
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25973 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอสกลิ * แรนเดอรส์ * เฮรีต์สฮาลส ์* ออสโล * ทรอนไฮม ์* โมลด ์* ออรเ์นสวงิเกน้ * ไกแรนเกอรฟ์ยอรด์  ล่องเรอืไก
แรนเกอร์ฟยอดจ์ * เฮลลส์ล ี* นัง่รถโทลล ์* ธารนำ้แขง็บรคิสดาลส์ * โลเอน * ฟลมั  

เบอรเ์กน * วอสส * นัง่รถไฟโรแมนตกิฟลมัสบานา * สเตกาชไตน ์* นารว์คิ  
หมูเ่กาะโลโฟเทน * สโลเวอร ์* แฮมนอย * หมูบ่า้นโอ * มอสคเินส  
*** เสน้ทางสดุแสนโรแมนตกิ บนิไฟทภ์ายในสบายๆ สองรอบ *** 

 



แกรนดน์อรเ์วย ์13 วนั TG พรีเมีย่ม ออกเดนิทางเมษายน - สงิหาคม 2566  
1. เที่ยวแบบสบายๆ พักโรงแรม มาตรฐาน 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า 
2. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ *** 
3. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
4. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรในยุโรป 
6. บริการน้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง 
7. พักในเรือสำราญห้องพักวิวทะเล 1 คืน(Seaview) 

ไฮไลทข์องการเดนิทางทีแ่ตกต่างจากทวัรอ์ืน่คอืเราพกัในเรอืสำราญ FJORD LINE 1 คนื 
เรือ “ฟยอรด์ ไลน์” จะเดนิทางออกจากเมอืงเฮรีต์สฮาลส ์เวลา 20.00 น. เราจะรับประทานอาหารค่ำแบบ ซีฟู๊ด บุฟเฟต์ 

และเครือ่งดื่มแบบไมจ่ำกดั หรูหรา รสชาตดิเียีย่ม ห้องพักทกุหอ้งเราจดัเตรยีมหอ้งพกัแบบวิวทะเล (SEA VIEW) ไว้ให้ทุกท่านสุดแสนโร
แมนติก  
  เส้นทางเดินเรือสำราญ Fjord Line เมื่อเรือสำราญออกเดินทางจากคาบสุมทรจัสแลนด์ของประเทศเดนมาร์คและจะ
ลัดเลาะรมิชายฝัง่ประเทศนอรเ์วย ์เส้นทางเดนิเรอืที่เกา่แกต่ัง้แตส่มัยชาวไวกิง้เรอืงอำนาจ เรือสำราญจะผา่นเมอืงตา่งๆรมิชายฝัง่จนกระ
ทั้งมาเขา้ฝัง่ทีเ่มือง “สตาเวงเกอร”์ (Stavenger) เวลา 06.00 น.(ทา่นสามารถชมวิวจากดาดฟ้าเรือสำราญ) เมืองนี้เป็นเมืองให้ที่สุด
ทางตอนใตข้องนอร์เวย ์จากนั้นเรอืสำราญจะลัดเลาะรมฝัง่ฟยอรด์แสนสวยทางตอนใต ้จนกระทัง้เข้าสูบ่รเิวณ “ฟยอรด์เมอืงคลอคคา
วิค”(Klokkarvik) และเขา้เทยีบทา่ที่ “เมอืงเบอร์เกน”(Bergen) ในเวลา 12.00 น. เป็นช่วงที่สวยที่สุดของการเดินทางในเรือสำราญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



วันแรกของการเดินทาง(1)  กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ-โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ค)  
22.30  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัท

ฯ คอยอำนวยความสะดวก 

วันที่สองของการเดินทาง(2) โคเปนเฮเกน-รอสไคล์ด-แรนเดอร์ส-เฮีร์ตสฮาลส์ 
      พักในเรือสำราญ ชมวิวฟยอจ์ดสู่เมืองเบอร์เกน 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG950 

