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เทีย่ว 4 เมอืงหลวง  
(เดนมาร์ก – นอรเ์วย ์- ฟนิแลนด์ – สวีเดน)  

4 Capitals Scandinavia  
Midnight Sun (12วนั/9คนื) 
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4ประเทศ 4เมืองหลวง ล่องเรือส ำรำญ2 คืน 

เดนมารก์-นอรเ์วย-์ฟินแลนด ์- สวีเดน By Thai Airways (TG) 

➢ กรุงโคเปนเฮเกน้>>เมอืงหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย 

➢ DFDS>>ล่องเรือส าราญสู่..ออสโล เพลิดเพลนิไปกบัสิง่อ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ 

➢ กรุงออสโล>>เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองที่น่าอยู่ที่สดุเมืองหนึ่งของโลก 

➢ ฟลอมบานา นัง่รถไฟสายโรแมนติก >>เส้นทางที่ได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สดุสายหนึ่งในทวปียุโรป  

➢ ฟยอรด์>>ล่องเรือชมซองนฟ์ยอร์ด (Sognefjord) ที่สวยงามที่สดุในนอร์เวย ์

➢ เบอรเ์กน้ >>เมืองมรดกโลก และเป็นเมืองใหญ่ที่มีความส าคัญเป็นอนัดับ 2 ของนอรเวย์  

➢ ข้ึนรถรางไฟฟ้า >>Floibanen Funicularขึ้นสู่ยอดเขา Floyen 

➢ แหลมนอรท์เคป>> ศูนยนิ์ทรรศการนอรท์เคปชมพระอาทติย์เที่ยงคืน พรอ้มรบัประกาศนียบตัร 

➢ เมืองโรวาเนียมิ ประเทศฟินแลนด ์>>หมู่บา้นซานตา้คลอส  ขา้มเสน้อารก์ติก พรอ้มรบัประกาศนียบตัร 

➢ กรุงเฮลซิงกิ>>เมืองหลวงประเทศฟินแลนด ์ เมอืงหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป 

➢ โบสถหิ์นเทมเปอเลียวคิโอ “ Temppeliaukio Church”หรือที่รู้จักกนัในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) 

➢ TALLINK SILJA LINE >>ล่องเรือส าราญ สู่... สตอ๊กโฮล์ม เพลิดเพลนิไปกบัสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน

เรือส าราญ 

➢ กรุงสต็อกโฮลม์>>เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” 

 

ก าหนดการเดินทาง   :   05 – 16 กรกฎาคม 2566 

 

ซองนฟ์ยอรด์ / พระอำทิตยเ์ที่ยงคืน 
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DAY SCANDINAVIA  4 CAPITALS  
MEAL 

HOTEL 
เชำ้ กลำงวนั เย็น 

(1) กรงุเทพฯ     

(2) 
กรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) – ชมเมือง –ปราสาท

โรเซนเบิรก์ – ล่องเรือ DFDS (หัองพักวิวทะเล)  
   

เรือส าราญ 

DFDS 

(3) 
ออสโล (นอรเ์วย)์ – เกโล –ฟลอม –นัง่รถไฟสายโรแมนติก -

สตาลไฮม ์
   สตาลไฮม ์

(4) 
สตาลไฮม ์ - ฟลอม –ล่องเรือซองฟยอรด์ – วอส –เบอร์

เกน – นัง่รถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular 
   เบอรเ์กน 

(5) เบอรเ์กน – ออสโล(นอรเ์วย)์– ชมเมือง     ออสโล 

(6) 

ออสโล –อัลตา้ –ฮอนนิง่สแวค  -ศนูยน์ทิรรศการนอรท์

เคป – ** ชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน พรอ้มรบัใบ

ประกาศนียบตัร** 

   ฮอนน่ิงสแวค 

(7) 
ฮอนนิง่สแวค  - ซารเ์นส –จบัปูยักษ–์เมืองอินาริ- พิพิธ

ภณัณS์IIDA–เมืองซาริเซลกา้  
   ซาริเซลกา้ 

(8) 

เมืองซาริเซลกา้ – เมืองโรวาเนยีมิ (ฟินแลนด)์–หมู่บา้น

ซานตา้คลอส - ถ่ายรปูกบัเสน้ Arctic พรอ้มรับใบ

ประกาศนยีบัตร  - เมืองเฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 

   เฮลซิงกิ 

(9) 
เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ล่องเรือส าราญ SILJA 

LINE (หักพักวิวทะเล)  
   

เรือส าราญ

SILJA LINE 

(10) 
สตอ๊กโฮลม์ (สวีเดน)–ชมเมือง - ศาลาว่าการเมือง – 

พิพิธภณัฑเ์รือวาซา 
   สต็อกโฮลม์ 

(11) สตอ๊กโฮลม์ -กรงุเทพฯ     

(12) กรงุเทพฯ     
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 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1คืน เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง) 

 
 
วนัที่สองของการเดินทาง  (2)         กรุงโคเปนเฮเกน้ (ประเทศเดนมารก์)– พระราชวงัอามาเลียนบอรก์ –   

