รหัสโปรแกรม : 18175 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันแรก

เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันทีส่ อง

เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปปัน้ นางเงือกน้อย • น้าพุเกฟิออน • พระราชวังอามาเลียนบอร์ก •
ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปปิง้ ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือสาราญ DFDS  (-/กลางวัน/เย็น)

01.20 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกนโดยเที่ยวบินที่
TG950 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 50 นาที **

07.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย

จากนั้น

นาท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาร์ล
สเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอน
เดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั้นรูปเงือกน้อยนี้ โดยนา

แบบใบหน้ามาจากนักเต้นบัลเลต์ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิงเปลือยนาแบบมาจากภรรยาของ
ตัวเขาเองและที่นี่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมือง

ที่นี่เป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้าน
คนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้น The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ
น้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปปั้นของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนที่กาลังลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ที่มี
ความเชื่ อ ว่ า เทพี น อร์ ดิ ก เกฟิ อ อนท าการไถคราดเพื่ อ ให้ เ กิ ดเป็ นประเทศเดนมาร์ ค นั่น เอง ถ่ า ยรูป กั บ
พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก
ตั้งอยู่ริมน้าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการ
ครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นที่พานักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว

เดินทางสู่

ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออก

ของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง
เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์สาหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ใน
วันอากาศดีๆ ถือเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้น

ให้ท่านได้อิสระชอปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ร้านบนถนนช้อปปิ้งสาย
หลักของเมืองนั้นเต็มไปด้วยแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara
ที่ไม่ว่าใครจะเข้ามาแล้วกี่เมืองกี่สาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตัวเองไม่ให้เดินเข้าไปซ้าได้ แต่ที่น่าสนใจมากกว่า
คือร้านของแบรนด์ดีไซเนอร์ท้องถิ่นชื่อดัง อย่าง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ที่ตั้งอยู่
บริเวณนี้เช่นกัน

*** ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นอีกประเทศทีเ่ ป็นสวรรค์ของนักช้อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundได้เยอะ สามารถได้เงินคืน
ราวๆ 18-19% ของราคาสิน ค้าที่ซื้อ (แต่ต้อ งซื้อ อย่างน้อ ย 300 DKK ภายในวันเดียวกันและร้าน
เดียวกัน)***
15.30 น.

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสาราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อทาการเช็คอิน
(การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสาหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย)

17.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย
ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ

19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซฟ
ี ดู๊ และอืน่ ๆอีกมากมาย
***โดยอาหารบุฟเฟต์ซฟ
ี ดู๊ ทางเรือจะจัดเตรียมเมนูอาหารขึน้ อยูแ่ ต่ละฤดูกาล***

ทีพ
่ กั

DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่

วันทีส่ าม

เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมืองเบอร์เกน  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ

09.45 น.

เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่
เป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม Flam นาท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มี
ความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัด
เซาะแผ่นดินของธารน้าแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ระหว่างทางล่องเรือนั้นเราจะได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆ หลาย
หมู่บ้าน ด้านข้างมีภูเขา จะมีน้าตกเล็กๆที่ไหลมาจากหน้าผาให้เราเห็นเรื่อยๆ โดยเรือจะเริ่มออกจากเมืองกู๊ด
วาเก้นไปถึงยังท่าที่เมืองฟลอม

การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen นั้นถือว่าเป็นทริปที่ห้ามพลาด
เพราะเป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดทีส่ วยมากๆ ถ้าใครทีช่ อบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือนีถ้ ือว่าห้ามพลาด
เด็ดขาด

นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เป็นเมืองท่า
โบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่ได้รับ
การอนุรั ก ษ์ไว้เป็ นอย่า งดีตั้งเเต่ส มัยศตวรรษที่ 18 โดยได้รับสมญานามว่าเป็นเมือ งเเห่ งเจ็ดขุนเขาของ
นอร์เวย์
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย

ทีพ
่ กั

SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่
เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีส่ ี่

สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มาร์เก็ตสแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นัง่ รถไฟ
สายโรแมนติก • เมืองเกลโล  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื่อ
ขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ
เมืองเบอร์เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดที่สวยงาม
รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที

นาท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf เป็นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์
เกน ที่เป็นหลักฐานแสดงความสาคัญของเมืองในฐานะส่วนหนึ่งของจักรวรรดิการค้าของสันนิบาตฮันเซียติก
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 เคยเกิดเพลิงไหม้เผาทาลายบ้านไม้อันสวยงาม
ของบริกเกิน มาแล้วหลายครั้ง

มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ที่ปลายตะวันออกเฉียงใต้ของท่าเรือหลักที่สวยงามของเมือง
Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานที่ที่ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้าได้ทุกเช้า มีสินค้าอาหารทะเล
สดสดวางขายอยู่มากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายุมากกว่า 700 ปี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่เมืองวอส (VOSS) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง
ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดดาเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1864 มีอายุกว่า 150 ปี โดยคนในตระกูล
Fleischer สืบต่อกันมาได้กว่า 5 รุ่นชั่วคนแล้ว ไม่ได้เปลี่ยนมือให้เจ้าของอื่นคนนอก เป็นหนึ่งโรงแรมในกลุ่ ม
Historical Hotel

โรงแรมนี้มีหลักฐานหนึ่งที่คนไทยที่แวะผ่านมาเมืองนี้เข้ามาชมนั่นคือ ลายพระหัตถ์ของ ร.5 พร้อมคณะ
ผู้ติดตาม ในครั้งการเสด็จประพาสยุโรปเมือ่ ปี ค.ศ. 1907 แล้วมาประทับทีโ่ รงแรมนีเ้ มือ่ วันที่ 22 July 1907 โดยลายพระหัตถ์
ทางโรงแรมนี้ ไ ด้ ท าใส่ ก รอบแขวนไว้บ นผนั ง บริเ วณด้ า นหลั ง ของ Reception มี ล ายพระหัต ถ์ ข อง ร.5 ข้ อ ความว่ า
“Chulalongkorn R, King of Siam, Bangkok” รวมถึงคณะผู้ติดตาม
พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี MYRDAL ให้ท่านได้ชมบรรยากาศความงามของธรรมชาติ และ
ที่พลาดไม่ได้ หลังจากนั้นนาท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หนึ่งใน
เส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชันที่สุดในโลก รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์ดาล
เพี ย ง 55 นาที มี ร์ ด าลเป็ น ศู น ย์ ก ลางของรถไฟสายโรแมนติ ก ตั้ ง อยู่ บ นความสู ง 857 เมตร เหนื อ
ระดับ น้าทะเลใกล้กั บฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของ
ธารน้าแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้า รถไฟจะ
จอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ น้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์
อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย สุดปลายทางที่มีร์ดาล

จากนั้น

เดินทางไปยังเมืองเกลโล (GEILO) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

ทีพ
่ กั

Ustedalen Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่
เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ห้า

เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ • โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล • ลาน
กระโดดสกี • ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสาหรับชาวต่างชาติ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิน่

จากนั้น

ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน Frogner เป็นสวน
ประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลักหินและรูปหล่อสาริด จานวนมากกว่า 200
ชิ้นงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึง
ความทุ่มเทของตัวศิลปินเป็นอย่างมาก โดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว

จากนั้น

นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้าง
จากไม้ ในยุคคริส ต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่องมือในชีวิตประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

หนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวออสโล พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้ง (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานที่จัดแสดง
ประวัติความเป็นมาของหนึ่งในพาหนะชิ้นสาคัญที่สุดของโลก

ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE OSLO)
แลนด์มาร์คสาคัญ เป็นศูนย์วัฒ นธรรมที่ใหญ่ที่สุดใน
นอร์เวย์ เป็นที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ
อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สร้างจากกระจกและหินอ่อน
ขนาดใหญ่ ส ไตล์ โ มเดิ ร์ น มี ดี ไ ซน์ อ แปลกดุ ด ตาไม่
เหมือ นกับที่อื่ นในโลก ออกแบบให้ ดูเหมือ นธารน้าแข็ง
ยัก ษ์โ ผล่ขึ้ นมาจากน้ า และมี ส ะพานที่ล าดเอี ย งสีข าว
โพลน
ถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี (Ski Jumping
Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกี
ขนาดใหญ่ ที่สามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 30,000
คนเลย และยังได้รับรองมาตรฐานจาก สหพันธ์
สกีนานาชาติ (FIS) เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการ
แข่งขันสกีในช่วงเทศกาล ซึ่งลานกระโดดสกีแห่ง
นี้ถูกใช้ในการแข่งขัน สกี (Holmenkollen Ski
Festival) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ.
1980 ก็ ได้เ ข้าเป็นส่ วนหนึ่งของสถานที่ที่ใ ช้
แข่งขันสกีระดับโลก (FIS Ski Jumping World
Cup)
อิส ระชอปปิ้ง ณ ถนนคนเดิน คาร์ล โจฮัน (KARL
JOHAN STREET) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่ง
อย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ
ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข
และของที่ ร ะลึ ก เช่ น เรื อ ไวกิ้ ง หรื อ ตุ๊ ก ตา Troll

ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ ราคาค่อนข้างสูง
เนื่องจาก นอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลดราคาสินค้าปีละ 2 ครั้ง
ได้แก่ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมซึ่งจะลด 50-70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ทีพ
่ กั

Quality Airport Hotel Gardermoen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่
เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีห่ ก

ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Artico Ice Bar • ศูนย์นทิ รรศการนอร์ธเคป  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.40 น.

ออกเดินทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอร์วเี จียนแอร์ไลน์ (DY) เที่ยวบินที่ DY320
**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง**

12.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลต้า

น้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคานวณน้าหนักกระเป๋าสาหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บค่าน้าหนักเพิม่ เติม (สายการบินและเวลา ทางบริษทั อาจมีการเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และ
สภาพอากาศ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์
จากอัลต้าเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เป็นเมืองที่อยู่
ทางทิศเหนือที่สุดของประเทศนอร์เวย์ จัดตั้งเป็นเมืองขึ้นเมื่อปี 2539 มีพื้นที่ 1.07 ตารางกิโลเมตร มีจานวน
ประชากร 2,415 คน

จากนั้น

ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้แวะพักที่ร้าน Artico Ice Bar นั่งจิบเครื่องดื่ม
ในร้านบาร์น้าแข็งที่อยู่เหนือที่สุดของโลก โดยท่านจะได้
รับชมชั้นตอนการก่อสร้าง บาร์น้าแข็งแห่งนี้ พิเศษ!! ให้
ท่านได้ชิมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โดยแก้วจะทาจาก
น้าแข็งท่านละ 1-2 แก้ว

20.00 น.

เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสารวจ
ระบบนิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคปซึ่งเป็นจุดหมายสาหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมีชื่อเสียงเลื่องลือใน
ด้านทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

คนไทยกลุ่มแรกที่ได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 และคณะ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จ
ฯ ด้วยเรือพระที่นั่งไปยังแหลมเหนือหรือ North Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์เวย์ ในคืนวันที่ 10
กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านได้ระบุหลักฐานดังกล่าวไว้ว่า “ที่ซึ่งได้ถ่ายรูปพระอาทิตย์เวลาสอง
ยามนี้เรียกว่าตาบลเกาะดารเออ ละติจูด 69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวันออก รู้สึก
ปลื้มใจเต็มที คล้ายกับเห็นสุริยุปราคา น่าประโคมแลแจกเงิน” โดยพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร.
และปี ค.ศ. 1907 ไว้เป็นที่ระลึกบนก้อนหินด้วย

หลังจากที่ท่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Certificate ที่มีชื่อของท่าน และดื่มด่า
ฉลองกับแชมเปญและเมนูไข่ปลาคาเวียร์ดว้ ยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือน
จุดชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนแห่งนี้
ทีพ
่ กั

Scandic Nordkapp หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่
เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีเ่ จ็ด จับ ปูจกั รพรรดิ • พิพธิ ภัณฑ์ SIIDA • เมือง SAARISELKA  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