07.40 ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองรอสไคล์ด(Roskilde) (40 กม.) “รอสไคลด์” เป็น
เมืองเก่าที่มีอยู่กว่า 1,000 ปี เคยเป็นทั้งศูนย์กลางของชาวไวกิ้งและเคย
เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองระบอบกษัตริย์ ชมมหาวิหารแห่งรอส
ไคลด์ (Roskilde Domkirke) มหาวิหารกอธิคแรกที่ถูกสร้างขึ้นจากอิฐ
สีแดง สถานที่เก็บพระศพของกษัตริย์และราชวงศ์เดนมาร์ก ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 จากนั้นนำท่านออก
เดินทางต่อสู่เมืองแรนเดอร์ (Randers) นำท่านชมเมืองแรนดอร์ส เมือง
น่ารักอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำกูเดอนา Gudenå และบริเวณแรน
เดอร์ส ฟอยร์ส(Randers Fjord) ตัวเมืองมีความสำคัญเนืองจาก
ตั้งอยู่ตรงกลางของคาบสมุทรจัสแลนด์ นำท่านชมจตุรัสเมืองเก่าบริเวณที่ตั้งศาลาว่าการอายุกว่าสามร้อยปี ด้วย
สถาปัตยกรรมสุดคลาสิคจึงกลางเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของตัวเมือง 
นำท่านเก็บภาพรูปปั้น เดน ยูคิ ฮิกส์ท Den Jyske Hingst สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ตาลาดค้าม้าในสมัยโบราณ รวมถึงบ้านไม้โบราณ 
Niels Ebbesens Hus อายุส 400 ปี ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี อิสระ
ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเฮิร์ทชัลส์(Hirtshals) 
17.00 นำท่านเช็ค-อิน ลงเรือสำราญ ฟยอร์จ ไลน์(Fjord Line) ซึ่ง

สะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ 

ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ เรอืสำราญลำนีจ้ะนำท่านลอ่งสูท่ะเลเหนอืจรดมหาสมทุร
แอตแลนตกิ ออกเดินทางจากเมอืงเฮริท์ชลัส,์ ประเทศเดนมารค์ สูเ่มอืงเบอรเ์กน ประเทศนอรเ์วย ์ระหว่างการเดินทางท่าน

จะได้ชมความงดงามของแนวฟยอร์ดริมชายฝ่ังทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์   ***เรืออกจากท่าประมาณ 19.30 

น.*** 
คำ่  บรกิารอาหารมือ้คำ่ อาหารทะเลเมนูพเิศษแบบบฟุเฟต ์สแกนดเินเวยีนซฟีูด๊ Scandinavian Seafood พร้อมเครื่องดื่มแบบจุใจ ณ 
ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ำคืนนี้หาความสำราญและพักค้างคืน
ในเรือสำราญ ฟยอร์ด ไลน์   



ทีพ่กั: บนเรอืสำราญ FJORD LINE *** หอ้งพกัแบบววิทะเล (SEA VIEW) *** 
*** หากทา่นตอ้งการอบัเกรดหอ้งพักเปน็หอ้งสวที กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ ***  

วันที่สามของการเดินทาง(3) ล่องเรือชมฟยอร์ด-เบอร์เกน-ชมเมือง-หมู่บ้านชาวประมง 
     นั่งรถรางฟลอยเยน 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 
06.00 เรือสำราญจะเข้าเทียบฝั่งเมือง “สตาเวงเกอร์” (Stavenger) เมืองเก่าเเก่

ได้ช่ือว่าเป็นประตูสู่ฟยอร์ด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ มีอายุ
มากกว่า 1,000 ปี มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นเเหล่งน้ำมัน เเละต้น
กำเนิดของปลากระป๋อง จากนั้นเรือสำราญจะค่อยๆล่องลัดเลาะชายฝั่ง
นอร์เวย์ฟยอร์ด ท่านจะประทับใจไปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทางที่งดงามเกิน
คำบรรยาย รวมถึงความน่ารักของนกน้ำนานาชนิด  