น ้าพุเกฟิออน – รูปป้ันเงือกนอ้ย – ปราสาทโรเซนเบิรก์ –  

เรือส าราญDFDS  

01.20น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 

07.40 น. (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชม.) เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน้(Copenhagen)เมืองหลวง

ของประเทศเดนมารก์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านรับสมัภาระแล้ว  

น าท่ านชม รูป ป้ันนางเ งือกน้อย (THE LITTLE MERMAID)ตั้ งอ ยู่บ ริ เวณท่า เ รือ ริมอ่ าว

โคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาคอ็บเซน บุตรชายของผู้

ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เร่ือง The Little Mermaid 

ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด 

อริีกเซน มาป้ันรูปเงือกน้อยนี้  ที่นี่ได้กลายเป็นสญัลักษณ์ที่ส าคัญของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าชมน ้าพุเกฟิออน (Gefion Fountain)เทพธดิาผู้เสยีสละกบับุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา 

แล้วน าท่านเที่ยวชมเมือง ผ่านรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส ์เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุค

คริสต์ศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่เรียงราย ใจกลางเมือง  น าท่านชมรอบนอกของพระราชวงัอามาเลียน

บอรก์(Amalienborg Palace Square) อนัเป็นที่ประทบัของราชวงศ์เดนมาร์ก ด้านหน้าของพระราชวัง

จะมีการ เปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันเหมือนกบัพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในองักฤษ จากนั้นน าท่านผ่าน

ชมจตรัุส “พระราชวงัอามาเลียนบอรก์” (Amalienborg Palace)พระราชวังฤดูหนาวสร้างใน

วนัแรกของการเดินทาง (1)      กรุงเทพฯ  
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ศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์ไอดเดนบวร์ก บริเวณตรงกลางเป็น

จัตุรัสที่ตั้งอนุสาวรีย์กษัตริย์เฟรดเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์กจัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ 

โบสถ์เฟรดเดอริก “FrederiksKirke” โบสถ์รูปโดมที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในสแกนดินีเวีย เกบ็ภาพความ

งดงามของย่าน เขตท่าเรือใหม่นูฮาวน์ ชื่อว่า “Nyhavn” ซึ่งเป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน 

โดยพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้กบัตัวเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขน

ย้ายสนิค้า ปัจจุบันได้ปรับมาเป็นที่ตั้งของร้านอาหารผับ บาร์มากมาย รวมถึงที่มีอาคารบ้านเรือน 

ตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่17 เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อท าการเช็คอิน (การ

นอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย) 

15.00น. ล่องเรือส าราญ DFDSออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OLSO) ประเทศนอรเ์วย ์ท่านสามารถเลือกซื้อ

สินค้าปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ อาทเิช่น

ไนต์คลับ, บาร์, ห้องเกมส ์ฯลฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารภายในเรือส าราญ DFDS 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ ดทางเรือจะจัดเตรียมเมนูอาหารขึ้นอยู่แต่ละฤดูกาล*** 

หอ้งพกัภายในเรือส าราญ DFDS (หอ้งพกัวิวทะเลเตียงคู่) (คืนที่1) 
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วนัที่สำมของกำรเดินทำง  (3)   กรุงออสโล (ประเทศนอรเ์วย)์–เกโล–ฟลอม 

                                                  นัง่รถไฟสายโรแมนติก FLAMSBANA - สตาลไฮม ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารภายในเรือส าราญ DFDS 

10.00น. เดินทางถึงกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เดิมเคยเป็นชุมชนใหญ่ของชาวไวกิ้ง

โบราณ ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก หลังจากนั้นน าท่าน

เดินทางต่อไปเมืองเกโล (GEILO )(ระยะทาง220กิโลเมตร  / ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง)เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์

ของล าธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้าน ชนบท สู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่

เพียง 2,000 ซ่ึงท่านจะได้สดูอากาศบริสทุธิ์ของธรรมชาติ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 

14.30น. หลังจากนั้นน าท่านเดินทางไปเมืองฟลอม Flam (ระยะทาง 115 กม./ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชม.) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกดิการกัด

เซาะของน า้แขง็เมื่อคร้ังที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน า้แข็งอยู่ เกดิการละลายและกะเทาะจน

มีลักษณะเว้าแหว่ง เข้ามาในแผ่นดิน เป็นธรรมชาติที่มีความงดงามอย่างมาก 

17.00 น. น าท่านเช็คอินที่สถานีรถไฟ เพื่อขึ้นรถไฟสายโรแมนติก “FLAMSBANA”สายรถไฟความยาว 20 

กิโลเมตรจากเมือง MYRDAL ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่งดงามที่สุดในโลก 

รวมทั้งมีความชันมากที่สุดสายหนึ่งของโลกเช่นกัน ตลอดสองข้างทางเป็นทัศนียภาพของขุนเขา 