สุดพิเศษ นาท่านลงเรือ SPEED BOAT ไปจับปูจักรพรรดิ (KING CRAB SAFARI) หรือ คิงแครบ เป็นวงศ์
ปูชนิดหนึ่ง มักพบในเขตน้าเย็น เนื่องจากมีขนาดตัวที่ใหญ่และเนื้อมาก ประกอบกับมีรสชาติดี ทาให้ผู้คน
นิยมรับประทาน จึงมีราคาค่อนข้างสูง

หลังจากกิจกรรมจับปูยกั ษ์ทา่ นจะได้ชมิ รสชาดของปูยกั ษ์โดยชาวท้องถิน่ จะปรุงนาไปต้มให้ทา่ นได้รบั ประทาน
กันแบบสดสดเลยทีเดียว เสิรฟ์ พร้อมกับขนมปัง และของหวาน
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงเมนูขาปูยกั ษ์
จากนั้นเดินทางไปยัง Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑ์Sámiและศูนย์ธรรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัด นิทรรศการเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมSámiและธรรมชาติของ Northern Lapland

จากนั้นเดินทางไปยังเมือง SAARISELKA ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

ทีพ
่ กั

LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่
เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีแ่ ปด

โรวาเนียมิ • หมูบ่ า้ นซานต้าครอส • ถ่ายรูปกับเส้น Arctic • เมืองเฮลซิงกิ  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง นั้นเป็นเมืองที่
อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมืองที่มีความสาคัญในระดับตานานที่เด็กๆ ทั่วโลก
ต่างรับรู้กันเป็นอย่างดี เพราะที่นี่นับว่าเป็นบ้านของซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจว่าที่นี่จะเป็นอีกเมืองที่น่า
มาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น

ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น
Arctic ภายในหมู่บ้านมีพิพิธ ภัณฑ์ของเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ปัจจุบัน หมู่บ้าน
ซานตาคลอสแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สามารถมาเจอคุณลุงซานต้าตัวเป็นๆ
ได้ตลอดปีและเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณเส้น Arctic พอดิบพอดี ซึ่งเหนือเส้นนี้ขึ้นไปก็จะนับเป็นเข 9 ขั้วโลกเหนือ
แล้ว ฉะนั้นกิจกรรมยอดนิยมของคนที่มาเมืองนี้ก็คือการถ่ายรูปกับเส้น Arctic นี่เอง โดนเขาจะมีสัญลักษณ์
แสดงชัดเจน ทั้งเสาและเส้นแบ่งเขต ท่านจะได้รับใบประกาศที่แสดงว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ข้ามเขต Arctic

ห้ามพลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้ าเจ้าของหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะ และยังมีที่ทาการไปรษณีย์ สาหรับส่งของขวัญ
และจดหมาย แถมได้ติดแสตมป์ที่ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนสาคัญของคุณด้วย
18.10 น.

ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) โดยสายการบินนอร์วเี จียนแอร์ไลน์ (DY) เทีย่ วบินที่
DY356
**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง**

19.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวันตา (HEL)

น้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคานวณน้าหนักกระเป๋าสาหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน
จะมีการเรียกเก็บค่าน้าหนักเพิม่ เติม (สายการบินและเวลา ทางบริษทั อาจมีการเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และ
สภาพอากาศ
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

ทีพ
่ กั

Clarion Hotel Aviapolis หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่
เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีเ่ ก้า

โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ • จัตรุ สั เซเนท • ตลาดปลาเฮลซิงกิ • ถนน ALEKSANTERINKATU •ท่าเรือสาราญ
SILJA LINE  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิ น Rock Church เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่ เดิม
พื้นที่ของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้าง
โบสถ์ในนั้น โบสถ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ ตามจุดเทียน อธิฐานเรื่อง
เกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้ เนื่องจากโบสถ์นี้
สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

เดินทางสู่ จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจรอบๆ จัตุรัสขนาดใหญ่แห่งนี้ ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองนี้ จัตุรัสขนาดใหญ่เป็นการอุทิศ
ให้กับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกสมัยศตวรรษที่ 19 ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่
บริเวณนั้น หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิ หน้าอาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุม
ตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัสคือบ้านของเซเดร์โฮล์ม ซึ่งเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจักรแหล่ง
อาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่พลาดไม่ได้เลยคือปลาแซลมอนที่มีความสดมาก ให้เลือกหลายอย่าง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ให้ท่านได้อิสระช้อ ปปิ้งถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที่สาคัญ เป็นถนนที่มีความยาวที่สุดของ
เมือง ทั้งสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่ดึงดูดผู้คน
เป็นจานวนมาก Aleksanterinkatu นับเป็นถนนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลย

15.30 น.