12.00 เดินทางถึงท่าเรือทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen) เมืองแสนสวยริมชายฝั่ง
ทะเลเหนือ เป็นเมืองมรดกโลก(UNESCO WORLD HERITAGE) ที่ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น นำท่านนั่ง
รถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) บนความสูง 
320 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงาม
และประทับใจได้เวลาสมควร นำท่านลงเขาเดินเล่น
ชมเมือง เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ
ตลาดปลา (Fish Market) ที่เป็นทั้งตลาดปลา
อันเก่าแก่ 
และศูนย์การคมนาคมทาทะเลและท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคนี ้เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ(Brygen) สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุ
เกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)  

คำ่  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร 
พักที่: Scandic Hotel Bergen, หรือระดับใกล้เคียง 
 



วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   เบอรเ์กน-รถไฟสายโรแมนตกิ-ฟลมั-สไกย  
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางต่อสู่หมู่บ้านวอสส (Voss) (ระยะทาง 90 ก.ม.) เป็นเมืองที่อยู่ปลายสุดของซอนด์ฟยอร์ดปากแม่น้ำฟลัม 
ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับอาคารบ้านเรือนที่สร้างจากไม้สีสันสดใสทั้งสีขาว สีแดง สี
เหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่
แสงอาทิตย์สาดส่องลอด
ผ่านหุบเขา นำทา่นนัง่รถไฟ
สายโรแมนตคิ โดง่ดงัทีส่ดุ
ตามเสน้ทาง ฟลมั – ไมร์
ดาล เป็นทางรถไฟทีส่วย
ทีสุ่ดในนอร์เวย ์เป็นรถไฟนำ
เที่ยว ที่ประยุกต์มาจาก
เส้นทาง เดินทางประจำ ของ
คนท้องถิ่นนอร์เวย์ ชมความ
สวยงามของธรรมชาติ
บริสุทธิ ์และน้ำตกทีล่ะลายมาจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอด
เส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำทา่นเดนิสู่จุดชมวิวที่สวยทีสุ่ด Stegastein (ระยะทาง 17 ก.ม.) จุดชมวิวจะเป็นทางยื่นออกมาจากริมผา ให้มุมมอง
ที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะดูเหมือนกระดานจะไม่มีจุดสิ้นสุดและทำให้ลื่นลงไปในหุบเหวได้แต่มีกระจกใสกันคนพลัดตกอยู่ปลาย
ทางเดินตั้งอยู่ในความสูง 609 เมตร ฐานของแผ่นไม้สร้างขึ้นจากคอนกรีต
และโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรง เหนือฟยอร์ดอันสวยงามในเมืองออร์แลนด ์
*** ช่วงเดือนเมษายนทางบริษัทจะจัดเตรียมรถเล็กสำหรับขึ้นชมวิวจุดนี้
โดยเฉพาะเนื่อจากยังมีหิมะปลกคลุม ***   จากนั้นนำท่านออกเดนิทางสู ่
เมอืง Skei (ระยะทาง 190 ก.ม.) หมู่บ้านตั้งอยู่ที่ปลายด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ทางใต้ ของหมู่บ้าน Byrkjelo กลางเขต Sogn 
og Fjordane อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวของนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางลัด
เลาะริมทะเลสาบ Jølstravatnet ที่แสนโรแมนติคจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบ
ประมาณ 230 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีฟยอร์ดหลายแห่ง  

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Thon Hotel Jølster หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