น า้ตก ส าธาร และหิมะ ซึ่งตัดสลับกบัหมู่บ้านเลก็ๆ สดุน่ารัก  เดินทางสู่ สถานี ไมร์ดาล (MYRDAL) 

สถานีแห่งนี้ อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 867 เมตร ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา 

ทะเลสาบ น ้ าตกสูง Kjosfossenที่สวยงาม โดยรถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทกึภาพความประทบัใจ 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสตาลไฮม์ (ระยะทาง 34  กม / ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35

นาที)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม STALHEIM HOTEL (3*)หรือเทียบเท่า (คืนที่2) 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร ภายในโรงแรม 
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วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)        สตาลไฮม ์- ฟลอม -วอส - เบอรเ์กน – นัง่รถรางไฟฟ้า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ท่าเรือเมืองฟลอมเพื่อล่องเรือชมซองนฟ์ยอร์ด (ล่องเรือ 2ชัว่โมง)ที่สวยงามที่สุดใน

นอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเตม็

อิ่ม ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้ง

น า้ตกอันหลากหลาย ที่กระเซน็ละอองน า้จากเขาสูงใหญ่สู่เบื้ องล่าง ตลอดจนทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับ

กบัต้นสนอนัยิ่งใหญ่เหนือค าบรรยาย ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตากับจนกระทั่ง ถึง

เมืองกุด๊วานเก้น (Gudvangen) หมู่บ้านท่องเที่ยวเลก็ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์ออ็กฟยอร์ดาเนฟ

ยอร์ดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้ามาสู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวานเก้น นั้นเป็น

หมู่บ้านที่เล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่

นักท่องเที่ยวจะต้องแวะลงเย่ียมชมเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอรเ์กน(BERGEN)(ระยะทาง 107 กม / ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.40ชม)เมืองใหญ่ที่มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 ของนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่

ส าคัญ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่  และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 

มรดกโลก เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมของนอร์เวย์ออกไปทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และเมือง

หลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลกโดยได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโกด้วย และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในปีค.ศ. 1217 ก่อนจะ

ย้ายไปยังกรุงออสโลในปีค.ศ. 1299 จากนั้นน าท่านข้ึนรถรางไฟฟ้าFloibanen Funicularขึ้นสู่ยอด

เขาFloyenบนความสงู 320 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ชมวิวทวิทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศ

ที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร น าท่านลงเขาเดินเล่นชมเมือง เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอันเป็น

ที่ตั้งของตลาดปลา “Fish Market” ที่เป็นทั้งตลาดปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและ

ท่องเที่ยวในภูมิภาคนั้นชม “หมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen” สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยงัคงอนุรักษ์

อาคารไม้สสีนัสวยงามที่มีอายุเกอืบ 300 ปีเรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น

และมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี1970 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ที่พกั โรงแรม SCANDIC HELSFYR HOTEL (4*)หรือเทียบเท่า(คืนที่ 3) 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)         เบอรเ์กน- ออสโล – สวนวิกเกอรแ์ลนด ์– ชมเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเบอร์เก้น เพื่อเดินทางสู่กรุงออสโล(Olso)  

09.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินออสโล การเ์ดอมอน โดยสายการบินนอรวี์เจียนแอรไ์ลน ์โดยเที่ยวบินที่  

DY 611 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาท)ี 

10.55 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล การ์เดอมอน รถโค้ชรอรับ น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมกรุงออสโล (Olso) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยมีสไตล์เมืองแห่ง

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคารบ้านเรือนจะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้

สัดส่วนและแปลกตา ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีจุดชมวิวสวยๆ ของเมือง

เลียบฟยอร์ด น าท่านเที่ยวชมสวนสาธารณะฟร็อกเนอร ์(Frogner Park)สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สดุ

ในเมือง เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและชาวเมืองเอง ภายในสวนสาธารณะฟรอ็กเนอร์ยัง

เป็นที่ตั้งของสวนวิกเกอรแ์ลนด ์(Vigeland Sculpture Park)ชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ ตั้งขึ้นตามชื่อ

ของผู้ก่อตั้ง “กุสตาฟวิกเกอร์” ประติมากรชื่อดัง พื้ นนที่ของสวนวิกเกอร์แลนด์จะถูกเนรมิตให้เป็น

เหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงประติมากรรมรูปสลักจากโลหะและส าริดมากมายถึงกว่า200 

ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นมนุษย์เปลือยที่แสดงถึงวัฏจักรชีวิตทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าทั้งหมดนี้ เวลา

สร้างนานถึง 22 ปีจุดเด่นของที่นี่จะเป็น “เสาโมโนลิท” (Monolith) เสาหินแกรนิตสูง 17 เมตร ที่

ถูกแกะสลักเป็นมนุษย์ทั้งเด็กและหญิงชายเกี่ยวพัน เรียงร้อยกันขึ้ นไปตามแนวเสาเหมือนการ

แก่งแย่ง ของมนุษย์เพื่อจุดสูงสุดของชีวิต และยังมีรูปส าริดของเจ้าหนูขี้ แยสัญลักษณ์ส าคัญของ