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสาราญ SILJA LINE เพื่อทาการเช็คอิน
(การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสาหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย)

17.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือ
มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ

19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซฟ
ี ดู๊ เครื่องดืม่ เช่นเบียร์ไวน์และอืน่ ๆอีกมากมาย

ทีพ
่ กั

DFDS Scandinavian Seaways ห้องมีหน้าต่างเตียงคู่

วันทีส่ บิ

กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • สถานีรถไฟใต้ดนิ กรุงสตอกโฮล์ม• Stadshuskällaren
แกมล่าสแตน • ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง • มงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge • พิพธิ ภัณฑ์
เรือวาซา

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสาราญ

09.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน

นาคณะรับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพือ่ ออกเอกสารผลตรวจใช้เช็คอินในการเดินทางกลับประเทศไทย
(ค่าบริการตรวจรวมอยู่ในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว)
จากนั้น

นาท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ใช้เวลา
สร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้าน
ก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุก
ปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

เดินทางสู่

สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะใต้ดินที่
ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบันมีจานวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใต้ดิน 47
สถานี และยกระดับ 53 สถานี มีจานวน 10 เส้นทาง จัดเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีน้าเงิน แดง และ
เขียว มีระยะทางยาวกว่า 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละสถานี จะมีความเป็นเอกลักษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ
ตกแต่งด้วยสีสันสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้งน่าตื่นตาตื่นใจ ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินกว่า 150 คน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
อิสระชอปปิ้งย่านแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 13 เป็นอีกที่หนึ่งที่ผู้มาเยือน Stockholm ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า
ที่นี่มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล้าค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในเมือง
เลยทีเดียวผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง Royal
Palace บริเวณแถบพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะ
เป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก

ถ่า ยภาพรูป กับ มงกุฎ สีท อง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุง
สตอกโฮล์ม โดยเชื่อมต่อจาก Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานนั้นมีความยาว 165
เมตร และกว้าง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมักจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลัง

จากนั้น

ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิม
ของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือ Vasa เป็นทรัพย์
สมบัติทางศิล ปะที่ โดดเด่ นและเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือล านี้ถู กจัดแสดงไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลานี้ในเมืองสตอกโฮล์ม ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซาซึ่งคุณสามารถ
รับชมได้ 16 ภาษา

จากนั้น

ให้ท่านได้ชอปปิ้งที่หา้ งสรรพสินค้า NK เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือมีสิ้นค้าแบรนด์เนม และ
ร้าน CAFÉ ร้านอาหารมากมาย

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ทีพ
่ กั

Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่
เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีส่ บิ เอ็ด

ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลนั ดา  (เช้า/-/-)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทา TAX
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

14.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เทีย่ วบินที่ TG 961

วันทีส่ บิ สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ

05.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
.........................................................................................................................
อัตราค่าบริการและเงือ
่ นไขรายการท่องเทีย
่ ว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เทีย
่ งคืน 12 วัน 9 คืน เดนมาร์ก นอร์เวย์

เริ่มเดินทาง

ฟินแลนด์ สวีเดน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเด็กอายุ ราคาเด็กอายุ
2-11 ปี
2-11 ปี
ราคาผูใ
้ หญ่
บริบรู ณ์
บริบรู ณ์
/ เด็กพักกับ
กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน
ผูใ
้ หญ่ 1 ท่าน เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2
(พักกับ
(พักกับ
ท่าน)
ผูใ
้ หญ่
ผูใ
้ หญ่

16 มิ.ย. 65

27 มิ.ย. 65

2 ท่าน)

2 ท่าน)

