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เทีย่ว 4 ประเทศ กลุม่สแกนดเินเวยี ดนิแดนแหง่ยโุรปเหนอื  
เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวเีดน-ฟนิแลนด ์10 วนั 7 คนื 

โคเปนเฮเกน้-มัลโม-ออสโล-เบอรเ์กน้-ฟลมั-สตอ็คโฮลม์-เฮลซิงก ิ
ลอ่งเรอืสำราญ DFDS และลอ่งเรอื Tallink Silja Line  

พเิศษ !! ลอ่งเรอืชมฟยอรด์, นัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมัสบ์านา 
เดนิเล่นย่านทา่เรือ Nyhavn ชอ้ปปิง้ถนนสตรอยกท์ีม่ชีือ่เสียงและเกา่แก่ 

โดยสายการบินฟนินแ์อร ์(AY) 
 
 
 

 

Best Scan 4 Caps 10 Days 
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  ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ กับประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดนและฟินแลนด์ นำท่านชม 4 ประเทศ ดังนี้.. 
 
โคเปนเฮเกน้ เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ 
มลัโม ่ เมืองหลักทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนและเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสวีเดน 
ออสโล  นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
  เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อมัลโมยา เกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่สวยงามมากและมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่ง
  เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญ  
กุด๊วานเกน้ หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้ามา

สู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดแวนเก้นนั้นเป็นหมู่บ้านที่เล็กนิดเดียว มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่
หลักร้อยคนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะลงเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากใน
แต่ละปี 

  
ฟลัม ดินแดนแห่งเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อ

ครั้งที่บริเวณชายฝ่ังทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาใน
แผ่นดินเป็น ธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก 

วอส  เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา
ประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907  

เบอรเ์กน้ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรม  มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป  

สตอ็คโฮล์ม เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รับ 
  ฉายาว่า “เวนสิแห่งยุโรปเหนือ”เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย 
เฮลซงิก ิ  เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายา
  ว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอัน 
  ได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย  
 
กำหนดการเดนิทาง 11-20 ส.ค. / 16-25 ก.ย./ 13-22 ต.ค.2565  
   
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมูิ 
18.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์G สายการบนิฟินน์แอร์ 

(AY) เจา้หนา้ทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเชค็บัตรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เล็กนอ้ย** 

21.30 น. นำทา่นออกเดินทางสู่โคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินฟนินแ์อร์ เทีย่วบนิที ่AY-144 
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วันทีส่อง เฮลซงิก(ิฟนิแลนด)์- โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)-เงอืกนอ้ยลติเติล้เมอรเ์มด-ทา่เรอืนูฮาวน-์จตัรุสัอมาเลยีน
บอรก์-ถนนสตรอยก ์

05.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิก ิประเทศฟนิแลนด ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
07.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิฟนิน์แอร ์เทีย่วบนิที ่AY-951 
08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ หลงันำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ

รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรงุโคเปนเฮเก้นเมืองหลวงและเมืองชายฝ่ังทะเลของ
ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์   จากนั้นนำท่านชมเมืองโคเปนเฮเกน้ 
Copenhagen เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมืองหลวง
และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่
สำคัญ นำท่านถ่ายรูปคู่กับเงอืกนอ้ยลิตเติล้เมอรเ์มด The Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคง
นั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์
สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาด
ใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านชมสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพเุกฟอิอน Gefion 
Fountain เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา  จากนั้นนำท่านสู่จัตรุสัอมาเลยีน
บอรก์พาเลส นำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับพระราชวังอมาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace ทีป่ระทับ
ในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ที่ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยน
ทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่เหมือนกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
ที่อังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านท่าเรอืนฮูาวน ์Nyhavn ทา่เรืออันเก่าแก่ของเดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมฝ่ัง
ตะวันออกของตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือ
ใกล้ๆ ตัวเมืองหลวงเพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้าปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งความบันเทิงอันทันสมัย 
เต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังมากมาย ผับ บาร์ และร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม รายล้อมไปด้วยตึกสีสัน
สดใสมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ถนนสตรอยก ์Stroget Street แหล่งช้อปปิ้งทีใ่หญ่ที่สุดของโคเปนเฮเก้น นับเป็นถนนคน