ออสโลที่มีชื่อว่า “Angry Little boy” ที่ใครๆ กห้็อมล้อมถ่ายรูปเป็นอย่างสนุกสนาน ซึ่งเชื่อกันว่า 

ใครได้แตะมือเจ้าหนูคนนี้แล้วจะมีโอกาสได้กลับมาออสโลอกีคร้ัง 
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จากนั้นน าท่านผ่านชมท าเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า100 ปี 

อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่าน

เอเคอร์บรูค Aker Bryggeและที่ตั้งของศาลาว่า การ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดู

ทนัสมัย ประดับไปด้วยน า้พุ สวนและประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกล้ก้น เป็น The Nobel 

Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือโรง

โอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม COMFORT HOTEL BERGEN AIRPORT (4*) หรือเทยีบเท่า (คืนที่4) 

 

เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล การเ์ดอรม์อน  

10.40 น.  ออกเดินทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอรวี์เจียนแอรไ์ลน(์DY) เที่ยวบินที่ DY320 

**ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง** 

12.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอลัตา้เมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์เวย์ เมืองนี้ ท่านสามารถชมพระ

อาทติย์เที่ยงคืนได้เพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล 

น ้าหนกักระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านตอ้งค านวณน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัการเดินทาง หากเกินทาง

สายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าน ้าหนกัเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษทัอาจมีการเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และสภาพอากาศ ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองฮอนนิ่งสแวค(Honningsvag)(ระยะทางประมาณ 207กม. / ใช้เวลา

ประมาณ 3.30ชม.)โดยลอดผ่านอุโมงคใต้น้้า “North Cape Tunnel” ที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่

กับเกาะมาเกโรย่า (Mageroya) สร้างระหว่างปีค.ศ. 1993-1999 มีความยาวทั้งสิ้น 6,875 เมตร 

และอยู่ในระดับความลึก 212 เมตร เป็นเมืองที่ได้รับการประกาศว่า “ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของ

ประเทศ และของโลก” ตวัเมืองต้งัอยบู่ ริเวณอ่าวทางตอนใตข้องเกาะมาเกโรย่า จึงเป็นเมืองท่าอีก

เมืองบริเวณแถบนี้ ในฤดูร้อนจะมีเรือส าราญแล่นมาเทียบท่า ส่วนฤดูหนาวบริเวณหน้าอ่าวจะเป็น

ทะเลน า้แขง็ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาเขตขั้วโลก  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG(3*) หรือเทยีบเท่า(คืนที่5) 

วนัที่หกของการเดินทาง    (6)     ออสโล – อลัตา้ – ฮอนนิง่แวค– ศูนยนิ์ทรรศการนอรท์เคป 

                 *** ชมพระอาทิตยเ์ที่ยงคืน *** 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

22.00น. ออกเดินทางสู่ที่ตั้งของศูนยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป ซึ่งตั้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป ชมภาพถ่าย

เกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อน

หินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันได้จ ดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายใน

พิพิธภัณฑส์ยาม ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเร่ืองราวของปรากฏการณ์

พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอกท่านจะได้

ประกาศนียบัตรรับรองการเดินทางมาชมพระอาทติย์เที่ยงคืนในคร้ังนี้ *** มีเวลาให้ท่านได้เกบ็ภาพ

บริเวณลูกโลก “สญัลักษณ์ของบริเวณนอร์ดเคป” 

00.15 น.+1 สมควรแก่เวลาน าท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAGหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง  (7) ล่องเรือจับปูยกัษ ์– พิพิธภณัณS์IIDA –เมืองซาริเซลกา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00น. น าท่านเดินทางสู่เมืองSARNES เพื่อลงเรือSPEED BOATไปจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

หรือ ปูจักรพรรดิเป็นวงศ์ปูชนิดหนึ่ง มักพบในเขตน ้าเย็น เนื่องจากมีขนาดตัวที่ใหญ่และเนื้ อมาก 

ประกอบกบัมีรสชาติดี ท าให้ผู้คนนิยมรับประทาน จึงมีราคาค่อนข้างสงู 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยงเมนูขาปูยกัษ ์

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอินาริ(INARI)(ระยะทาง 342กม /ใชเ้วลาประมาณ 4.30 ชม)ชม

พิพิธภัณฑ์ SIIDA เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้ งอยู่บนทะเลสาบอินาริ (INARI)ในหมู่บ้านอินาริ ประเทศ

ฟินแลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ซามิ และศูนย์ธรรมชาติแลปแลนด์ตอนเหนือSiidaจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกบัวัฒนธรรมSámiและธรรมชาติของ Northern Lapland 

จากนั้นเดินทางไปยังเมือง SAARISELKA(ระยะทางประมาณ 71กม. /ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY CLUB SAARISELKA (4*)หรือ เทียบเท่า (คืนที่6) 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8)        เมืองซาริเซลกา – โรวาเนียมิ –หมู่บา้นซานตา้คลอส –  

