธิภัณฑ์นี้ดึงดูด

นักท่องเท่ียวได้มำกที่สุดในสแกนดิเนเวีย 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำน ขึน้ชมววิบนเนนิเขำ FJALLGATAN เนินสูงริมทะเลสำบ ท่ำนจะเห็นทัศนียภำพงดงำม

ของท่ำเรือสต็อคโฮล์มเกำะเมืองโบรำณสแกนเซ็น และเมืองเก่ำโอลด์ซิตี้ ที่รำยล้อมไปด้วยท้อง

น้ ำเกำะน้อยใหญ่ และบ้ำนเมืองที่สวยงำม จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ ท ำเนยีบ

รัฐบำล ย่ำนเมอืงเก่ำ, ผำ่นชม พระบรมมหำรำชวงั บนเกำะสตำเดน เป็นพระรำชวังหลวงซึ่งมี

ควำมโอ่โถงและงำมสง่ำตำมแบบสถำปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ จำกนั้น 

น ำท่ำนเดินทำงไปยังเกำะเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่ต้ังของ ยำ่นเมอืงเกำ่ Gamla 

Stan (Old Town) คือ ส่วนที่เก่ำแก่ที่สุดของเมืองของกรุงสต็อคโฮล์ม 

และถือว่ำเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่ีแน่นอนว่ำคุณจะต้องไม่พลำดท่ีจะมำเยอืน 

ซึ่งที่นี่คุณจะได้พบกับอำคำรบ้ำนเรอืนสมัยโบรำณรำวคริสต์ศตวรรษที่ 13 

ซึ่งปจัจบุนัยังคงรักษำสภำพอำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่ที่ได้อย่ำงดีเย่ียม 

โดยเฉพำะท่ี จัตรุสั Stortorget ท่ำนจะได้พบกับสีสันของอำคำรต่ำง ๆ ที่ก่อสร้ำงด้วย

สถำปัตยกรรมที่ค่อนข้ำงโดดเด่น มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นตำมตรอกซอกซอยคับแคบ ที่ถือว่ำเป็น

สมุดที่บนัทึกเรื่องรำวประวัติศำสตร์ และควำมเก่ำแก่ของสตอกโฮล์มไว้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้

แล้วในย่ำนเมืองเก่ำยังมีแหล่งช็อปปิ้งสินค้ำแบรนด์ดงัต่ำง ๆ มำกมำย 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  PARK INN SOLNA  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    สตอ็คโฮลม์ - กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

13.30 น.       ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 961 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  10 ชัว่โมง 15 นำที) 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

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

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย ์.... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว 

- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกดิขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

 คณุบุม๋ / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

 

  สกลุเงนิ เดนมำรก์ นอรเ์วย สวเีดน ฟนิแลนด ์ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 

ไฟฟำ้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ 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 

 ลูเซิร์น 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 

 เวยีนนา 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 

 สตอ็กโฮลม์ -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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ถำ้ทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอร์ตของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุ็ตำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหม่ก่อนมำท ำกำรจองทวัร์ 

 

- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปจัจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมอืงต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยงัไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศลัยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม ่

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตวั มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟัน / ดดัฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรื่อง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ์” 

 

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

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเร่ืองของอำยุครรภ ์

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำนอรเ์วย ์

 

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

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

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรับรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ำยส ำเนำหนังสือจดทะเบยีนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบนัที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ หรอืฝำกประจ ำ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี

ไม่ควรต่ ำกวำ่ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 6 เดือน)…1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงินอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบิดำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับิดำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

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

 

*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยัง

ประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์

ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  *** 
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แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ VFS นอร์เวย ์

ที่อยู่  อำคำรเดอะเทรนดี้ The Trendy (บทีเีอส นำนำ) ถ.สุขมุวิท ซ.สขุุมวิท 13 กรุงเทพฯ 
 

*** หมำยเหต ุ*** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน 

ทำงสถำนทตูนอรเ์วยไ์มอ่นญุำตใิหด้ึง

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงศนูย์ย่ืนวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึ่งไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมำ

ตำมวันนดัหมำยของทำง VFS เท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 

3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย

ขำยจะแจ้งวนัเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ที่ต้องน ำติดตวัไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมือ  

 บตัรประชำชน / ทะเบยีนบ้ำน / 

ทะเบียนสมรส / สูติบัตร (กรณี

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี) 

 สมุดเงินฝำกธนำคำร  

 

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไมค่ืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด จะขอ

ถอืว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำ

อนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่นดลุพนิิจของทำงสถำนทูตฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ 

ทำงบริษัทฯ จงึต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 
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ถ้ำท่ำนจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค ำร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำงแล้วกรุณำส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-231-3399  

 

ข้อมูลค ำร้องเพิ่มเติมของวซ่ีำนอร์เวย์  (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว/ช้ัน-ยศ………………………………….......................………………………………….. 
 โทรศัพท์ (บ้ำน)…......…………………โทรสำร……………..........….โทรศัพท์(มอืถือ)……........……………. 
ช่ือ-นำมสกลุบิดำ....................................................................................วนัเกดิบิดำ .............................................. 
ช่ือ-นำมสกลุมำรดำ................................................................................วนัเกดิมำรดำ .......................................... 
สถำนภำพ  โสด          แต่งงำน            แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)          หม้ำย          หย่ำ 
 

ช่ือ-นำมสกลุ คู่สมรส…………........................………………………วนัเกดิ คู่สมรส………………………….. 
จังหวดัทีเ่กดิ ของคู่สมรส……………………......................……......  สัญชำติของคู่สมรส…………………….. 
 

มบุีตร จ ำนวน……………........…คน 
1. ช่ือ ………….......................…………………วนัเกดิ……………….......... จังหวดัทีเ่กดิ…………………..... 
2. ช่ือ ………….......................…………………วนัเกดิ……………….......... จังหวดัทีเ่กดิ………………….....
3. ช่ือ ………….......................…………………วนัเกดิ……………….......... จังหวดัทีเ่กดิ…………………..... 
4. ช่ือ ………….......................…………………วนัเกดิ……………….......... จังหวดัทีเ่กดิ…………………..... 
 

มพีี ่หรือ น้อง รวม………..……..คน   
1.ช่ือ-นำมสกลุ……………........................……………….…………เพศ…………วนัเกดิ……………………..
อำชีพ………………………..ทีอ่ยู่ปัจจุบัน............................................................................................................ 
2.ช่ือ-นำมสกลุ……………........................……………….…………เพศ…………วนัเกดิ……………………..
อำชีพ………………………..ทีอ่ยู่ปัจจุบัน............................................................................................................ 
3.ช่ือ-นำมสกลุ……………........................……………….…………เพศ…………วนัเกดิ……………………..
อำชีพ………………………..ทีอ่ยู่ปัจจุบัน............................................................................................................ 

 

*** หมำยเหตุ *** กรุณำกรอกข้อมูลตำมเป็นจริง 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... สแกน 9 วนั 4 เมอืงหลวง  (TG) 
  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 79,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   15,500.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงินคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห ์

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบรกิำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดินทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องดื่ม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)  =  ทำ่นละ 14 ยโูร     

8. คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 9 วนั) =  ทำ่นละ 900 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

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

สงกรำนต ์และปใีหม ่มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทั้งหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำมบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

- ช ำระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  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 เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลกิเที่ยวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรอืบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ ์และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

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

กรณุำแจง้พนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมัน และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์.............. สแกนดเินเวยี 9 วนั (TG) .................วนัเดินทาง.............................................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

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

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนที่ให้เกยีรติใช้บริกำรของเรำ 


