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วันแรก

เช็คอิน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เวย์ ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D
Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก • รูปปั้นนางเงือกน้ อย • น้าพุเกฟิ ออน • พระราชวังอามาเลียนบอร์ ก •
ท่ าเรื อนูฮาวน์ • ชอปปิ้ ง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่ าเรื อสาราญ DFDS  (-/กลางวัน/เย็น)

01.20 น.
07.40 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ ราชอาณาจักรเดนมาร์ ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกนโดยเที่ยวบินที่
TG950 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 50 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
** เวลาท้องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็ นเมืองหลวงและเมื องที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ ก และเป็ นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย

จากนั้น

นาท่านชม รู ปปั้นนางเงือกน้ อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยูบ่ ริ เวณท่าเรื อริ มอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นของขวัญแก่กรุ งโคเปนเฮเกน โดย คาร์ ล จาค็อบเซน บุตรชายของผูก้ ่อตั้งบริ ษทั เบียร์ คาร์ ลสเบิร์ก ได้มี
ความประทับใจจากการดูบลั เล่ต์ เรื่ อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์เซน เป็ นอย่างมาก
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จึงว่าจ้างศิลปิ นชาวเดนมาร์ กชื่อ เอ็ดวาร์ ด อีริกเซน มาปั้ นรู ปเงือกน้อยนี้ โดยนาแบบใบหน้ามาจากนักเต้นบัลเลต์
ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่ วนร่ างกายที่เป็ นหญิงเปลือยนาแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและที่นี่ได้กลายเป็ นสัญลักษณ์
ที่สาคัญของเมือง

ที่นี่เป็ นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ ายภาพมากที่สุดแห่ งหนึ่งของโลกเลยในแต่ ละปี จะมีนักท่ องเที่ยวมากกว่ า 1 ล้ านคนมา
เที่ยว เพือ่ เก็บภาพคู่กบั รูปปั้น The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีกห็ ้ ามพลาดเลยนะคะ
น้ าพุ เกฟิ ออน (GEFION FOUNTAIN) รู ป ปั้ นของเทพี นอร์ ดิก เกฟิ ออนที่ ก าลังลากจู งวัวกระทิ ง 4 ตัว ที่ มี
ความเชื่ อว่า เทพีนอร์ ดิกเกฟิ ออนทาการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์ คนัน่ เอง ถ่ายรู ปกับ พระราชวังอา
มาเลียนบอร์ ก (AMALIENBORG PALACE) เป็ นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ ก ตั้งอยู่ริมน้ าทาง
เหนื อของตัวเมื องโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างขึ้นเมื่ อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของ
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ราชวงศ์โอลเดนบวร์ ก และใช้เป็ นที่ พ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว ภายในจัดแสดงสิ่ งของล้ าค่ าต่ างต่ าง
มากมาย อาทิ เช่น เครื่ องเพชรมหามงกุฎ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์

เดินทางสู่
ท่ าเรื อนู ฮาวน์ (Nyhavn) เป็ นเขตท่าเรื ออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝั่ งตะวันออกของ
ตัวเมื อง ตามประวัติได้ก ล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริ กที่ 5 ทรงรั บ สั่ งให้ สร้ างท่าเรื อใกล้ๆ ตัวเมื องหลวง เพื่ อให้
สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสิ นค้า และใช้เป็ นท่าเรื อพาณิ ชย์สาหรับเรื อจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวันอากาศดีๆ
ถือเป็ นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น

ให้ท่านได้อิสระชอปปิ้ ง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ร้านบนถนนช้ อปปิ้ งสาย
หลักของเมืองนั้นเต็มไปด้วยแบรนด์ดงั ที่เราคุน้ เคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ที่ไม่ว่า
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ใครจะเข้ามาแล้วกี่เมืองกี่สาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตัวเองไม่ให้เดินเข้าไปซ้ าได้ แต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือร้านของ
แบรนด์ดีไซเนอร์ทอ้ งถิ่นชื่อดัง อย่าง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณนี้เช่นกัน

*** ประเทศเดนมาร์ ก ถือเป็ นอีกประเทศที่เป็ นสวรรค์ของนักช้ อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundได้ เยอะ สามารถได้ เงินคืนราวๆ
18-19% ของราคาสินค้าที่ซื้อ (แต่ต้องซื้ออย่างน้ อย 300 DKK ภายในวันเดียวกันและร้ านเดียวกัน)***
15.30 น.

