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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.

ออกเดิ น ทาง (บิ น ตรง) สู่ ราชอาณาจั ก รเดนมาร์ ก ( Kingdom of Denmark) เมื อ งโคเปเฮเกน
โดยเที่ยวบินที่ TG950 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 50 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
** เวลาท้องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่
โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ 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
จึงว่าจ้างศิลปิ นชาวเดนมาร์ กชื่ อ เอ็ดวาร์ ด อีริกเซน มาปั้ นรู ปเงือกน้อยนี้ โดยนาแบบใบหน้ามาจากนักเต้นบัลเลต์
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ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่ างกายที่เป็ นหญิงเปลือยนาแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและที่นี่ได้กลายเป็ นสัญลักษณ์
ที่สาคัญของเมือง

ที่นี่เป็ นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ ายภาพมากที่สุดแห่ งหนึ่งของโลกเลยในแต่ ละปี จะมีนักท่ องเที่ยวมากกว่ า 1 ล้ านคนมา
เที่ยว เพือ่ เก็บภาพคู่กบั รูปปั้น The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีกห็ ้ ามพลาดเลยนะคะ
น้าพุเกฟิ ออน (GEFION FOUNTAIN) รู ปปั้นของเทพีนอร์ดิกเกฟิ ออนที่กาลังลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ที่มีความ
เชื่อว่า เทพีนอร์ดิกเกฟิ ออนทาการไถคราดเพื่อให้เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์คนัน่ เอง
นาท่านถ่ายรู ปกับ พระราชวังอามาเลียนบอร์ ก (AMALIENBORG PALACE) เป็ นพระราชวังฤดูหนาวของ
ราชวงศ์เดนมาร์ก ตั้งอยูร่ ิ มน้ าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ ก และใช้เป็ นที่พานักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว ภายในจัด
แสดงสิ่ งของล้ าค่าต่างต่างมากมาย อาทิ เช่น เครื่ องเพชรมหามงกุฎ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
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เดินทางสู่

ท่ าเรื อนู ฮาวน์ (Nyhavn) เป็ นเขตท่าเรื ออันเก่ า แก่ ข องโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝั่ งตะวันออกของตัวเมื อง ตาม
ประวัติได้กล่าวไว้วา่ พระเจ้าเฟรเดอริ กที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรื อใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการ
ขนย้ายสิ นค้า และใช้เป็ นท่าเรื อพาณิ ชย์สาหรับเรื อจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวันอากาศดีๆ ถือเป็ นศูนย์รวม
ของนักท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น

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

*** ประเทศเดนมาร์ ก ถือเป็ นอีกประเทศที่เป็ นสวรรค์ ของนักช้ อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundได้เยอะ สามารถได้เงินคืนราวๆ
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)
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17.00 น.

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

19.30 น.

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

ที่พกั

DFDS Scandinavian Seaways ห้ องพักแบบปกติ (INSIDE CABIN, BUNK BEDS) หรื อเทียบเท่ า

***ในกรณีลูกค้ าต้ องการอัพเกรดเป็ นห้ องแบบมีหน้ าต่ าง (SEASIADE CABIN) เพิม่ ท่านละ 3,000 บาท โดยทา
การเช็คกับเจ้ าหน้ าที่อกี ครั้งหนึ่งในการตรวจสอบห้ องว่าง***

วันที่สาม

ออสโล • เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรื อชมซองน์ ฟยอร์ ด • เมืองกู๊ดวาเก้น • เบอร์ 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 ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม(FLAM) นาท่านล่ องเรื อชมซองน์ ฟยอร์ ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์ เวย์ มี
ความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะ
แผ่นดินของธารน้ าแข็งเมื่ อหลายล้านปี ก่อน ระหว่างทางล่องเรื อนั้นเราจะได้พบกับหมู่บา้ นเล็กๆ หลายหมู่บา้ น
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ด้านข้างมีภูเขา จะมีน้ าตกเล็กๆที่ไหลมาจากหน้าผาให้เราเห็นเรื่ อยๆ โดยเรื อจะเริ่ มออกจากเมืองฟลอมไปถึงยังท่าที่
เมืองกู๊ดวาเก้น

การล่ องเรื อระหว่ าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้ น Gudvangen นั้นถือว่ าเป็ นทริ ปที่ห้ามพลาด เพราะเป็ นการ
ล่องเรือชมฟยอร์ ดที่สวยมากๆ ถ้าใครที่ชอบชมวิวระหว่ างทาง การล่องเรือนี้ถือว่ าห้ ามพลาดเด็ดขาด
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเบอร์ เกน (BERGEN) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เป็ นเมืองท่าโบราณ
เเละมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่สองของนอร์เวย์ เป็ นเมืองที่มีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็ นอย่างดีต้ งั เเต่สมัยศตวรรษที่ 18 โดยได้รับสมญานามว่าเป็ นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์ เวย์
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ที่พกั

MAGIC HOTEL SOLHEIMSVIKEN หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
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วันที่สี่

สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มาร์ เก็ตสแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • นั่งรถไฟ
ฟลอมสบานา • GEILO  (เช้ า/-/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