พักเดีย
่ ว

TG950/TG961

159,999

159,999

149,999

30,000

05 ก.ค. 65

16 ก.ค. 65

TG950/TG961

159,999

159,999

149,999

30,000

02 ส.ค. 65

13 ส.ค. 65

TG950/TG961

159,999

159,999

149,999

30,000

** คณะเดินทางจานวน 25 ท่านต่อกรุป
๊ **
รายละเอียดเพิม
่ เติม
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิม
่ เงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็ค
กับทางเจ้าหน้าทีค
่ ะ่
ในกรณีลก
ู ค้ามีตว
ั๋ แล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก

ราคา
90,000 – 120,000
19,000

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สต๊อก
โฮล์ม-กรุงเทพฯ)
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 9 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง
เดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ า ระวางน้าหนัก กระเป๋ า ไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่ า นละ 1 ใบ)กระเป๋ า ถือ ขึ้ นเครื่อ ง Hand
Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้าหนักกระเป๋า การสะสม
ไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ประกาศนั้นๆ)
 ค่ารถโค้ชนาเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 ค่าน้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม
**กรณีมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่าน 4,500 บาท**
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว(เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
เงื่ อ นไขประกั น การเดิ น ทาง ค่ า ประกัน อุ บั ติ เ หตุแ ละค่ า รั ก ษาพยาบาล คุ้ ม ครองเฉพาะกรณี ที่ ไ ด้ รั บ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาตัว
และปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง
 ค่า ตรวจโควิ ด -19 แบบ RT-PCR

ที่ป ระเทศไอซ์แลนด์ 1 ครั้ง เพื่อ ใช้ผลตรวจในการเดิ นทางกลั บ

ประเทศไทย
 ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก
รีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ
นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้า เมือ งจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าโรงแรม AQ/SHA+ 1 คืน และ ค่าตรวจ RT-PCR /ATK เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทอ
้ งถิน
่ /คนขับรถ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความพึงพอใจของท่าน**
โรงแรมทีพ
่ ักและสถานทีทอ
่ งเทีย
่ ว


สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน
บริษัทฯขอแนะนาให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1
เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชาระส่วนต่างของห้องพัก
เดี่ยวด้วยตัวท่านเอง



การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น



โรงแรมในยุ โ รปที่มีลั ก ษณะเป็ น Traditional

ห้อ งที่เป็ น ห้อ งเดี่ ย วอาจมีข นาดกะทัด รัตและไม่มีอ่า ง

อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน


กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม



โรงแรมในยุ โรปส่ว นมากจะไม่มีเครื่องปรับ อากาศ เนื่อ งจากอยู่ใ นภูมิภาคที่มีอุณ หภูมิต่า จะมีบ ริก าร
เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น



บางสถานที่ ใ นยุ โ รปอาจปิ ด ในวั น อาทิ ต ย์ หรื อ อาจะมี ก ารปิ ด ปรั บ ปรุ ง ในช่ ว งฤดู ห นาว หากวั น เดิ น
ทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ งั่ และการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :


กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 80,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)


ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด



ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น



ยกเลิกน้อยกว่า 30 วั น ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัว ร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)


ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น



ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น



ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :


กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ทาการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก
หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง



ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก
กรณี

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้


ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่า
จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา



ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวี
ซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่อ งบินถ้าออกตั๋วมาแล้ว จะต้องทาการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่
ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจาตั๋วตามจริงเท่านั้น



ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง
โดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้อง
ยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ



หากท่ า นผ่ า นการพิ จ ารณาวี ซ่า แล้ ว ยกเลิ ก การเดิ นทางทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการยึ ด ค่ า ใช้จ่า ย
ทั้งหมด 100%



ทางบริษัทฯ เริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะสารองตั๋ว เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิ น
ทางบริษัท

จะไม่รับ ผิด ชอบค่ า ใช้จ่า ยในส่ว นนี้ เพราะเป็ นค่ า ใช้จ่า ยที่นอกเหนือ จากโปรแกรมการ

เดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ
 บริษัทฯจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ
จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน ,
ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15
ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว
ซึ่งทาง ท่านจะต้อ งเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัว เอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เป็นผู้ กาหนด ท่านที่มีค วามประสงค์ จะยื่ นวีซ่าท่อ งเที่ยวทวีปยุ โรป กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อ ง
และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง
ตัวกลาง และอานวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ นการเก็บ ค่ า ใช้จ่า ยทั้งหมด กรณีท่า นยกเลิ ก การเดิ นทางและมีผลทาให้ค ณะ
เดิ นทางไม่ค รบตามจ านวนที่บ ริษั ทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่า นขึ้ นไป) เนื่อ งจากเกิด ความเสีย หายต่อ ทาง
บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์
เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้
ครบ 15 ท่า น ทางบริษั ทฯยิ นดี คื นเงินให้ทั้งหมดหลั งจากหัก ค่ า ธรรมเนีย มการยื่ นวี ซ่า และค่ า ใช้จ่ า ย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก
ครั้งก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ
และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกั บคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิม
่ เติม
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว
 เที่ ย วบิ น , ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะ สมโดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 หนัง สือ เดิ นทางต้ อ งมีอ ายุ ก ารใช้ง านเหลื อ ไม่น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น และบริษั ทฯรับ เฉพาะผู้มี จุด ประสงค์
เดิ นทางเพื่อ ท่อ งเที่ย วเท่านั้น (หนังสือ เดิ นทางต้อ งมีอ ายุเหลือ ใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือ น บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับ ผิด ชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิด ความล่ า ช้า ของสายการบิ น ,สายการบิ นยกเลิ ก บิ น ,
เปลี่ย นแปลงเที่ย วบิน เวลาบิ น , การประท้วง,การนัด หยุ ดงาน,การก่อ จลาจล หรือ กรณีท่า นถูก ปฎิเส
ธการเข้ า หรือ ออกเมือ งจากเจ้ า หน้า ที่ ตรวจคนเข้ า เมือ ง หรื อ เจ้า หน้ า ที่ก รมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิด ชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่ง
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ใ นรายการท่ อ งเที่ ย ว(ซึ่ ง ลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ ใ นกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ
สุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับ ผิด ชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่า นใช้บ ริก ารของทางบริษั ทฯไม่ค รบ อาทิ ไม่เที่ย วบาง
รายการ,ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ ,เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งทางบริ ษั ท ฯได้ ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อ ท่า นตกลงชาระเงิน ไม่ว่ า ทั้ง หมดหรือ บางส่ว นผ่า นตัว แทนของบริษั ทฯหรือ ชาระโดยตรงกับ ทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่า
ทัวร์ทั้งหมด

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบน
ั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม
อาจทาให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้า
เปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้น
**กรุณากรอกข้อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ**
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ
่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ
่ ประโยชน์ของท่านเอง
ทางบริษท
ั ฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษท
ั ฯทีไ่ ด้ระบุในรายการทัวร์ทงั้ หมด

เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น (ประเทศนอร์เวย์)
ยืน
่ วีซา่ เดีย
่ วแสดงตนที่ VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)
ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ
เดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากาหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่า
อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะต้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ
เดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคล
ทั่วไป โดยเด็ดขาด***

***ในกรณีที่ถือ พาสปอร์ต สัญ ชาติไทย แต่พานัก อยู่ต่า งประเทศ, ทางานอยู่ต่า งประเทศ หรือ นัก เรีย น
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี
เงื่อนไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***

2. หลักฐานการเงิน
กรณีผเู้ ดินทาง ออกค่าใช้จา่ ยเอง
หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย


Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน



Bank Certificate
หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส
้ มัครต้องขอกับธนาคาร

(รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน)ก่อนวันยื่นวี
ซ่า
รบกวนตรวจสอบ ชือ
่ และนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต

สาคัญมาก !!ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้ เดียวก่อนการยืน
่ วีซา่ เด็ดขาด


กรณีผเู้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้



กรณีทม
ี่ ผ
ี อ
ู้ อกค่าใช้จา่ ยให้ จะต้องมีเอกสารของผูส
้ นับสนุนดังนี้
- ต้องทาเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น
- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผู้สนับสนุนและชื่อผู้
เดินทาง
ชัดเจน