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ท่าเรื อสาราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื่อทาการเช็คอิน
(การนอนบนเรื อกรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าแยกชุดสาหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย)

17.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อมากมาย ร้านอาหาร
สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ
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19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์ บนเรื อ เมนูซีฟู๊ดและอื่นๆอีกมากมาย
***โดยอาหารบุฟเฟต์ ซีฟู๊ดทางเรื อจะจัดเตรียมเมนูอาหารขึน้ อยู่แต่ ละฤดูกาล***

ที่พกั

DFDS Scandinavian Seaways ห้ องแบบมีหน้ าต่ างเตียงคู่
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วันที่สาม

เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่ องเรื อชมซองน์ ฟยอร์ ด • เมืองเบอร์ เกน  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ

09.45 น.

เดินทางถึงท่าเรื อ ณ กรุ งออสโล ประเทศนอร์เวย์
เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็ นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็ น
ปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม Flam นาท่านล่ องเรื อชมซองน์ ฟยอร์ ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์ เวย์ มีความ
ยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของ
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ธารน้ าแข็งเมื่อหลายล้านปี ก่อน ระหว่างทางล่องเรื อนั้นเราจะได้พบกับหมู่บา้ นเล็กๆ หลายหมู่บา้ น ด้านข้างมีภูเขา
จะมีน้ าตกเล็กๆที่ไหลมาจากหน้าผาให้เราเห็นเรื่ อยๆ โดยเรื อจะเริ่ มออกจากเมืองกู๊ดวาเก้นไปถึงยังท่าที่เมืองฟลอม
การล่ องเรื อระหว่ าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้ น Gudvangen นั้นถือว่ าเป็ นทริ ปที่ห้ามพลาด
เพราะเป็ นการล่องเรือชมฟยอร์ ดที่สวยมากๆ ถ้าใครที่ชอบชมวิวระหว่ างทาง การล่องเรือนี้ถือว่ าห้ ามพลาดเด็ดขาด

นาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเบอร์ เกน (BERGEN) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เป็ นเมืองท่าโบราณ
เเละมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่สองของนอร์ เวย์ เป็ นเมืองที่มีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็ นอย่างดีต้ งั เเต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยได้รับสมญานามว่าเป็ นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์เวย์
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารร้ านอาหารไทย

ที่พกั

SCANDIC BERGEN CITY หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีส่ ี่

สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มาร์ เก็ตสแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นั่งรถไฟ
สายโรแมนติก • เมืองเกลโล  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถราง Fløibanen เพื่อขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์
เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดที่สวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที

นาท่านเดิมชมย่านชุ มชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf เป็ นท่าเรื อเก่าของเมืองเบอร์
เกน ที่ เป็ นหลักฐานแสดงความส าคัญของเมื องในฐานะส่ วนหนึ่ งของจักรวรรดิ การค้าของสันนิ บาตฮันเซี ยติ ก
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ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 14 จนถึงกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 เคยเกิดเพลิงไหม้เผาทาลายบ้านไม้อนั สวยงามของบริ ก
เกิน มาแล้วหลายครั้ง

มาร์ เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ที่ปลายตะวันออกเฉี ยงใต้ของท่าเรื อหลักที่สวยงามของเมือง Bergen's
มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็ นสถานที่ที่ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ าได้ทุกเช้า มีสินค้าอาหารทะเลสดสดวางขายอยู่
มากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายุมากกว่า 700 ปี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวอส (VOSS) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง
ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิ ดด าเนิ น การมาตั้ง แต่ ปี ค.ศ.1864 มี อ ายุ ก ว่ า 150 ปี โดยคนในตระกู ล
Fleischer สื บ ต่ อกัน มาได้ก ว่า 5 รุ่ นชั่วคนแล้ว ไม่ ได้เปลี่ ย นมื อให้เจ้าของอื่ นคนนอก เป็ นหนึ่ งโรงแรมในกลุ่ ม
Historical Hotel
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โรงแรมนี้มีหลักฐานหนึ่งที่คนไทยที่แวะผ่ านมาเมืองนี้เข้ ามาชมนั่นคือ ลายพระหัตถ์ ของ ร.5 พร้ อมคณะผู้ติดตาม ใน
ครั้ งการเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1907 แล้ วมาประทับที่โรงแรมนี้เมื่อวันที่ 22 July 1907 โดยลายพระหัตถ์ ทางโรงแรมนี้ได้ ทา
ใส่ กรอบแขวนไว้ บนผนังบริ เวณด้ านหลังของ Reception มีลายพระหัตถ์ ของ ร.5 ข้ อความว่ า “Chulalongkorn R, King of Siam,
Bangkok” รวมถึงคณะผู้ติดตาม
พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่ สถานี MYRDAL ให้ท่านได้ชมบรรยากาศความงามของธรรมชาติ และที่
พลาดไม่ได้ หลังจากนั้นนาท่านนั่งรถไฟเส้ นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หนึ่ งใน
เส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชันที่สุดในโลก รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์ดาลเพียง 55
นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสู ง 857 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเลใกล้กบั ฟยอร์ ด
Aurland ที่มีภูมิทศั น์งดงามสุ ดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของ
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ธารน้ าแข็งปกคลุมเหนื อพื้นดิน เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ า รถไฟจะจอด
ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ น้ าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟ
ยอร์ดที่มีอยูม่ ากมาย สุดปลายทางที่มีร์ดาล
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จากนั้น