                                            ถ่ายรูปกบัเสน้ArcticLine พรอ้มรบัใบประกาศนียบตัร –  เมืองเฮลซิงกิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)(ระยะทาง 257 กม/ ใชเ้วลาประมาณ 3.30 

ชม.)เมืองโรวาเนียมินั้นเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์เต็มไปด้วย

ความสวยงามสมบูรณ์แบบของธรรมชาติของป่าสนในเขตไทก้าและทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายนับไม่

ถ้วน เเละเป็นเมืองที่มีความส าคัญในระดับต านานที่เดก็ๆ ทั่วโลกต่างรับรู้กันเป็นอย่างดี เพราะที่นี่

นับว่าเป็นบ้านของคุณลุงซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจว่าที่นี่จะเป็นอีกเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวเป็น

อย่างมากเลยทเีดียว 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยงณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ชม หมู่บา้นซานตา้ครอส (SANTA’S VILLAGE)ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ 

ตั้งอยู่บนเส้น Arctic Line ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเลก็ๆ ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่

ระลึกปัจจุบัน หมู่บ้านซานตาคลอสแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สามารถ

มาเจอคุณลุงซานต้าตัวเป็นๆ ได้ตลอดปีและเมืองนี้ ตั้งอยู่บริเวณเส้น Arctic พอดิบพอดี ซึ่งเหนือ

เส้นนี้ ขึ้ นไปกจ็ะนับเป็นเขตขั้วโลกเหนือแล้ว ฉะนั้นกิจกรรมยอดนิยมของคนที่มาเมืองนี้ กค็ือการ

ถ่ายรูปกบัเสน้ Arcticนี่เอง โดนเขาจะมีสญัลักษณ์แสดงชัดเจน ทั้งเสาและเส้นแบ่งเขต ท่านจะได้รับ

ใบประกาศที่แสดงว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ข้ามเขต Arctic 
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หมายเหตุ : หา้มพลาดที่จะถ่ายรูปคู่กบัลุงซานตา้เจา้ของหมู่บา้นแห่งน้ีค่ะ และยงัมีท่ีท าการไปรษณีย ์ส าหรบัส่ง

ของขวญัและจดหมาย แถมไดติ้ดแสตมป์ที่ประทบัตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนส าคญั

ของคุณดว้ย 

หลังจากนั้นเดินทางไปสนามบินโรวาเนียมิ เพื่อบินสู่เมืองเฮลซิงก ิ

17.55น.  ออกเดินทางจากเมืองโรวาเนียมิ โดยสายการบินฟินแอร ์(AY) เที่ยวบินที่ AY356 

 **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง** 

19.15น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวนัตา (HEL) 

 

น ้าหนกักระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านตอ้งค านวณน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัการเดินทาง หากเกินทาง

สายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าน ้าหนกัเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษทัอาจมีการเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และสภาพอากาศ 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU SEASIDE HOTEL(4*)หรือเทยีบเท่า(คืนที่ 7) 

 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง (9)    เฮลซิงกิ -โบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ - จัตุรสัเซเนท - ถนน   

                                        ALEKSANTERINKATU –ท่าเรือส าราญ SILJA LINE 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรสัเซเนท Senate Squareถ่ายภาพอาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจรอบๆ จัตุรัสขนาด 

ใหญ่แห่งนี้  ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองนี้  จัตุรัสขนาด

ใหญ่เป็นการอุทศิให้กบัการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสกิสมัยศตวรรษที่ 19 ด้านหน้าโบสถ์มีรูปป้ัน 

พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ที่ 2 ที่บริเวณนั้น หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิหน้าอาคารภายนอกสีเหลืองเสาสี

ขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัสคือบ้านของเซเดร์โฮล์ม ซึ่งเป็นอาคาร

หินที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองน าท่านชมอนุสาวรียช์อง ซิเบลิอุส (The Sibelius monument)ที่เป็นแท่ง

เหลก็ 600แท่ง หล่อเป็นรูปออร์แกนลมขนาดใหญ่มหึมาอยู่กลางสวนสวยของเฮลซิงกิสร้างขึ้นเพื่อ

สดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิคชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า JEAN SIBELIUSผู้แต่ง

เพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซียให้ท่านเดินเล่นย่าน 

“ตลาดนดัริมทะเล” Market Squareที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่

ระลึกแก่นักท่องเที่ยวแหล่งขายปลานานาชนิดอาหารผลไม้ และดอกไม้น าท่านชมโบสถเ์ทมเปลิโอคิ

โอ หรือ โบสถหิ์น Rock Churchเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยแต่เดิมพื้นที่ของ 

โบสถ์นี้ เป็นเนินเขาและผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้าง

โบสถ์ในนั้นโบสถ์ที่ได้ขึ้ นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครกต็ามจุดเทียน 

อธษิฐานเร่ืองเกี่ยวกบัความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเร่ือง