รบกวนตรวจสอบ ชือ
่ และนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช้จ่าย เป็นภาษาอังกฤษ
รบกวนตรวจสอบ ชือ
่ และนามสกุล ต้อง สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต

3. หลักฐานการทางาน



เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)



เจ้าของกิจการทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร
ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน



พนักงานทัว
่ ไป หนังสือรับรองการทางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
พร้อมระบุวน
ั ลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)



นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ทีอ
่ อกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

4. เอกสารส่วนตัว



สาเนาทะเบียนบ้าน



สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี)



ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)



ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

5. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา
มารดา


หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย



หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย



หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1
ท่าน เท่านั้น)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา



ในกรณีทเี่ ดินทางพร้อมกัน แต่บด
ิ าหรือมารดา มีวซ
ี า่ อยูแ
่ ล้ว สามารถทีจ
่ ะแสดงหน้าสาเนาหนังสือ
เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สาเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อม
กับตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้

*สาหรับหนังสือยินยอมนัน
้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงาน
เขต หรืออาเภอ*


กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว



กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์
กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทัง้ สองท่าน



ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา่ เท่านั้น

** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริงที่ต้องนาติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ


บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )



สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า



เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด



ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้



ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดาเนินการของทัวร์



การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต

ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

พิจารณาใดๆทั้งสิ้น บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและ
เอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่
ผ่านทุกกรณี ***

ข้อมูลคาร้องขอยืน
่ วีซา่ (ประเทศนอร์เวย์)
(โปรดระบุขอ
้ มูลเป็นภาษาอังกฤษ)
***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพือ
่ เป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ *****

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
1.) ข้อมูลเกีย
่ วกับหนังสือเดินทางของผูเ้ ดินทาง
ชื่อและนามสกุล
_______________________________________________________________________________________
____________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)
_______________________________________________________________________________________
_________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
_______________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.
_______________________________________________________________________________________
_______________
สถานที่เกิด (จังหวัด)
_______________________________________________________________________________________
________________
2.) ข้อมูลของผูเ้ ดินทาง และครอบครัว
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)
_______________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ ____________________________________

E-mail :

__________________________________________________________

สถานภาพ :

โสด

สมรสโดยจดทะเบียนสมรส

สมรสไม่ได้จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลีย
่ นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)
___________________________________________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
______________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส
_______________________________________________________________________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด)
_______________________________________________________________________________________
________________
2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็นจริง
บุตรคนที่ 1 ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
บุตรคนที่ 2 ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
บุตรคนที่ 3 ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด

นามสกุล
เพศ
นามสกุล
เพศ
นามสกุล
เพศ

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็นจริง
พี,่ น้อง ที่ 1 ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
พี,่ น้อง ที่ 2 ชื่อ

นามสกุล
เพศ
นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

เพศ

พี,่ น้อง ที่ 3 ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

เพศ

3.) ข้อมูลของผูเ้ ดินทางเกีย
่ วกับอาชีพ, หรือถ้ากาลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานทีศ
่ ก
ึ ษา และลง
รายละเอียดอืน
่ ๆ ลงในช่องว่าง
3.1) ชื่อบริษัทที่ทางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
_________________________________________________________________________________
____________________________________________
3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ทางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
_________________________________________________________________________________
____________________________________________
3.3) งานปัจจุบันทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
_________________________________________________________________________________
____________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
_________________________________
4.) ข้อมูลเกีย
่ วกับการเดินทางไปต่างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี

วันทีอ
่ อกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง

ประเทศ ________________________ วันที่ออกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวีซ่า
_________________________
ประเทศ ________________________ วันที่ออกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวีซ่า
_________________________
ประเทศ ________________________ วันที่ออกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวีซ่า
_________________________
ประเทศ ________________________ วันที่ออกวีซ่า ________________________วันหมดอายุวีซ่า
_________________________

ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ __________________________________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
_____________________________
5.) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ออกค่าใช้จา่ ยเอง
มีผู้ออกค่าใช้จา่ ยให้

ระบุชื่อ

ความสัมพันธ์





สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