เดินทางไปยังเมืองเกลโล (GEILO) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ที่พกั

BARDOLA HOYFJELLSHOTELL

หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ห้า

เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์ แลนด์ • พิพิธภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ • โอเปร่ าเฮ้ าส์ ออสโล • ลาน
กระโดดสกี • ถนนคนเดินคาร์ ลโจฮัน  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสาหรับชาวต่างชาติ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์ แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน Frogner เป็ นสวน
ประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรู ปแกะสลักหิ นและรู ปหล่อสาริ ดจานวนมากกว่า 200
ชิ้นงาน ที่ น่าทึ่ งคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิ ลปิ น Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความ
ทุ่มเทของตัวศิลปิ นเป็ นอย่างมาก โดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปี เลยทีเดียว

จากนั้น

นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ้งที่สร้างจากไม้
ในยุค คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 9 โดยขุ ด ได้จ ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี้ ยัง จัด แสดงเกี่ ย วกับ เครื่ อ งมื อ ใน
ชีวิตประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
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หนึ่ งในไฮไลท์ ของการเที่ยวออสโล พิพิธภัณฑ์ เรื อไวกิง้ (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานที่จัดแสดงประวัติ
ความเป็ นมาของหนึ่งในพาหนะชิ ้นสาคัญที่สุดของโลก
ผ่านชม โอเปร่ าเฮ้ าส์ ออสโล (OPERA HOUSE OSLO) แลนด์มาร์คสาคัญ เป็ นศูนย์วฒั นธรรมที่ใหญ่ที่สุดใน
นอร์ เวย์ เป็ นที่ต้ งั ของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคารรู ปทรงเลขาคณิ ตที่สร้างจากกระจกและหิ นอ่อน
ขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อแปลกดุดตาไม่เหมือนกับที่อื่นในโลก ออกแบบให้ดูเหมือนธารน้ าแข็งยักษ์โผล่
ขึ้นมาจากน้ า และมีสะพานที่ลาดเอียงสี ขาวโพลน

ถ่ายรู ปกับ ลานกระโดดสกี (Ski Jumping Holmenkollenbakken) เป็ นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ที่
สามารถบรรจุผูช้ มได้ถึง 30,000 คนเลย และยังได้รับรองมาตรฐานจาก สหพันธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพื่ อใช้เป็ น
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สถานที่ จดั การแข่ งขันสกี ในช่ วงเทศกาล ซึ่ งลานกระโดดสกี แห่ งนี้ ถูกใช้ในการแข่งขัน สกี (Holmenkollen Ski
Festival) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถานที่ที่ใช้แข่งขันสกีระดับโลก (FIS
Ski Jumping World Cup)
อิ ส ระชอปปิ้ ง ณ ถนนคนเดิ น คาร์ ลโจฮั น
(KARL JOHAN STREET) แหล่งช้อปปิ้ ง

ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของนอร์ เวย์ ตั้ง อยู่ก ลางกรุ ง
ออสโล มีสินค้าทุกสิ่ งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของ
ฝากของขวัญ ที่ น่ า ซื้ อ ก็ คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากขน
สั ต ว์ น้ า มัน ปลา เนยแข็ ง เที ย นไข และของที่
ระลึ ก เช่ น เรื อไวกิ้ ง หรื อตุ๊ ก ตา Troll ตุ๊ ก ตา
พื้นบ้านของนอร์ เวย์ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ น
ต้น สิ นค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ ราคาค่อนข้าง
สู ง เนื่ องจาก นอร์ เวย์เป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่มีค่าครองชีพสู งที่สุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลดราคาสิ นค้าปี ละ 2 ครั้ง
ได้แก่ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมซึ่งจะลด 50-70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พกั

QUALITY HOTEL GARDERMOEN หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่หก

ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Artico Ice Bar • ศูนย์นิทรรศการนอร์ ธเคป  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

10.40 น.

ออกเดินทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอร์ วีเจียนแอร์ ไลน์ (DY) เที่ยวบินที่ DY320
**ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง**

12.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลต้า

น้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคานวณน้าหนักกระเป๋าสาหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการ
เรียกเก็บค่าน้าหนักเพิม่ เติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลีย่ นแปลงให้ เหมาะสมกับช่ วงวันเวลา และสภาพอากาศ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากอัลต้าเดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เป็ นเมืองที่อยูท่ าง
ทิศเหนื อที่สุดของประเทศนอร์ เวย์ จัดตั้งเป็ นเมืองขึ้นเมื่อปี 2539 มีพ้นื ที่ 1.07 ตารางกิโลเมตร มีจานวนประชากร
2,415 คน
จากนั้น

ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่ โรงแรมที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้แวะพักที่ร้าน Artico Ice Bar นัง่ จิบเครื่ องดื่มในร้านบาร์น้ าแข็งที่อยูเ่ หนือที่สุดของโลก โดยท่านจะ
ได้รับชมชั้นตอนการก่อสร้าง บาร์ น้ าแข็งแห่ งนี้ พิเศษ!! ให้ ท่านได้ ชิมเครื่ องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์ โดยแก้ วจะทาจาก
น้าแข็งท่านละ 1-2 แก้ว
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20.00 น.

เดินทางสู่ ศูนย์ นิทรรศการนอร์ ธเคป (North Cape Hall) มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสารวจระบบ
นิ เวศของภู มิ ภ าคและของนอร์ ธ เคปซึ่ งเป็ นจุ ด หมายส าหรั บ นั ก เดิ น ทางนอร์ ธ เคปมี ชื่ อ เสี ย งเลื่ อ งลื อ ในด้า น
ทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

คนไทยกลุ่มแรกที่ได้ ชมปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ เที่ยงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่
5 และคณะ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จฯ ด้วยเรื อพระที่
นั่งไปยัง แหลมเหนื อ หรื อ North Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์ เวย์ ในคื น วัน ที่ 10 กรกฎาคม โดยในพระราช
นิพนธ์ไกลบ้านได้ระบุหลักฐานดังกล่าวไว้ว่า “ที่ซ่ ึ งได้ถ่ายรู ปพระอาทิตย์เวลาสองยามนี้ เรี ยกว่าตาบลเกาะดารเออ
ละติจูด 69 ดีกรี 5 มินิตเหนื อ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มิ นิตตะวันออก รู ้สึกปลื้ มใจเต็มที คล้ายกับเห็ นสุ ริยุปราคา น่ า
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ประโคมแลแจกเงิน” โดยพระองค์ได้ทรงจารึ กพระปรมาภิไธย จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไว้เป็ นที่ระลึกบนก้อนหิ น
ด้วย

หลังจากที่ท่านได้ มาถึงแล้ วท่ านจะได้ รับใบรั บรอง Certificate ที่มีชื่อของท่ าน และดื่มด่า
ฉลองกับแชมเปญและเมนูไข่ ปลาคาเวียร์ ด้วยบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก คุ้มค่ ากับการเดินทางมาเยือนจุด
ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนแห่ งนี้
ที่พกั

SCANDIC HONNINGSVAAG HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่เจ็ด

จับปูจักรพรรดิ • พิพธิ ภัณฑ์ SIIDA • เมือง SAARISELKA  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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จากนั้น

สุ ดพิเศษ นาท่ านลงเรื อ SPEED BOAT ไปจับปูจักรพรรดิ (KING CRAB SAFARI) หรื อ คิงแครบ เป็ นวงศ์
ปูชนิ ดหนึ่ ง มักพบในเขตน้ าเย็น เนื่ องจากมี ขนาดตัวที่ ใหญ่และเนื้ อมาก ประกอบกับมี รสชาติ ดี ทาให้ผูค้ นนิ ยม
รับประทาน จึงมีราคาค่อนข้างสูง

หลังจากกิจกรรมจับปูยักษ์ ท่านจะได้ ชิมรสชาดของปูยักษ์ โดยชาวท้ องถิ่นจะปรุงนาไปต้ มให้ ท่านได้ รับประทานกัน
แบบสดสดเลยทีเดียว เสิร์ฟพร้ อมกับขนมปัง และของหวาน
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงเมนูขาปูยักษ์
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จากนั้ นเดิ น ทางไปยัง Siida เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ั ง อยู่ บ นทะเลสาบ Inari ในหมู่ บ้ า น Inari เป็ นที่ ต้ ั ง ของ
พิพิธภัณฑ์Sámiและศูนย์ธรรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมSámiและ
ธรรมชาติของ Northern Lapland

จากนั้นเดินทางไปยังเมือง SAARISELKA ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโงแรม

ที่พกั

LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่แปด

โรวาเนียมิ • หมู่บ้านซานต้ าครอส • ถ่ ายรูปกับเส้ น Arctic • เมืองเฮลซิงกิ  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง นั้นเป็ นเมืองที่อยู่
ทางตอนเหนือของฟิ นเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็ นเมืองที่มีความสาคัญในระดับตานานที่เด็กๆ ทัว่ โลกต่างรับรู ้
กันเป็ นอย่างดี เพราะที่นี่นับว่าเป็ นบ้านของซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจว่าที่นี่จะเป็ นอีกเมืองที่น่ามาท่องเที่ยว
เป็ นอย่างมากเลยทีเดียว