นี้  เนื่องจากโบสถ์นี้ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปี

ถัดไป 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที่ส าคัญ เป็นถนนที่มีความยาวที่สุด

ของเมืองทั้งสองฝั่งถนนนั้นเตม็ไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่

ดึงดูดผู้คนเป็นจ านวนมาก Aleksanterinkatuนับเป็นถนนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลย 

15.30 น. ได้เวลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ SILJA LINEเพื่อท าการเชค็อนิ 

 

หมายเหตุ : การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรบัคา้ง 1 คืนเพือ่ความสะดวกสบาย 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงสตอ็กโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ให้ท่านได้เลือกซื้อสนิค้าปลอดภาษี

บนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ 

19.30 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบุฟเฟตบ์นเรือ เมนูซีฟู๊ดเคร่ืองดืม่เช่นเบียรไ์วนแ์ละอื่นๆอีก

มากมาย 

ที่พกับนเรือส าราญTALLINK SILJA LINE (หอ้งวิวทะเล /เตียงคู่)(คืนที่8) 
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วนัที่สิบของการเดินทาง    (10)    สตอกโฮลม์ –ชมเมือง –ศาลาว่าการเมือง – พิพิธภณัฑเ์รือวาซ่า 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

10.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน 

 น าท่านชมศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮลม์ (Stockholm City Hall)ศาลาว่าการเมืองสต้อกโฮล์มใช้

เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ RagnarOstbergสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 

8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสรจ็สมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือน

ธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธเีลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซ่า (VASA MUSEUM)เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์

กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สดุในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาททีี่ลงน า้เรือวาซ่า

ที่ย่ิงใหญ่กจ็มลงอยู่ใต้ทะลมากกว่า 333ปี ถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องน าชิ้  

นส่วนหลายล้านชิ้  นที่กระจายไปทั่วท้องน า้แถบนั้น มาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ แต่ก็

สามารถสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สดุในกรุงสตอ็คโฮล์มจวบจนถึงปัจจุบัน 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม QUALITY HOTEL FRIENDS (4*) หรือเทยีบเท่า (คืนที่9) 

วนัที่สิบเอ็ดของการเดินทาง    (11)    สตอกโฮลม์ – กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

11.00 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินสตอกโฮลม์ อารล์นัดาเพือ่เช็คอิน และท า Tax Refund 

14.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961 

 

วนัที่สิบสองของการเดินทาง    (12)    กรุงเทพ 

05.50น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณใ์นต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  

 

ก าหนดการเดินทาง 05-16 กรกฎาคม 2566 
 

คณะผูเ้ดินทำง รำคำรวมตัว๋ 
รำคำไม่รวมตัว๋

ระหว่ำงประเทศ  

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) 2-3 ท่ำน/หอ้ง 195,900 บำท 157,900 บำท 

เด็กอำยุมำกกว่ำ 7-12 ปี พกักับ 1 ผูใ้หญ่ 190,900 บำท 152,900 บำท 

เด็กอำยุมำกกว่ำ 7-12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 187,900 บำท 149,900 บำท 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 174,900 บำท 146,900 บำท 

หอ้งพกัเดี่ยวเพ่ิมท่ำนละ  32,900 บำท 

มีวีซ่ำเชงเกนแลว้ คืนค่ำวีซ่ำ ท่ำนละ  4,000 บำท 

 *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตใหเ้ด็กอำยุมำกกว่ำ 7 ปีข้ึนไป เขำ้พกัแบบไม่มีเตียง*** 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มันและ ราคาตั๋วของสายการบิน ณ วนัที่ 2ก.พ. 

66หากมีการเกบ็เพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต่ 15 ท่านข้ึนไป 

หากผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่ต า่กว่า 15 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลง

ราคา หรือยกเลิกการเดินทาง 

*** บางโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง กรณีลูกค้าพัก 3 ท่าน ลูกค้าต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม 

*** กรณีทนีอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่อาจจะไม่มี ลูกค้าจ าเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)  
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*** กรณีห้องพักต่างประเภทกนั เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยก

ประเภทห้องแต่ละชั้นกนัไป แตกต่างกนั 

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้ง

พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 35วนัก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษัทฯ จะไดด้ าเนินการแจง้ใหท้างสายการ

บินทราบท่ีนัง่บางที เช่น long leg สายการบินขาย ท่านใดตอ้งการแจง้บริษัทฯ เพื่อเช็คราคาอีกครั้ง *** 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์(TG) และสำยกำรบินภำยในประเทศ

รวมน ้ำหนักสมัภำระ 23กก/ท่ำน 

2. ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

3. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

4. ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่ำวีซ่ำเชงเกน้นอรเ์วย ์

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

8.ค่ำประกนัอุบตัิเหตรุะหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ1,000,000บำท และค่ำรกัษำพยำบำลใน

ตำ่งประเทศวงเงิน 500,000 บำท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต ่75 ปี ข้ึนไป) 

9. หวัหนำ้ทวัร ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกเดินทำงไป-กลบั 

 

อตัรำน้ีไม่รวม!!! 