จากนั้น

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

นาท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf เป็ นท่าเรื อเก่าของเมืองเบอร์
เกน ที่เป็ นหลักฐานแสดงความสาคัญของเมืองในฐานะส่ วนหนึ่งของจักรวรรดิการค้าของสันนิบาตฮันเซียติก ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 จนถึงกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 เคยเกิดเพลิงไหม้เผาทาลายบ้านไม้อนั สวยงามของบริ กเกิน
มาแล้วหลายครั้ง
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มาร์ เก็ ต สแควร์

(MARKET SQUARE)

ที่ ป ลาย

ตะวันออกเฉี ยงใต้ข องท่า เรื อหลักที่ส วยงามของเมื อง
Bergen's มาร์ เก็ ต ส แควร์ ( Torget) เป็ นส ถ านที่ ที่
ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ าได้ทุกเช้า มีสินค้าอาหาร
ทะเลสดสดวางขายอยูม่ ากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายุ
มากกว่า 700 ปี
เที่ยง

อิส ระอาหารเที่ ย ง ณ ตลาดปลาเบอร์ เ กน MARKET
SQUARE
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นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวอส (VOSS) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง

ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิ ดด าเนิ น การมาตั้ง แต่ ปี ค.ศ.1864 มี อ ายุก ว่า 150 ปี โดยคนในตระกู ล
Fleischer สื บต่อกันมาได้กว่า 5 รุ่ นชัว่ คนแล้ว ไม่ได้เปลี่ ยนมื อให้เจ้า ของอื่ นคนนอก เป็ นหนึ่ งโรงแรมในกลุ่ ม
Historical Hotel
โรงแรมนี้มีหลักฐานหนึ่งที่คนไทยที่แวะผ่ านมาเมืองนี้เข้ ามาชมนั่นคือ ลายพระหัตถ์ ของ ร.5 พร้ อมคณะผู้ติดตาม ใน
ครั้ งการเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1907 แล้ วมาประทับที่โรงแรมนี้เมื่อวันที่ 22 July 1907 โดยลายพระหัตถ์ ทางโรงแรมนี้ได้ทา
ใส่ กรอบแขวนไว้ บนผนังบริ เวณด้ านหลังของ Reception มีลายพระหัตถ์ ของ ร.5 ข้ อความว่ า “Chulalongkorn R, King of Siam,
Bangkok” รวมถึงคณะผู้ติดตาม
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พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่ สถานี MYRDAL ให้ท่านได้ชมบรรยากาศความงามของธรรมชาติ และที่
พลาดไม่ได้ หลังจากนั้นนาท่านนั่งรถไฟเส้ นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หนึ่ งใน
เส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชันที่สุดในโลก รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์ดาลเพียง 55
นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบ่ นความสู ง 857 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลใกล้กบั ฟยอร์ ด
Aurland ที่มีภูมิทศั น์งดงามสุ ดสายตา ที่คุณจะได้ช มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการละลายของ
ธารน้ าแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ า รถไฟจะจอด
ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ น้ าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟ
ยอร์ดที่มีอยูม่ ากมาย สุดปลายทางที่มีร์ดาล

หลังจากนั้น

นาท่านนัง่ รถโคชเดินทางสู่ เมืองเกลโล (GEILO) โดยใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง
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เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ที่พกั

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

วันทีห่ ้ า

เกลโล • เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์ แลนด์ • พิพธิ ภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ • เมืองคาลสตัท
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 222 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 ที่น่าทึ่งคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิ น Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความ
ทุ่มเทของตัวศิลปิ นเป็ นอย่างมาก โดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปี เลยทีเดียว

จากนั้น

นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ้งที่สร้างจากไม้
ในยุ ค 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
หนึ่ งในไฮไลท์ ของการเที่ยวออสโล พิพิธภัณฑ์ เรื อไวกิง้ (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานที่จัดแสดงประวัติ

ความเป็ นมาของหนึ่งในพาหนะชิ ้นสาคัญที่สุดของโลก
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เดินทางสู่

เย็น

เมื อ งคาลสตัท (KARLSTAD) 218 กม. ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชม. เมื องเล็ก ที่ สวยงามริ มทะเลสาบ อยู่
ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่านระหว่างสอง
เมืองใหญ่น้ ี สร้างเมืองโดยกษัตริ ยค์ าร์ ลที่ 9 (KARL IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์
KARL-STAD ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาจังหวัด และ
สะพานหิน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พกั

SCANDIC KLARALVEN HOTEL

หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
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วันทีห่ ก

กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • พิพธิ ภัณฑ์เรื อวาซา • แกมล่าสแตน  (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ ม (STOCKHOLM) เป็ นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก เมืองหลวงของประเทศ
สวีเดน โดยใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน มีประชากร
ในเขตเทศบาลสต็อกโฮล์ม 909,000 คน ถ้านับเขตที่อยูอ่ าศัยโดยรอบทั้งหมดจะมีประชากรประมาณ 2.2 ล้านคน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น