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารที่หมู่บ้านซานต้ า
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จากนั้น

ชม หมู่ บ้านซานต้ าครอส (SANTA S VILLAGE) ดิ นแดนตอนเหนื อของประเทศฟิ นแลนด์ ตั้งอยู่บ นเส้ น Arctic
ภายในหมู่บา้ นมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที่พกั ร้านขายของที่ระลึก ปั จจุบนั หมู่บา้ นซานตาคลอสแห่งนี้
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สามารถมาเจอคุณลุ งซานต้าตัวเป็ นๆ ได้ตลอดปี และเมืองนี้ต้ งั อยู่
บริ เวณเส้น Arctic พอดิบพอดี ซึ่งเหนื อเส้นนี้ ข้ นึ ไปก็จะนับเป็ นเข 9 ขั้วโลกเหนื อแล้ว ฉะนั้นกิจกรรมยอดนิยมของ
คนที่มาเมืองนี้ ก็คือการถ่ ายรู ปกับเส้ น Arctic นี่ เอง โดนเขาจะมีสัญลักษณ์ แสดงชัดเจน ทั้งเสาและเส้นแบ่งเขต
ท่านจะได้รับใบประกาศที่แสดงว่าครั้งหนึง่ เราเคยได้ข้ามเขต Arctic

ห้ ามพลาดที่จะถ่ ายรู ปคู่กับลุงซานต้ าเจ้ าของหมู่บ้านแห่ งนีค้ ่ ะ และยังมีที่ทาการไปรษณี ย์ สาหรั บส่ ง
ของขวัญและจดหมาย แถมได้ ติดแสตมป์ ที่ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่ งไปอวยพรคนสาคัญของ
คุณด้ วย
18.10 น.

ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) โดยสายการบินฟิ นน์ แอร์ (AY) เที่ยวบินที่ AY536
**ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง**

19.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวนั ตา (HEL)

น้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคานวณน้าหนักกระเป๋าสาหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการ
เรียกเก็บค่าน้าหนักเพิม่ เติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลีย่ นแปลงให้ เหมาะสมกับช่ วงวันเวลา และสภาพอากาศ
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโงแรม
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ที่พกั

BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีเ่ ก้า

โบสถ์ เทมเปลิโอคิโอ • จัตุรัสเซเนท • ตลาดปลาเฮลซิงกิ • ถนน ALEKSANTERINKATU •ท่ าเรื อสาราญ
SILJA LINE  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
โบสถ์ เทมเปลิโอคิโอ หรื อ โบสถ์ หิน Rock Church เป็ นโบสถ์ที่มีส ถาปั ตยกรรมแปลกกว่าที่ อื่น โดยแต่ เดิม
พื้นที่ของโบสถ์น้ ี เป็ นเนิ นเขา และผูอ้ อกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนิ นหิ นตรงกลาง เพื่อสร้าง
โบสถ์ในนั้น โบสถ์ที่ได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ น โบสถ์แห่ งความรั ก และมี ความเชื่ อว่าเมื่ อใครก็ตามจุ ดเที ยน อธิ ฐานเรื่ อง
เกี่ยวกับความรักในโบสถ์น้ ี แล้วจะสมหวังในสิ่ งที่อธิ ษฐาน คนฟิ นแลนด์มีความเชื่อเรื่ องนี้ เนื่ องจากโบสถ์น้ ี สร้าง
ขึ้นเมื่ อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็ จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปี ถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่ มสาวชาว
เฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้

เดินทางสู่ จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที่น่าตื่นตาตื่นใจรอบๆ จัตุรัสขนาดใหญ่แห่ งนี้ ซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมของการเมื อง ศาสนาและวิท ยาศาสตร์ ในเมื องนี้ จัตุรัส ขนาดใหญ่ เป็ นการอุทิ ศให้กับการ
ออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิ กสมัยศตวรรษที่ 19 ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้ นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ที่บริ เวณนั้น
หอสมุดแห่ งชาติเฮลซิงกิ หน้าอาคารภายนอกสี เหลือง เสาสี ขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของ
จัตุรัสคือบ้านของเซเดร์โฮล์ม ซึ่งเป็ นอาคารหิ นที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
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เดิ น ทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิ งกิ (Helsinki Fish Market) เป็ นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจัก รแหล่ ง
อาหารสดใหม่ท้ งั ของทะเล ที่พลาดไม่ได้เลยคือปลาแซลมอนที่มีความสดมาก ให้เลือกหลายอย่าง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังอาหารเที่ยง ให้ท่านได้อิสระช้ อปปิ้ งถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที่สาคัญ เป็ นถนนที่มีความยาวที่สุดของเมือง
ทั้งสองฝั่ งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดงั ต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่ดึงดูดผูค้ นเป็ นจานวน
มาก Aleksanterinkatu นับเป็ นถนนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลย
15.30 น.