วันที่ห้าของการเดินทาง(5) สไกย-บริคดาลบรี-นั่งรถโทลล์ 
                   ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์-โลเอน-นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift) 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ศูนย์นักท่องเที่ยวเมืองบริคสดาลส์บรี Briksdalsbre (ระยะทาง 82 ก.ม.) นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสาร รถ
โทลล ์(Troll Cars)  รถจะนำท่านลัดเลาะตาม
เส้นทางที่ใช้นำเที่ยวมาเป็นร้อยปี (สมัยก่อนใช้รถม้า) 
ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวิ ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์บรีน 
Briksdalsbreen Glacier ผ่านชมน้ำตกที่สวยงาม
ระหว่างเส้นทาง เดินทางถึงจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้
ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่าง
เต็มท่ี ท่านจะเห็นธารน้ำแข็งไหลลงมาบรรจบกับ
ทะเลสาบสีเขียวแสนสวยสวย นำท่านออกเดินทางต่อ
สู่เมือง โลเอน “Loen” (28 กม.)  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากภูผาอังสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจ 
ไปอีกนานแสนนาน หลังจากนั้นนำท่านขึ้น Loen 
Skylift ทุกท่านจะตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอัน
ตระกาลตาและน่าตื่นเต้นเป็นหนึ่งในรถเคเบิลที่ลาดชัน
ที่สุดในโลก นำท่านสู่ยอดเขา Mt. Hoven (1,100 
เมตร) ชมความสวยงามของทิวทัศน์เทือกเขาและฟ
ยอร์ด  

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Hotel Loenfjord, Hotel Alexandra / หรือ

ระดับใกล้เคียง 
วันที่หกของการเดินทาง(6)  โลเอน-เฮลล์สลี-ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ-ไกแรนเกอร์   
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่เมืองเฮลล์สลี(ระยะทาง 61 ก.ม.) จากนั้นนำท่านลงเรือ เพื่อล่องชมความงามของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
2 0 0 5  (Unesco World Heritage Site) 
เรือเฟอร์รี่ จะค่อยๆล่องไปตามช่องน้ำทะเลที่กัด
เซาะเข้ามาตาม แนวช่องเขาที่เคยเป็นธารน้ำแข็ง 
เมื่อหลายล้านปีก่อน ซึ่งเส้นทางจากไกแรน
เกอร์ จนออกไปถึงทะเลนอกนั้นมีระยะทางถึง 
80 กิโลเมตร ท่านจะเห็นความงดงามในแบบ 
ฉบับของนอร์เวย์อย่างแท้จริงบ้านเรือนผู้คน 
และฟาร์มหลายๆแห่ง สร้างอยู่บนหน้าผ า 
สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ผ่านชมน้ำตกที่ละลาย



จากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ไหลลมากระทบน้ำทะเลด้านล่างเป็นประกาย บางครังทำให้เกิดรุ้งกินน้ำ ประทับใจยิ่งนัก ชม
น้ำตกเจ็ดพี่น้อง (Seven Sitters Waterfall) ที่แบ่งสายน้ำเป็นเจ็ดสายไหลลงมายังเบื่องล่าง ผ่านชมน้ำตกผ้าคลุมหน้า
เจ้าสาว (Bridal Veil Waterfall)  