นาท่ านเข้ าชมศาลาว่ าการเมืองสตอกโฮล์ ม

(Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ใช้เวลา

สร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุง
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หลังคาด้วยหิ นโมเสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยง
รับรองผูไ้ ด้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

จากนั้น

ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อวาซา (Vasa) เป็ นเรื อที่ ถู ก กู้ ข้ ึ นมาใน
ศตวรรษที่ 17 เนื่ องจากสามารถรักษาชิ้นส่ วนเดิมของเรื อไว้ได้
กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรู ปแกะสลักนับ
ร้อยชิ้น เรื อ Vasa เป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรื อลานี้ถูกจัดแสดง
ไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรื อลานี้ ในเมืองสตอกโฮล์ม
ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื อวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา
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อิสระชอปปิ้ งย่านแกมล่ าสแตน Gamla Stan Area หรื อ Old Town เป็ นย่านเมืองเก่าที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่
13 เป็ นอีกที่หนึ่ งที่ผูม้ าเยือน Stockholm ก็มกั จะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมื องเก่ า ที่ นี่มีมา
ตั้งแต่สมัยเริ่ มก่ อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็ นส่ วนที่ เก่ าแก่ และล้ าค่าทางประวัติศาสตร์ มากที่สุดในเมืองเลยทีเดียว
ผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ดว้ ยกันได้อย่างลงตัว
***สถานที่ชอปปิ้ งในยุโรปบางแห่ งจะปิ ดวันอาทิตย์ ถ้าท่ านต้ องการชอปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนม กรุ ณาเช็ควันเดินทางของท่ านก่ อน
ตัดสินใจซื้อโปรแกรมทัวร์ คับ***

เย็น

อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ ง

ที่พกั

COMFORT HOTEL ARLANDAR AIRPORT หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
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วันทีเ่ จ็ด

กรุงสต็อกโฮล์ม • ถ่ ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง • สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

 (เช้ า/-/-)

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 นอีกจุดหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็ นฉากหลัง

10.30 น.

ได้เวลำอันสมควร เดินทำงเข้ำสู่ ท่ำอำกำศยำนสตอกโฮล์ม-อำร์ลนั ดำ ให้ท่ำนทำกำรคืนภำษี TAX REFUND

14.30 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 961

วันทีแ่ ปด

สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ

05.50 น.

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

 (เช้ า/-/-)
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หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ น
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 8 วัน 5 คืน เดนมาร์ ก นอร์ เวย์ สวีเดน
โดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ พักกับ
ผู้ใหญ่ 2ท่ าน
(เตียงเสริม)
ท่ านละ)

เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ พักกับ
ผู้ใหญ่ 2ท่ าน
(ไม่ มีเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว

07 เม.ย. 63

14 เม.ย. 63

TG950/TG961

73,900

73,500

72,900

12,000

29 เม.ย. 63

06 พ.ค. 63

TG950/TG961

65,900

65,500

64,900

12,000

03 มิ.ย. 63

10 มิ.ย. 63

TG950/TG961

65,900

65,500

64,900

12,000

03 ก.ค. 63

10 ก.ค. 63

TG950/TG961

67,900

67,500

66,900

12,000

24 ก.ค. 63

31 ก.ค. 63

TG950/TG961

67,900

67,500

66,900

12,000

18 ก.ย. 63

25 ก.ย. 63

TG950/TG961

65,900

65,500

64,900

12,000

09 ต.ค. 63

16 ต.ค. 63

TG950/TG961

65,900

65,500

64,900

12,000

23 ต.ค. 63

30 ต.ค. 63

TG950/TG961

65,900

65,500

64,900

12,000

** คณะเดินทางจานวน 25 ท่ านต่ อกรุ๊ป**
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
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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
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 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
 ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า 4,000 บาท
 ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ รวมทั้งทริป 8 วัน 80 EURO/ท่าน
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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 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า 45 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 60 วัน)
3. กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่ วย
4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทาง
ได้ตามความเป็ นจริง
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบินหรื อเวลาบินโดยไม่ได้แจ้ ง
ให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6.หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุณาแนบสแกนCOOPY หน้ าพาสปอร์ ตและใบกรอกข้ อมูลคาร้ องในการขอยื่นวีซ่า ประเทศนอร์ เวย์
ส่ งกลับมา เพื่อกรอกข้ อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า ประเทศ นอร์ เวย์

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
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❖ การวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบเดี่ยว Singleห้ องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่ มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึน้ อยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้ องพักแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณีมีการจัดงานประชุ มนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมื องเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ 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 ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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➢ 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
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ 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(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ าอย่างถ่ องแท้ แล้วจึง
มัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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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
ศึ กษาอยู่ต่างประเทศ 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
รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรื อ

เครื่ องประดับ ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)
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
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• พนักงานทั่วไป หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวันลาและ
ประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม
(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
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*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรื ออาเภอ*
• 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 มตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 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

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________

หย่า

หม้าย
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2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จานวนตามความเป็ นจริ ง
บุตรคนที่ 1 ชื่อ

นามสกุล

วันเดือนปี เกิด

เพศ

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
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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)
___________________________________________________________________________________
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