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรื อสาราญ SILJA LINE เพื่อทาการเช็คอิน
(การนอนบนเรื อกรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าแยกชุดสาหรับค้าง 1 คืนเพื่อความสะดวกสบาย)

17.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าปลอดภาษีบนเรื อ
มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และอื่นๆ

19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์ บนเรื อ เมนูซีฟู๊ดเครื่ องดื่มเช่ นเบียร์ ไวน์ และอื่นๆอีกมากมาย

ที่พกั

DFDS Scandinavian Seaways ห้ องมีหน้ าต่ างเตียงคู่
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วันทีส่ ิบ

กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • สถานีรถไฟใต้ ดินกรุงสตอกโฮล์ม• Stadshuskällaren
แกมล่าสแตน • ถ่ ายรูปกับพระราชวังหลวง • มงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

พิพธิ ภัณฑ์ เรื อวาซา
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อสาราญ

09.30 น.

เดินทางถึงท่าเรื อ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน

จากนั้น

นาท่ านชมศาลาว่ าการเมืองสตอกโฮล์ ม

(Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ใช้เวลาสร้าง

ถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่ อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุง
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หลังคาด้วยหิ นโมเสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมี พิธีเลี้ ยง
รับรองผูไ้ ด้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

เดินทางสู่

สถานีรถไฟใต้ ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุ งสตอกโฮล์ ม Stockholm Metro เสมือนเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะใต้ดินที่
ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก เปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบนั มีจานวน 100 สถานี โดยเป็ นสถานีใต้ดิน 47 สถานี
และยกระดับ 53 สถานี มี จานวน 10 เส้ นทาง จัดเป็ นกลุ่ม สาย 3 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่มสายสี น้ าเงิ น แดง และเขียว มี
ระยะทางยาวกว่า 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่ งแต่ละสถานี จะมีความเป็ นเอกลักษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งด้วย
สี สันสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้งน่าตื่นตาตื่นใจ ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปิ นกว่า 150 คน
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เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ร้ านอาหารสุ ดหรู ชื่อ Stadshuskällaren
ร้านอาหารร้านนี้ อยูใ่ ต้ดินของศาลาว่าการที่เป็ นสถานที่มอบรางวัลโนเบล ให้บริ การเมนูอาหารจะเหมือนใช้จดั เลี้ยง
ในงานประกาศรางวัลโนเบล โดยในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันมอบรางวัลโนเบล และเป็ นวันระลึกถึงการ
จากไปของอัลเฟร็ ด โนเบล ผูก้ ่อตั้งรางวัลอันทรงเกียรติน้ ี ในช่วงค่าของงานมอบรางวัลจะมีเลี้ยงอาหารค่า หรื อที่
เรี ยกว่า ‘Nobel Banquet’ ณ ห้องโถงกลางศาลาว่าการกรุ งสต็อกโฮมล์ ประเทศสวีเดน หนึ่ งในสิ่ งที่หลายคนให้
ความสาคัญและอยากรู ้คือ ‘อาหารมื้อค่า’ ที่เสิ ร์ฟให้ผรู ้ ับรางวัลโนเบลและแขกรับเชิญ ซึ่ งล้วนแต่เป็ นบุคคลสาคัญ
และราชวงศ์จากหลายประเทศทัว่ โลก พราะทาง Nobel Foundation ให้ความสาคัญกับเรื่ องอาหารในงานเลี้ยงไม่
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น้อยกว่าส่ วนอื่นๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่จดั งานในปี 1901 ซึ่ งมีแขกร่ วมงานราวๆ 113 คน แม้ปัจจุบนั จะมีแขกร่ วมงาน
เลี้ยงอาหารค่าเพิ่มขึ้นราว 1,350 คน แต่อาหารที่เสิ ร์ฟยังคงรักษามาตรฐานชั้นเลิศไว้