1.ค่ำทิป 

- คนขบัรถฯ วนัละ2 ยูโร/คน/วนั โดยเฉลี่ยท่ำนละ 20ยูโรตลอดกำรเดินทำง 

- ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย วันละ3 ยูโร/คน/วนั โดยเฉล่ียท่ำนละ 36 ยูโรตลอดกำรเดินทำง 

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาเพิ่มหอ้งพกัค่าอาหาร

และเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก

ท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

4.ค่าทิปคนยกกระเป๋า 

5.ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก/1ใบ/ท่าน) 

6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

7.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

8.ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (ไม่มีแจกกระเป๋า) 

9.ไม่มีแจกน ้าด่ืม 
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กำรช ำระเงินและกำรยกเลิก 

1. บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจ  ำท่ำนละ 100,000 บำทหากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิในการคืนมดัจ าทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%)  

ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 45 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด

ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง

น้อย 15 ท่าน และหรือผูร้่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัท

ฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทัวรอ์ื่นให ้ถา้ท่านหาคนมาแทนไดโ้ดยลูกคา้ท่านอื่นมีวี

ซ่าอยูแ่ลว้ หรือยื่นวีซ่าใหม่โดยตอ้งช าระค่ายื่นวีซ่าใหม่เองทั้งหมด 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หากด าเนินการออกตัว๋ไปแลว้ไม่สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทาง รีฟันตัว๋เครื่องบิน หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ไดท้ั้งสิ้ น 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 

 ค่ามดัจ าทัวรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรยีกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิทัฯ และไม่

คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

กำรยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมัดจ  ำ 100,000.- บำท. 

 แจง้ยกเลิกระหว่ำง 30-50 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ  ำทั้งหมด 100,000.-บำท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หำกท่ำนมีเหตุบำงประกำรที่ไม่สำมำรถเดินทำงได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน

ค่ำตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจำกเป็นนโยบำยของสำยกำรบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 1-29 วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมด  

แจง้ยกเลิกในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศ บริษัทฯจะไม่มีกำร

คืนเงินทั้งหมด 

กระเป๋ำเดินทำงและสมัภำระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 23กิโลกรมั (หาก

น ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้ วขึ้ นเครื่อง

ได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั  
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หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีที่ลกูคำ้เดินทำงไม่ถึง 15ท่ำน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การเมือง การประทว้ง การนัด

หยุดงานการก่อการจลาจล ภยัธรรมชาติ การจราจรติดขดั และการประกาศฉุกเฉินจากรฐับาลกรณีโรคระบาด 

COVID-19 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศนอรเ์วย)์  
ศนูยย์ืน่วซีา่ประเทศนอรเ์วย์ VFS Global  ในกรงุเทพมหานคร 
อาคารเทรนดี้ เลขที่ 10/104-106 ชั้น 8  
อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

(ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 
***เอกสารทกุอยา่งตอ้งแปลภาษาองักฤษ** 

ใชเ้วลาพจิารณาโดยรวม 15-20 วนัทำการ 
- ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นสำรอ้งทีศ่นูย์ยื่น 
- วันเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทำการถ่ายใหม่ที่ศูนยย์ื่น โดยผู้ยืนคำรอ้งตอ้งชำระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายสำเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นคำร้องชำระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นคำร้อง กรุณาส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปจัจุบันที่สุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเพื่อใช้ในการ 
ทำนัดหมาย กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ทีส่ามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน 
ยกเว้น ผู้ยื่นสำรอ้งสูงอายุมาก ๆ หรือเดก็เล็กมาก ๆ 
- เอกสารต้นฉบับทีเ่ป็นกาษาไทย อาทิ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณเีด็ก), 
สำเนาสูติบตัร (กรณผีู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี), สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนชือ่, สำเนาใบ เปลี่ยนนามสกุล จะตอ้งถูกแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ทัง้นี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สำเนาหนังสอืสญัญาซื้อขายสญัญากูส้ัญญาอาชพีพเิศษที่มีเนือ้หาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการ
ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่หลกีเลี่ยงความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ยื่นคำร้องจะตอ้งชำระด้วยตนเอง 
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❑ หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต  ำ่กว่ำ 6 เดือน 

- โดยนับวนัเริ่มเดินทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชใ้ต ้แต่หากนับ

แลว้ต า่กวา่ 6 เดือนผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนังสือเดินทาง 

(พรอ้มถ่ายเรคคอรด์การเดินทาง) 

- หน้าหนังสือเดินทางจะตอ้งมีหน้าวา่งส าหรบัวีชาอยา่งน้อยไม่ต า่กวา่ 3 หน้า 

- หากท่านเปล่ียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของ

ท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า (พรอ้มถ่ายเรคคอรด์การเดินทาง) 

- ท่านท่ีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษัททวัร ์หากมีการสูญหาย 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ 

 

 