เดินยาวที่สุดในโลกครอบคลุมถนนทั้งหมด 4 สายและมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรและถูกประกาศให้เป็นเขต
ปลอดรถยนต์ตั้งแต่ปี 1962   ***เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซื้อสินคา้อสิระรบัประทาน
อาหารคำ่ตามอธัยาศยั***  อสิระให้ท่านช้อปป้ิงโดยเริ่มจากศาลาว่าการเมืองหรือซิตี้ฮอลล์ไปสิ้นสุดที่ 
Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาท ิLouis Vuitton, Emporio Armani, Bang & 
Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry เป็นตน้ 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Bella Sky Hotel, Copenhagen หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม  โคเปนเฮเกน้-มัลโม ่(สวีเดน)-ลอ่งเรอืสำราญ DFDS 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงมลัโม ่Malmo เมืองหลักทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน และเป็นเมืองที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสวีเดนรองจากสต็อกโฮล์มและเมืองโกเธนเบิร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นดับ 6 ใน
กลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย มัลโม่ถือเป็นเมืองสำคัญในแถบภาคใต้ของสวีเดนแห่งนี้อยู่ในเขตของแคว้น
โอเรซุนด์ เป็นเมืองเก่าแก่และมีอุตสาหกรรมมากที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) นำท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่าของเมืองมัลโม่ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเเละมี
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ชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ นำท่านแวะถ่ายรปู
ด้านนอกปราสาทมลัโม ทีถู่กสรา้งขึ้นโดยกษัตริย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ.1436 ก่อนที่พระเจ้า 
คริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์กจะทรงโปรดให้มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัลโมยัง
อยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์ก เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศ
ตะวันตกเเละควบคุมการค้าขายทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนี้เเล้วปราสาทเเห่งนี้ยังโด่งดังเพราะ
ชาวเดนมาร์กใช้เป็นสถานที่คุมขังเจมส์ เฮปเบิร์น พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแมรี่ แห่งสก็อต
เเลนด์เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยังใช้ลานของปราสาทเป็นลานประหารอีกด้วย จากนั้นชมศาลากลาง
เมอืงมลัโม ่หรอื Malmo City Hall ที่สร้างมาตั้งเเต่ศตวรรษที่ 16 ถึง 19 ตั้งอยู่บริเวณของจัตุรัส 
Stortorget จัตุรัสที่เก่าเเก่ที่สุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนี้มีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่
ตลอดเวลา โดยใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของโบสถ ์St.Peter’s Church โบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองที่มีสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ด้วยอิฐน้ำตาลสีแดงและถือเป็นโบสถ์หลักประจำเมืองด้วย จากนั้นให้
ท่านแวะถ่ายรูปกับอาคาร Turning Torso Tower อาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดในกลุ่มสแกนดิเนเวีย
และมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่บิดเกลียวเล็กน้อยของสถาปนิคชาวสเปน บางแห่งเรียกตึกนี้ว่า 
Twisting Torso สร้างเสร็จในปี 2005 ด้วยความสูง 190 เมตร ประกอบด้วยตัวอาคาร 54 ชั้น และหมุน
เกลียวจากฐานล่าง 90 องศา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรอืสำราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศ

เดนมาร์กสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเรือ DFDS เป็นเรือสำราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่พรั่งพร้อมไป
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่นเกมส์ 
เป็นต้น ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือหรือช้อปปิ้งสินค้า
ปลอดภาษ ี       

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของเรอืแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิกบัเมนอูาหารหลากหลายและเครือ่งดืม่ 
Soft Drink  

 เข้าพักบนเรือสำราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู่แบบ 2 Berth Inside cabin 
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
*** กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กสำหรับ 1 คืนพักในเรือ เพื่อความสะดวกในการถือขึ้น-ลงเรือ*** 