***เมนู อาหารที่ทางบริ ษัทจะเป็ น Set Standard Menu โดยถ้ าท่ านต้ องลองลิม้ ลองเมนู รางวัล Nobel ในแต่ ละปี
ท่านสามารถออร์ เดอร์ เพิ่มเติมได้ที่ร้านอาหารเลยคับ และในกรณีที่ร้านปิ ดให้ บริการทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงเป็ นร้ านอื่นแทน***
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อิสระชอปปิ้ งย่านแกมล่ าสแตน Gamla Stan Area หรื อ Old Town เป็ นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่
13 เป็ นอี กที่ หนึ่ งที่ ผูม้ าเยือน Stockholm ก็มกั จะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมื องเก่ า ที่ นี่มี ม า
ตั้งแต่สมัยเริ่ มก่ อตั้งเมื องสตอกโฮล์ม เป็ นส่ วนที่ เก่ าแก่ และล้ าค่าทางประวัติศาสตร์ ม ากที่ สุดในเมื องเลยที เดี ยว
ผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ดว้ ยกันได้อย่างลงตัว แวะถ่ ายรู ปกับพระราชวังหลวง Royal Palace บริ เวณ
แถบพระราชวัง มี ตรอกซอกซอยต่ าง ๆ เต็มไปด้วยร้ านค้ามากมายให้ ท่ านได้ช้อปปิ้ ง ไม่ ว่า จะเป็ นร้ านกาแฟ
ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก

ถ่ า ยภาพรู ป กั บ มงกุ ฎ สี ท อง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็ นสะพานใจกลางเมื อ งหลวงกรุ ง
สตอกโฮล์ม โดยเชื่ อมต่อจาก Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานนั้นมี ความยาว 165 เมตร และ
กว้าง 9.5 เมตร มงกุฎสี ทองมักจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็ นอีกจุดหนึ่ งที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็ นฉากหลัง
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จากนั้น

ชม พิพิธภัณฑ์ เรื อวาซา (Vasa) เป็ นเรื อที่ถูกกูข้ ้ ึนมาในศตวรรษที่ 17 เนื่ องจากสามารถรักษาชิ้นส่ วนเดิมของเรื อ
ไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรู ปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรื อ Vasa เป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะ
ที่โดดเด่นและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลก เรื อลานี้ ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อ
แสดงเรื อลานี้ในเมืองสตอกโฮล์ม ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื อวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา
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จากนั้น

ให้ท่านได้ชอปปิ้ งที่ห้างสรรพสินค้า NK เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนื อมีสิ้นค้าแบรนด์เนม และ
ร้าน CAFÉ ร้านอาหารมากมาย

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พกั

CLARION HOTEL STOCKHOLM หรื อเทียบเท่ า
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สิบเอ็ด

ท่ าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ ลนั ดา  (เช้ า/-/-)

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

14.30 น.

น าท่ านเดิ น ทางเข้า สู่ ส นามบิ น สต็อกโฮล์ม -อาร์ ล ัน ดา เพื่ อเดิ น ทางกลับ สู่ ก รุ งเทพฯ มี เวลาให้ท่ านได้ท า TAX
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่สิบสอง สนามบินสุ วรรณภูมิ • กรุงเทพ
05.50 น.

เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม
.........................................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน
เดนมาร์ ก นอร์ เวย์ ฟิ นแลนด์ สวีเดน โดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กอายุ ราคาเด็กอายุ 2-11
/ เด็กพักกับ 2-11 ปี บริบูรณ์ ปี บริบูรณ์
ไม่ เสริมเตียง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เสริมเตียง
(พักห้ องละ 2 (พักกับผู้ใหญ่ (พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน)
ท่าน)
2 ท่าน)

พักเดี่ยว

02 ก.ค. 63

13 ก.ค. 63

TG950/TG961

135,000

134,000

133,000

30,000

06 ส.ค. 63

17 ส.ค. 63

TG950/TG961

129,000

128,000

127,000

30,000

** คณะเดินทางจานวน 25 ท่ านต่ อกรุ๊ป**
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รายละเอียดเพิม่ เติม
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิม่ เงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้ าที่ค่ะ
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก

ราคา
90,000 – 120,000
25,000

อัตราค่าบริการรวม
✓

ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ชั้ น ประหยั ด Economy Classไป-กลั บ พร้ อมกรุ๊ ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบิ น ไทย Thai
Airway(TG)

ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ
✓ ภาษีน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ ง
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าสายการบินไทยไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าสายการบินภายในประเทศนอร์ วีเจียนแอร์ ไลน์ ไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry
7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
✓ ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
✓ และไกด์ท้องถิ่นตามสถานที่สาคัญ
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท
เงื่ อนไขประกันการเดิ นทาง ค่ าประกันอุ บั ติ เหตุ และค่ ารั ก ษาพยาบาล คุ้ ม ครองเฉพาะกรณี ที่ได้ รับ อุ บั ติ เหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินไทยกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
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 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินนอร์ วีเจียนแอร์ ไลน์ กาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์
,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท / ท่าน
 ค่าทิปไกด์ หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 90 EURO รวมทั้งทริป

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่าทัวร์ เพิม่ เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 20 วันก่อนการเดินทาง
2.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 50,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วั น บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น
กรณีเจ็บป่ วย :
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• กรณี เจ็บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ซึ่ งจะต้ องมี ใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ทฯ จะท าการเลื่ อ น
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ ค ณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณี ที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออก
ตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะ ไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบิน มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