เทีย่ง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นนำท่าน ใช้เส้นทางผ่านจุดชมวิว ออร์เนสวินเกน Ørnesvingen รถโค้ชจะค่อยๆว่ิงไต่ระดับความสูง ข้ามเขาสู่ 
จุดชมวิวที่สวยงามท่ีสุดของเกแรนเกอร์ฟยอร์ด เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเก็บภาพของเกแรนเกอร์ ฟยอร์ดมากที่สุด 
จากนั้นนำท่านลงเขาสู่เมืองเกแรนเกอร์อยู่ท่ามกลาง
หุบเขาธรรมชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า fjords เป็นอ่าวที่
อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลผ่าน สำหรับที่ไกแรง
เกอร์ฟยอร์ดแล้ว fjords เกิดจากการละลายของธาร
น้ำแข็งธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยุคน้ำแข็ง ทำให้น้ำท่ี
ละลายจากน้ำแข็งแห่งนี้ไหลลงสู่หุบเขาลึกเกิดเป็น 
fjords ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ และมีทิวเขาต้นไม้เขียว
ขจีมองเห็นสองฝั่งยามล่องเรือผ่านทำให้รู้สึกตื่นตา
ตื่นใจยิ่งนักกับธรรมชาติที่สรรค์สร้างโดยธารน้ำแข็ง
ของประเทศนอร์เวย์ที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Geiranger Hotel, Hotel Union / หรือเทียบเท่า 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ไกแรนเกอร์-หุบผาแห่งโทลล์-โมลเด-เส้นทางแอตแลนติค-คริสเตียนซุน    
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน หรือหุบผาแห่ง
โทรลล์ (Trollstigen) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของประเทศ
นอร์เวย์ เส้นทางจะพับไปพับมาสุดยอดแห่งการเดินทางโดย
รถยนต์ ถือเป็นความสามารถของชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริง(หาก
เส้นทางนี้มีหิมะปลกคลุมหนาทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดขึ้นชม
เนื่องจากป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคณะทัวร์) จากนั้นนำท่าน
ออกเดินทางต่อสู่เมืองโมลเด Molde  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคริสต์เตียนซุน Kristiansund ประตูสู่เส้นทางแอตแลนติก  โดยใช้ เส้นทางเลียบ
มหาสมุทรแอตแลนติก ในช่วงที่
สวยที่สุดมีระยะทางประมาณ 10 
กิโลเมตรใช้ เวลาสร้าง 6 ปี  หมด
งบประมาณไปประมาณ 122 ล้าน 
น อ ร์ เวย์ โค รน  จน ได้ เส้ น ท างที่
สวยงาม แวะจุดชมวิวระหว่างทาง 
ให้ท่านได้เก็บภาพต่างๆที่ไม่มีที่ใด
เหมือน ตัวสะพานสร้างเชื่อมต่อ
ระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อยริมชายฝั่ง



แอตแลนติก ที่แสดงถึงความพยายามของชาวนอร์เวย์ในการสร้างเส้นทางนี้ ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านเมือง  เล็กๆ นำ
ท่านชมป้อมควัลวิค (Kvalvik Fort) ป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นเครื่อง
เตือนใจในความโหดร้ายของสงคราม ท่านจะเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงหลุมหลบภัยของชาวนอร์เวย์ที่ทำสงครามต่อสู่
กับชาวเยอรมันในช่วงนั้น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทาง สู่เมืองคริสเตียนซุน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือ
เลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย 

ค่ำ  บริการอาหารมือ้คำ่ ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Scandic Hotel / หรือเทียบเท่า 
วันที่แปดของการเดินทาง(7)  คริสเตียนซุน-ทรอนไฮล์ม-ชมเมือง-วิหารนีดารอส 
      บินภายในประเทศสู่เมืองนาร์วิค 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 
 นำคณะเดินทางต่อสู่เมืองทรอนไฮล์ม(Tronheim) 

(ระยะทาง 197 ก.ม.) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใน
ภาคกลางของนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญที่
เก่าแก่และมีความสำคัญ ทางด้านมรดกทางวัฒนธรรม
ของประเทศนอร์ เวย์ ซึ่ งตั้ งอยู่ บ ริ เวณ ปากแม่น้ ำ 
Nidelva เยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ สถานที่จัดแสดง
วัฒนธรรม ทรอนไฮล์มโอบล้อมด้วยภูเขาและเกาะเล็กๆ 
เดินข้ามแม่น้ำที่ Old Town Bridge แล้วเดินผ่านซุ้ม 
Lykkens (ประตูแห่งความสุข) เพื่อไปที่ Bakklandet 
ย่านที่มีบ้านไม้สีสันสดใส ร้านค้า  

 
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชมวิหารนีดารอส (Nidaros Cathedral) เป็นสถานที่สำคัญในเมืองซึ่งจะมีนักแสวงบุญมาเยือนตั้งแต่ศตวรรษที่ 
11 นักแสวงบุญเหล่านี้จะเดินมาจากออสโลซึ่งเป็นระยะทางถึง 640 กิโลเมตรเพื่อมาสักการะหลุมฝังศพนักบุญเซนต์ Olav 
Haraldsson ของนอร์เวย์ ชมความงดงามของหมู่บ้าน
ชาวประมงหลากสีสันที่ตั้งเรียงรายไปตามแม่น้ำ Nidelva 
โดยหมู่บ้านเหล่านี้ล้วนมีความเก่าแก่มาตั้ งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังเป็นจุดที่ถือว่าสวยที่สุดของเมือง 
หลั งจากนั้ น เดิ นทางต่อสู่ เกาะพ ระ  (Munkholmen 
Island ) โดยเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ ทางตอนเหนือของเมือง
ทรอนไฮม์ ในอดีตเกาะแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของโบสถ์ ป้อม
ปราการ และสถานที่สำหทรับการคุมขังนักโทษ บนเกาะ
ยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารเล็กๆ  