 
วันทีส่ี ่  ออสโล (นอรเ์วย)์-กอล 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เดินทางถึงท่าเทยีบเรอืกรงุออสโล Oslo ประเทศนอรเ์วย์ นำท่านเช็คเอ๊าท์ที่พักบนเรือพร้อมรับสัมภาระ 
จากนั้นผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอรับที่ท่าเรือและนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรงุออสโล นคร
หลวงแหง่ราชอาณาจกัรนอรเ์วย์ นครหลวงแสนสวมริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงาม
ด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย  
นำท่านชมสวนปฏิมากรรมวกิเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร ที่นำผลงานของ 
กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอก
เนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจำนวน
มากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้ำพุวงจรชวีติ ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นนำท่านผ่านชม
ทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ National 
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Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker 
Brygge และที่ตั้งของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย
น้ำพุ  สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีที่มีการ
จัดแสดงเกี่ยวกับผู้ท่ีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วย
แนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงกอล Gol เมืองแสนสวยล้อมรอบไปด้วยเขาท่ีมีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เมืองแห่งปาก

ประตูสู่ดินแดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศและยังเป็นเมืองที่ยังคงรักษา
จารีตวัฒนธรรมรูปลักษณ์ดั้งเดิมของหมู่บ้านชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่19 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Storefjell Resort Hotel, Golหรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีห่า้  กอล-ฟลมั-ลอ่งเรอืชมฟยอรด์-กุด๊วานเกน้-นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ-ไมรด์าล-วอส-เบอรเ์กน้ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมอืงฟลมั Flam  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบ 

ฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเล
เหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลายและกระเทาะ จนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่
มีความงดงามอย่างมาก  นำท่านลอ่งเรอืชื่นชมความงามทางธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคไ์วใ้หท้่านชืน่ชมอยา่ง
เต็มอิม่ ตลอด เส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาท่ีงดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตก
อันหลากหลาย ที่กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับต้นสนอัน
ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตากับจนกระทั่งถึงท่าเรอืเมอืงกุด๊
วานเกน้ Gudvangen หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดที่มีความ
ยาวจากมหาสมุทรเข้ามาสู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวานเก้นน้ันเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆ มีประชากร
อาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะลงเยี่ยมชม
เป็นจำนวนมากในแต่ละปี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลัม จากนั้นนำทา่นนัง่รถไฟสายโรแมนตกิหรอืฟลมัสบ์านา Flamsbana 

เส้นทางรถไฟสายโรแมนติก Scenic Train ที่มีช่ือเสียงของนอร์เวย์ เดินทางสู่สถานไีมรด์าล สถานแีห่งนี้อยู่
สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 867 เมตร ชมวิวแสนสวยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติ อัน
สวยงาม จากนั้นเปลี่ยนรถไฟจากสถานีไมร์ดาล ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง 
Kjosfossen ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกนี้จะนำท่านลอดอุโมงค์ระหว่าง
ทางซึ่งมีถึง 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ได้ใช้แรงงานคนขุดล้วนๆ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟจากสถานีไมร์
ดาลเดินทางไปยังเมืองวอส Voss อีกเมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เมืองน่ารักริมทะเลสาบท่ี
ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของ
รัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ล็อบบี้ช้ัน 2 ของโรงแรม 
Fleischer’s Hotel Voss รถโค้ชรอรับทีส่ถานีรถไฟเมืองวอสและเดินทางต่อสู่เมอืงเบอรเ์กน้  Bergen 
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทาง
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วัฒนธรรม  มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

 คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Thon Bergen Airport Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีห่ก  เบอรเ์กน้-เกโล-ออสโล 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่

สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอด
เอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี  นำท่านชมตลาดปลา Fish 
Market ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก 
เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนัน้ชมบริเวณท่าเรอืเกา่บรกิเกน 
Bryggen อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นท่ี
สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียวจั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้
แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกรและรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมอืงเกโล Geilo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอด

นิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ นำท่านผ่านชม
เมืองเกโล และเดินทางกลบัสูก่รงุออสโล  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากนั้นนำท่านเข้าท่ีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด ออสโล-คารล์สตัด (สวเีดน) -สตอ็คโฮล์ม 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมอืงคารล์สตดั Karlstad ประเทศสวีเดน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำคาร์ราเวล แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของสวีเดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน 
ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง นำท่านผ่านชมเมืองคาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริม
ทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศ
สวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัติรย์
คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-Stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง 
สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1730 จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัดและสะพานหิน ซึ่งเมืองนี้มีความเป็น
ชนบทดั้งเดิมท่ีชาวนอร์ดิกอาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรงุสตอ็คโฮลม์ Stockholm เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ซึง่อยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อย

โอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกำเนิดนครอันงามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รับฉายา” ราชินีแห่งทะเล
บอลติค” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scandic Talk Hotel, Stockholm หรือระดับเทียบเท่า 
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วันที่แปด สตอ็คโฮล์ม-พพิิธภณัฑเ์รอืวาซา-ลอ่งเรอื Tallink Silja Line 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านชมกรุงสต็อคโฮล์ม โดยเริ่มจากนำท่านขึ้นจุดชมววิบนฟเจลกาตนั Fjallgaten จุดชมวิวที่สวยที่สุด

ของสต๊อกโฮล์มเป็นถนนเลียบชายฝั่ง ให้ท่านชมทัศนียภาพงดงามท่ีมองออกไปเห็นทะเลสวยงามและเรือใบ
ต่างๆ ท่านจะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์ม, เกาะเมืองโบราณ, พระบรมมหาราชวังบน
เกาะสตาเดนอันโอ่โถงงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปัจจุบันเป็นที่เลี้ยงรับรองผู้ท่ีได้รับรางวัล
โนเบล จากนั้นนำท่านชมแกมลา่สแตน Gamla Stan หรือเขตเมืองเก่า นำท่านชมศาลาว่าการเมอืงสตอ็ค
โฮลม์ City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต็อกโฮลม์ สร้างเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุด
ของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที่ 20 เป็นที่ทำการของศาลาว่าการเมือง และสถานที่สำหรับจัดงานรับรางวัล
โนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพที่มีขึ้นในออสโล) ตัวตึกที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และ
ตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้ว
เคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปิน
ชั้นนำในเวลานั้น จากนั้นนำท่านเขา้ชมพพิิธภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปี
ที่กษัตริย์กุสตาฟท่ี 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีลงน้ำเรือวาซ่าที่
ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงได้กู้ขึ้นมา เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 
95% และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้นเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นโดยต้องนำ
ชิ้นส่วนหลายล้านช้ินที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรอืเพือ่ลงเรอืสำราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, 

คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa เป็นต้น  
  นำทา่นออกเดินทางสูก่รงุเฮลซงิกิ ประเทศฟนิแลนด ์
คำ่         รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารบนเรอื 
  เขา้พักบนเรอืสำราญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise หอ้งพกัคู่แบบ 2 Berth Inside 
  Cabin 
 
วันทีเ่กา้ กรงุเฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์ - สนามบนิ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

ให้ท่านผ่านข้ันตอนการเช็คเอ๊าท์และรับสัมภาระ รถโค้ชรอรับที่ท่าเรือแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุง
เฮลซิงกิ นำท่านชมกรงุเฮลซงิก ิHelsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ 
ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนื่องจากความงดงามและโดด
เด่นของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถูกสร้าง
ขึ้นเมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน ต่อมาในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
รัสเซีย เฮลซิงกิได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์แทนที่เมืองตรูกู เฮลซิงกิจึงมีความโดดเด่น
ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก นำท่านชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่
ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการ์ดในสหภาพโซเวียต ชม
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จตัรุสัซเีนท Senate Square ใจกลางเมืองและชม โบสถห์นิเทมเปเลยีวคโิอ Rock-Church ซึ่งสร้างในภูเขา
หินแกรนิตขนาดมหึมาและแวะถ่ายรูปกับอนสุาวรยีช์องเซเบลลสุ Sibelius Monument ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
สดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius ผู้แต่งเพลง
ฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็น
สง่า นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มต้นจากมาร์เก็ตสแควร์เด่นตระหง่านด้วย
อาคารนีโอคลาสสิกประดับยอดโดมสีเขียวได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งก็คือ จัตุรัส
รัฐสภาซึ่งลานจัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย 
***เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บ่าย ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณตลาดรมิทา่เรอื Market Square ทีม่ีทั้งส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ และ
สินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมือง พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย 
ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย 
***เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้อสิระอาหารคำ่ตามอธัยาศยั*** 

  จนไดเ้วลาอนัสมควรนำทา่นเดนิทางสูส่นามบินเฮลซงิกิและเผือ่เวลาใหท้่านทำคนืภาษีทีส่นามบนิ 
 
วันทีส่บิ  สนามบนิสุวรรณภมูิ 
00.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเฮลซงิก ิประเทศฟนิน์แลนด ์โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY-143 
16.25 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เล็กนอ้ย** 