❑ รูปถ่ำยสีขนำด  35 x 40 มิลลิเมตร จ  ำนวน 2 รูป เนน้ขนำดใบหนำ้ (ถ่ำยไม่เกิน3เดือน) 

- ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้ง

สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้ อสีขาว) 

- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แวน่, เปิดหเูห็นหน้า,  

หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรือเครื่องประดบั

บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแท็กเลนสช์นิดสี

หรือบิ๊ก 

❑ ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต า่กว่า 18 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- หากเด็กอายุน้อยกวา่ 18 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมม้ีบตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ หมำยเลขโทรศพัทท์ี่สำมำรถติดต่อไดท้ั้งเบอรท์ี่ท  ำงำน, เบอรบ์ำ้นและเบอรมื์อถือ 

❑ ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถำ้มี) ตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษ 

❑ ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มี) หำกเปลี่ยนหลำยรอบขอทุกใบ ตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษ 

❑ ส ำเนำใบหย่ำ (ถำ้มี) ตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษ 

❑ หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบ่งช้ีกำรมีอำชีพและมิรำยไดข้องผูเ้ดินทำง (ตอ้งเป็น

ภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 

- กรณีลกูจำ้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยมี

รายละเอียดการเขา้ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรือระบุวนัท่ีเดินทาง

อยา่งชดัเจน (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยืนวีซ่า) 

- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นังสือรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) 

โดยระบุต าแหน่งอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั. วนัเดือนปีท่ีเริ่มท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พรอ้ม

ใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ

จากวนัยื่นวีซา) 
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- กรณีเป็นเจำ้ของกิจกำร ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนา

หนังสือรบัรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็น

ภำษำองักฤษ 

❑ กรณีท่ำนที่เป็นแม่บำ้น 

- หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรส 

- หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรสพรอ้มแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-กรรยา หากไมมีบุตร

ตวัยกนั ควรคดัหนังสือชี้ แจงเกี่ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-กรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน 

❑ กรณีท่ำนที่ว่ำงงำน / ไม่มีรำยได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและ

หลกัฐานทางดา้นการเงินของผูร้บัรอง พรอ้มชี้ แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ชี้ แจงการ

รบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้ องตัน ควรมีความสมัพนัธใ์กลช้ิด หรือญาติ

ใกลช้ิดความสมัพนัธไ์ม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค ารอ้งขอวีซาน้ี) 

❑ กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษำ 

- ใชห้นังสือรบัรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั 

เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) (หนังสือรบัรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวีซ่า) 

❑ หลกัฐำนกำรเงิน 

- สเตทเมน้ทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวัขอยอ้นหลงั 6 เดือน  และอพัเดทถึงเดือน

ปัจจุบนัท่ีสุดหรือไม่ต า่กวา่ 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีชา (จำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ พรอ้ม

ประทบัตรำธนำคำร) 

• กรณีมีเงินฝากในบญัชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บญัชี กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอื่นแนบดว้ย

หรือ statement บญัชีอื่นร่วมดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า เป็นตนั 

• กรณีรบัรองค าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสือรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า

จดหมายรบัรองค าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษ พรอ้มประทบัตรำธนำคำร 

พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชี้ แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบบัดว้ย โดยเฉพาะสามี-ภรรยา จะตอ้งมี

ส าเนาสมุตบญัชีการเงินสวนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินใน

บญัชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกวา่ตอ้งขอหนังสือรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมาย

รบัรองค าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ี้ แจงต่อสถานฑูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี***  ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียง

พอที่จะครอบคลมุกบัค่ำใชจ้ำ่ยไดอ้ย่ำงไม่เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล ำเนำ–(ตอ้งมีตรำแสตมป์จำก

ธนำคำร) 

❑ กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่รา้ง) (คดัลอก

เป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น กรณีเป็นภำษำไทยตอ้งมีแปลภำษำองักฤษแนบ) 

- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำ จะตอ้งมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทตกบัมารตาโดยมีการรบัรองค าใชา้ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชย

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตนัสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็น
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ภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและ

การเงินของมารดาเพื่อรบัรองแกบุตรดว้ย 

- หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมิใบรบัรองจำกบิดำ โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารตาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยินดีชดเชย

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตนัสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็น

ภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและ

การเงินของมารดาเพื่อรบัรองแกบุตรดว้ย 

- หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงทั้งกับบิตำและมำรดำโดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารตาโดยมีการรบัรองค าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตันสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย 

กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา

เพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

*** การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมีใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่หากจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่

ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัด

หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกนทานจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

*** กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีชาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโนการแจง้สถานทูต 

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

*** เมื่อท่านไดช้ าระเงินค ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระฝานตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใชห้นังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวีชา ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษัททวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า 

แต่หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นังสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสตงได้

ทนั ท่านน้ันจะตอ้งมายื่นเด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั*** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปทองเท่ียวยงั

ประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีชาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์น

การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิโนการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่าน

หลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ

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