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
19.00 เดินทางสู่เมืองนาร์วิค โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินท่ี....   



20.35 ถึงเมืองนาร์วิค (Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงใน
เรื่องของพื้นท่ีการเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้ง
ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝ่ังฟยอร์ดและวิวภูเขาท่ีรายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยัง
เป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย  

พักที่: Scandic Hotel Narvik / หรือเทียบเท่า 
วันที่เก้าของการเดินทาง(9)  นาร์วิค-สโวลเวอร์-ชมเมือง-หมู่เกาะโลโฟเทน-แฮมนอย-เอกัม 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่เมืองสโวลเวอร์ ชมความสวยงามของ
เมืองสโลเวอร์ เมืองสวยน่ารักที่ขนาดพื้นที่เพียงแค่ 2.3 
ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเอาสต์วอเกออี 
“Austvågøya” ที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่ เกาะโลโฟเทน 
เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศ
นอร์เวย์  ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่
สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์  “Hamnoy” หมู่บ้านชาวประมงที่มีทัศนียภาพที่สวยงามของหมู่เกาะโลโฟเตน  
อิสระให้ท่านได้ความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางสู่เส้นทางชมวิวของเกาโลโฟเทน แวะชม
หมู่บ้านชาวประมงเอกัม (Eggum) ตั้งอยู่บนฝ่ังทะเลของ
เกาะVestvågøy เพียงแห่งเดียวอยู่ระหว่างทะเลกับภเูขา 
สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชมจำนวนมากที่มาสัมผัสกับ
พระอาทิตย์เที่ยงคืน นำชมจุดชมวิว ที่หันหน้าไปทางทะเล 
เป็นพื้นที่พักผ่อนในรูปวงกลม มีงานศิลปะที่สวยงามของ
ศิลปิน Marcus Raetz 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารตามอัธยาศัย 
พักที่: Thon Hotel Lofoten, Svolvaer หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่สิบของการเดินทาง(10)  สโวลเวอร์-ชมเกาะโลโฟเทน-หมู่บ้านเรเนย์-หมู่บ้านโอ-ชมเมือง     
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมออกเดินทางต่อสู่หมู่บ้านเรเนย์ Reinehalsen ตั้งอยู่ที่เชิงภูเขา Reinebringen และ



เป็นหนึ่งจุดถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย์ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมา ณ ทีจุ่ดนี้ทุกๆปีเพื่อถ่ายรูปเมืองเรเนย์ 
โดยมีเทือกเขา Reinefjord เป็นพื้นหลัง นำท่านเที่ยวชมหมู่บา้นแฮมนอยด ์“Hamnoy” หมู่บ้าน 
ชาวประมงที่มีทัศนียภาพที่สวยงามของหมู่เกาะ โลโฟเตน อิสระให้ท่านได้ความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตาม
อธัยาศัย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโอ(Å) ตั้งอยู่ที่ปลาย

ด้านใต้ของ Moskenesøy และหมู่เกาะ 
Lofoten หมู่บ้านโอ เสมือน พิพิธภัณฑ์ ที่มี
ชีวิต กระท่อมของชาวประมง ตู้อบปลาแห้ง เป็น
ฉากโปสการ์ดทีว่างจำหน่ายในร้านของที่ระลึก  
เป็นท่าเรือประมงที่สำคัญ (ปลามากกว่า 
700,000 ตัวจะถูกแขวนไว้ให้แห้งที่นี่ทุกๆ ฤดู
ร้อน) นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหมู่บ้านเล็คเนส
(Lekness) ตั้งอยู่ในใจกลางเกาะ Lofoten บน
ชายฝ่ังตะวันตกศูนย์กลางการปกครองใน
ภูมิภาคนี้ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามของ 
เขาที่พุ่งขึ้นมาจากน้ำสร้างความสวยงามแปลกตา ของฟยอร์ดจากนั้นเดินทางทางสู่เมืองสโลเวอร์  