   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++ 
 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

บรษิัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นสำคญั 
**สายการบนิฟนิน์แอรเ์ดินทางด้วยชั้นประหยดัไมส่ามารถแจง้ขออาหารซฟีูด้  

ยกเวน้ทา่นทีม่ปีัญหาดา้นสขุภาพ อาท ิเบาหวาน หรอือืน่ๆ เปน็ตน้ 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ

เดนิทางและรายการทวัร ์ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของคณะเปน็สำคญั** 
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อตัราคา่เดนิทาง 11-20 ส.ค. / 16-25 ก.ย./ 13-22 ต.ค.2565  
 

Best of Scan 4 Caps 
เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟนิแลนด ์10 วนั 8 คนื / AY 

11-20 ส.ค.2565 
16-25ก.ย.2565 

13-22 ต.ค.2565 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 109,900 107,500 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 107,900 105,500 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 105,900 103,500 

พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 20,000 20,000 

สำหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 83,500 79,900 
 

**ราคานีร้วมรายการทัวรต์ัว๋เครือ่งบนิ** 
 

**ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 4,800 บาท และคา่ทิปทา่นละ 1,900 บาท  โดยเรยีกเก็บและชำระพรอ้มคา่ทัวรง์วด
สดุทา้ย** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมีการเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญไ่มอ่นุญาตใหเ้ดก็อายตุ่ำกว่า 7 ป ีเขา้พักแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจีำนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ำนวนไมต่่ำกว่า 15 ท่าน ตามขอ้กำหนดและเงือ่นไขของบรษิัทฯและ
จะตอ้งชำระมัดจำหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 
• เนือ่งจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไมส่ามารถ Refund ตั๋วได ้ 
กรณทีา่นทีม่ตีั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดินทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รอืของทางบรษิัททัวร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดินทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
***การดำเนินการขอวซีา่จะตอ้งใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทำการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตัวเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศนูยร์บัคำรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดดา้นล่าง และ 
สำเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทำการนดัหมาย ** 
 

อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฟินแอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 

วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่า
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ตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 05 
มิ.ย.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
• ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,900บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน

ด้วยตัวท่านเอง 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• ไม่มีสัญญาณ Wifi และไมร่วมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม   
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
 

ขั้นตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร์ 

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านท่ี
เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบ้ืองต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ 
ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
การชำระเงนิ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว 
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การยกเลกิ 
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หมายเหต ุ 
o ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ

เดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศในเขตเชงเก้นให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีน
พาสปอร์ต 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุก
ชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/
ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, 
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลง
หรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศ
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ยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้
การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 
1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดี่ยว กรณทีีม่า 
3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารในการขอวซี่า  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูตนอรเ์วย)์ 
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15-20 วันทำการ 

-    ผูย้ื่นคำรอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัท่านเองเพือ่ ถ่ายรปู และสแกนนิว้มอื ทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ื่นวซีา่
ของสถานทตูนั้นๆ ตามวนัและเวลานดัหมาย ซึง่จะตอ้งมกีารนดัหมายไว้ลว่งหนา้ และไมส่ามารถยนืยันไดห้ากไม่มกีารทำ
นัดหมายไวก้อ่น (วนัและเวลานดัหมายเปน็ไปตามกฎและเงือ่นไขของสถานทตูนัน้ๆ) 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถ้วนสมบรูณเ์พือ่ทำการนดัหมายการยืน่วซีา่ 
-    ในวนัยื่นวซีา่หากผูส้มคัรไม่ได้ใหเ้อกสารทีค่รบถ้วน แลว้นำเอกสารมาแนบยืน่เพิม่เตมิในวนันัดหมายยื่นและหากมคีา่ใชจ้่าย

ในการถา่ยเอกสารหรอืแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เตมิใดๆ ผูส้มคัรจะตอ้งเปน็ผูช้ำระคา่ใชจ้า่ยนั้นๆ ดว้ยตนเอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
o หนงัสอืเดินทางมอีายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
 
o รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตร จำนวน 2 รปู เนน้ขนาด

ใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊ก
อายส์ ** 
 

 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูนอรเ์วยไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 
o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
o หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกัรอ้นให้
ชัดเจนด้วย  