โรงแรมที่พกั
❖ สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริษัทฯขอแนะนา
ให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม
❖ การวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบเดี่ยว Singleห้ องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึน้ อยู่กบั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้ องพักแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมื องเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
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รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
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➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ าอย่างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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แผนที่ของตึก TRENDY OFFICE BUILDDING (ศูนย์ยื่น visa นอร์ เวย์ )

การเดินทางที่สะดวก = สถานี BTS นานา , MRT สุขุมวิท
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศนอร์ เวย์ )
ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8 )

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสื อเดินทาง ไว้ จนกว่ าจะได้ การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรื อ อาจช้ าหรื อเร็วกว่ ากาหนดขึน้ อยู่กบั สถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***

1. หนังสื อเดินทาง
หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้ องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป (สี เลือดหมู) เท่ านั้น ห้ ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ
(สีน้าเงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สี แดง) หรื ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***
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***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ ต สั ญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่ อนไข และ
ข้ อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้
ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***

2. รู ปถ่ าย
ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรื อ
ใส่คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)

รู ปถ่ายสี หน้าตรง
เครื่ องประดับ ไม่

3. หลักฐานการเงิน
กรณีผ้ ูเดินทาง ออกค่ าใช้ จ่ายเอง
หลักฐานทางการเงินใช้ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย
• Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
• Bank Certificate
หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้ มัครต้องขอกับธนาคาร
(รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน ) ก่อนวันยืน่
วีซ่า รบกวนตรวจสอบ ชื่ อและนามสกุล ต้ องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้ องตรงตามกับพาสปอร์ ต
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สาคัญมาก !!! ห้ ามทาการโอนเงินเข้ าไปเป็ นยอดใหญ่ ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด
• กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ นั คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้
• กรณีที่มีผ้ อู อกค่ าใช้ จ่ายให้ จะต้ องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้
- ต้องทาเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบตั ร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
- หนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผูส้ นับสนุนและชื่อผูเ้ ดินทางชัดเจน
รบกวนตรวจสอบ ชื่ อและนามสกุล ต้ องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้ องตรงตามกับพาสปอร์ ต
- Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย เป็ นภาษาอังกฤษ
รบกวนตรวจสอบ ชื่ อและนามสกุล ต้ อง สะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้ องตรงตามกับพาสปอร์ ต

4. หลักฐานการทางาน
• เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
• เจ้ าของกิจการทีไ่ ม่ ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่าย
ร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตัน
• พนักงานทั่วไป หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวันลาและ
ประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม
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(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
• นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยน ที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
5. เอกสารส่ วนตัว
•
•
•
•

สาเนาทะเบียนบ้าน
สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้ อมบิดาหรื อมารดา มารดา
• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
• ในกรณีที่เดินทางพร้ อมกัน แต่ บิดาหรื อมารดา มีวีซ่าอยู่แล้ วสามารถที่จะแสดงหน้าสาเนาหนังสื อเดินทางของบิดาหรื อ
มารดา พร้อมกับ สาเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยงั มีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตัว๋ เครื่ องบินที่สามารถยืนยันได้วา่ ไป
พร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสื อยินยอมได้
*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรื ออาเภอ*
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• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
• กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูต
ด้วย ทั้งสองท่าน
• ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบตั ร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน่ วีซ่า
• เวลาการอนุ ม ัติผลวีซ่ าจะอยู่ 15 วัน ท าการ ไม่รวมวัน หยุด เสาร์ -อาทิ ตย์ และ วันหยุดนัก ขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรื อ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนินการของทัวร์
• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้ น บริ ษทั
เป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริ งความบิดเบียน
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผา่ นทุกกรณี ***
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ข้ อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศนอร์ เวย์ (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
*****

กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศนอร์ เวย์
1.) ข้ อมูลเกีย่ วกับหนังสื อเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.) ข้ อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :
โสด
สมรสโดยจดทะเบียนสมรส
สมรสไม่ได้จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็ นจริ ง
บุตรคนที่ 1 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ
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บุตรคนที่ 2 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

บุตรคนที่ 3 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็ นจริ ง
พี่, น้อง ที่ 1 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

พี่, น้อง ที่ 2 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

พี่, น้อง ที่ 3 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

3.) ข้ อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชีพ, หรื อถ้ ากาลังศึกษาอยู่ ให้ ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่ องว่าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
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___________________________________________________________________________________
3.3) งานปัจจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________
4.) ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่ างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด ___________________
5.) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ระบุชื่อ
ความสัมพันธ์