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารตามอัธยาศัย 
พักที่: Thon Hotel Lofoten, Svolvaerหรือระดับใกล้เคียง  
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11)  สโวลเวอร์-นาร์วิค-บินภายในประเทศสู่ออสโล-ชมเมือง 
เช้า   รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม // หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบิน 
11.05 ออกเดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย่วบนิที่  
12.50 เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวย ชม“กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ยา่นเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ย่านช้อปปิ้งข้างท่าเรือเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของ
นักท่องเที่ยว และที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ สวน 
และประติมากรรมเติมแต่งให้ดู
กลมกลืนใกล้กันเป็น The Nobel 
Peace Centre สถานที ่ที่มีการจัด
แสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรง
เกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่า 
ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิด
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ผ่านชม
โบสถ์โดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา 
พระราชวังราชวงศ์นอร์เวย์ จากนั้น
อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ใน “ย่านคาร์ล โจฮนั เกต” (Karl 



Johans Gate) ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ 
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่: RADISSON BLU PARK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่สิบสองของการเดินทาง(12)  ออสโล-สนามบิน-แฟรงค์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ  
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
09.50 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK.... 
12.00 เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต นำท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน 

14.45 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินท่ี TG 921 
 
วันที่สิบสามของการเดินทาง(13)  กรุงเทพฯ   
05.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

***************************************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของ
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ  

 
 

อตัราคา่บรกิาร รวมคา่วซีา่ & ทปิพนกังานขบัรถ  
จำนวนผูร้ว่มเดนิทาง  

15 ทา่นขึน้ไป 
ผู้ใหญ ่

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ ่1 ทา่น 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ปีพกักบั 
ผู้ใหญ ่2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 
 

06 – 18 เม.ย.66 215,900 215,900 215,900 35,900 
08 – 17 เม.ย.66 215,900 215,900 215,900 35,900 

26 เม.ย. – 08 พ.ค.66 219,900 219,900 219,900 35,900 
26 พ.ค. – 07 ม.ิย.66 219,900 219,900 219,900 35,900 

16 – 28 ม.ิย.66   229,900 229,900 229,900 38,900 
07 – 19 ก.ค.66 229,900 229,900 229,900 38,900 

27 ก.ค. – 08 ส.ค.66  229,900 229,900 229,900 38,900 
04 – 16 ส.ค.66 229,900 229,900 229,900 38,900 

25 ส.ค. – 06 ก.ย.66 229,900 229,900 229,900 38,900 
15 – 27 ก.ย.66 219,900 219,900 219,900 35,900 
05 – 17 ต.ค.66 219,900 219,900 219,900 35,900 
12 – 24 ต.ค.66 219,900 219,900 219,900 35,900 
** ตอ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหนา้ทีบ่รษิทัฯ ** 

 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน // ออสโล-กรุงเทพฯ และไฟท์ภายในประเทศสองรอบ ไฟท์ภายในประเทศและไฟท์

ระหว่างประเทศอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและเส้นทางได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่ง, ความเหมาะสมของเส้นทางและฤดูกาล  
2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.

ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิ

ต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล     
หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก  
5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
6. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8. ค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง 
9. น้ำด่ืมบนรถ วันล่ะ 1 ขวด 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 120,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ

หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 
 
 



หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก

บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านก าร

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว

เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจ ะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการ

บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 80,000 บาท    
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  18 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-17 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)  
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุ
คำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

* ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 



4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 

* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน  

ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอำเภอ 
6. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด / สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
10. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ  

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก  และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

11. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน  เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