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุัน
ลาและ สำเนาบัตรประจำตวัราชการ 1 ชดุ 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

o หลกัฐานการเงนิ   
- ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายสำเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าท่ีจะทำได้หรือไม่ต่ำกว่า 15 วันนับ

จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 

เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- หากมีการต่อเลม่จากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 
เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทำจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
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จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย 
ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับัญชกีระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา  
 

o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเด่ียวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                  
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**** ขอ้มลูที่ทา่นใหร้ายละเอยีดนัน้ จะตอ้งเปน็ไปอยา่งละเอยีดและเปน็ขอ้มูลทีเ่ป็นความจรงิเท่านัน้ เนือ่งจากนอรเ์วย ์จะตอ้ง
กรอกขอ้มลูใหค้รบเพือ่ทำการนดัหมาย  

และขอ้มลูจะถกูสง่ไปยงัสถานทตูนอร์เวยก์อ่นวนันดัหมายยืน่  
กรณุาสง่แบบฟอรม์นีพ้รอ้มกบัหนา้สำเนาหนงัสอืเดนิทางของท่านประกอบกนั **** 

กรณุากรอกใหค้รบถ้วน เปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและถูกตอ้งในการทำออนไลนต์อ่ไป อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิ
เกษยีณ / แมบ่า้น / อาชีพอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแล้ว / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนและกรณุาระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 
 

 
1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย).................................................... 
2.  สถานภาพ  ........  โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน   ........ แต่งงานไม่จดทะเบียน   ........ หย่า    ........ 
หม้าย 
 กรณีสมรส แล้ว กรุณาแจ้ง วัน-เดือน-ปี ที่สมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใส่รายละเอียดตามทะเบียนสมรส) 

 ........................................ (กรณีไม่มีทะเบยีนสมรส หรืออยู่กินฉนัสามี-ภรรยา ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ  ที่

เริ่มอยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา) .......................................................................................................................  

 (กรณีสถานภาพหย่า ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี ตามใบหย่า) .......................................................................... 

 (กรณีสถานภาพแยกกันอยู่ ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ) ........................................................................ 

 

3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 
 
      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
 
      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

      สัญชาติ ...................................................................... 

    กรุณาใส่รายละเอียดบุตร หากมีบุตรด้วยกัน ชื่อบุตร 1. ชื่อ ............................................................................... 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อบุตร 2. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  



Best of Scan 4Caps Denmark-Norway-Sweden-Finland/ AY on Aug-Oct 2022--Revised1 (ไฟล์ทบินเปลี่ยน  update 05Jun2022)  17 

    ชื่อบุตร 3. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อบุตร 4. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    กรุณาใส่รายละเอียดพี่น้อง กรณีมีพี่น้อง 

    ชื่อพี่น้อง 1. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อพี่น้อง 2. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อพี่น้อง 3. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อพี่น้อง 4. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

 
4.  ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์  .........................   โทรศัพท์บ้าน ......................... โทรศัพท์มือถือ 
....................................... 
 
 อีเมล์ (ถ้ามีกรุณาใส่รายละเอียด) ................................................................................................................. 
 
 
5.  ชื่อสถานที่ทำงาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................... 
 
    ที่อยู่สถานท่ีทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................ 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 
 ประเภทของงานท่ีดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่องค์กรทำอยู่ ........................................................................ 
 
 โทรศัพท์ ......................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ........................... 
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กรณีศึกษาอยู่  ชื่อสถาบันการศึกษา .............................................................................................................. 

ที่อยู่สถาบันการศึกษา .................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์  ...................................       โทรศัพท์ ........................................................ 

ระดับช้ัน / หลักสูตรการศึกษา .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................ 

 
6.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 
(ระบุ)........................................................................................................          
 
7.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรือไม ่    ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 
 ตั้งแต่วันที่ .................................. ถึงวันที่ .................................. รวม ........... วัน 
 กรณีเคยได้วีซ่าเชงเก้น ได้จากประเทศอะไร ..................................................................................................... 
 
8.  ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ครั้งล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 
 ตั้งแต่วันที่ ...................................................................  
9.  ท่านเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายด้วยตัวท่านเอง ....... ใช่ ....... ไม่ใช่ (กรณีที่ไม่ใช่ให้ระบุบุคคลหรือใครเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย 
      ของท่าน) ................................................................... 
 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
 

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