
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11361 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

HASHTAG SCANDINAVIA 3 CAPITALS 
เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – สวเีดน  9วนั 6คืน 

 

 

 

  ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง กรุงเทพฯ –โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) / สต็อคโฮล์ม (สวเีดน)-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พกับนเรือ1 คืน /นอร์เวย์4 คืน / สวเีดน2 คืน) 
 เดนมาร์ก :น า้พุเกฟิอ้อน จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก อาคารรัฐสภา 
 นอร์เวย์ : น่ังรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลมั ล่องเรือซองน์ฟยอร์ดSogne Fjord ออสโล ชมเมือง 
 สวเีดน :สต็อกโฮล์ม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม พพิธิภัณฑ์เรือวาซ่า 
 ช้อปป้ิง!!ถนนคาร์ลฮันส์เกท  ย่านเซอเกลิสแควร์ 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  950 BKK- CPH 00.20 – 06.50 

เทีย่วบินขากลบั TG  961 ARN-BKK 13.30-05.45+1 



 

พเิศษ ! นอนบนเรือ DFDSสแกนดเินเวยีนซีเวย์ 1 คืน (INSIDE CABIN) เพ่ือให้ท่านสัมผสักบั
บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบนเรือ 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 
1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ –โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – น า้พุเกฟิอ้อน – ลติเติล้
เมอร์เมด– น่ังเรือ DFDS (ห้องพกั INSIDE CABIN) 

-   
นอนบนเรือ DFDSสแกนดเินเวยีน

ซีเวย์ 

3 ออสโล (นอร์เวย์) –  เกยีโล–วอส    
PARK HOTEL 

VOSSEVANGENหรือเทียบเท่า 

4 
วอส–เบอร์เก้น–ฟลมั– น่ังรถไฟสายโรแมนตกิฟลส์ับาเนน  - 
ฟลมั 

   
FRETHEIM HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

5 ฟลมั– น่ังเรือชมซองน์ฟยอร์ด–กู้ดวาเก้น– ออสโล    
SCANDICHELSFYR 

หรือเทียบเท่า 

6 ออสโล – ชมเมือง – สนามกระโดดสก ี–คาร์ลสตดั(สวเีดน)    
SCANDIC KARLSTAD CITY

หรือเทียบเท่า 

7 
คาร์ลสตดั – สตอ็กโฮล์ม  - พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้วาซา – ชม
เมือง –ช้อปป้ิง 

  - 
COURTYARD BY 

MARRIOTT STOCKHOLM 
KUNGSHOLMENหรือเทียบเท่า 

8 สตอ็กโฮล์ม (สวเีดน)– กรุงเทพฯ     

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)     

 
ก าหนดการเดินทาง 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และ ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ3,000 บาท*** 
 
 
 
 

เดือนมนีาคม วนัที ่6-14 มนีาคม 62 79,999.- 

เดือนพฤษภาคม วนัที ่2-10 พ.ค. / 16-24 พ.ค. 62 85,999.- 

เดือนมถุินายน วนัที ่6-14 ม.ิย. / 13-21 ม.ิย. 62 85,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  30,000.- 



 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.00น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D 
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ–โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)– น า้พุเกฟิอ้อน – ลติเติล้เมอร์เมด– เรือ DFDS(INSIDE CABIN) 

00.20 น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 950 
06.50น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง รับสัมภาระและผา่นศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม น า้พุเกฟิอ้อนอนุสาวรียท่ี์เป็นท่ีมาแห่งต านานในการสร้างประเทศ สมควรแก่เวลาน าท่านถ่ายรูป
คู่กบั เงือกน้อย ลิตเติล้เมอร์เมดสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของโคเปนเฮเกน้ จากผลงานการประพนัธ์ของ ฮนัส์ คริส
เตียนแอนเดอร์สัน และน าท่านเก็บภาพสวยบริเวณดา้นหน้าจตุรัส อามาเลียนบอร์กท่ีเป็นบริเวณท่ีตั้งของท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ประทบัของพระราชวงศ์ ก่อนขบัรถผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิอาคารรัฐสภาบริเวณท่าเรือเก่าท่ีปัจจุบนัได้
พฒันาเป็นร้านอาหารแกลเลอร่ีต่างๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านอิสระเดินเล่นส ารวจราคาสินคา้บนถนนสตรอยเก้ย่านช้อปป้ิงหลกัของเมืองเน่ืองจากโคเปนเฮเกน้ 

นบัวา่เป็นเมืองชอ้ปป้ิงท่ีราคาดีท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวยีน 
15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเช็คบัตรโดยสารขึน้เรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย์ห้องแบบINSIDECABINน า

ท่านเขา้หอ้งพกับนเรือท่ีสะอาดและสะดวกสบาย พกัผอ่นเดินเล่น ส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ 
ก่อนข้ึนชมวิวสวยยามเม่ือเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ ) หมายเหตุ : หากท่านต้องการห้องพักแบบSEASIDE 
CABIN มีหน้าต่างเห็นวิวทะเลกรุณาแจ้งทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (น าท่านเข้าห้องพกับนเรือ ท่ี
สะอาดและสะดวกสบาย พกัผอ่นเดินเล่น ส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนข้ึนชมวิวสวยงาม
เม่ือเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ทีห่ลากหลายให้ท่านได้อิม่อร่อย+เคร่ืองด่ืม ท่านละ 1 ด่ืม(ซอฟทด์ร้ิงคห์รือเบียร์
หรือไวน์)หลงัอาหารท่านสามารถเดินเล่นชอ้ปป้ิงซุปเปอร์มาร์เก็ตดิวต้ีฟรีบนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนทค์ลบั 
อิสระตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม  ออสโล (นอร์เวย์) –  เกยีโล–วอส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 

เรือเขา้เทียบฝ่ังท่าเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์/ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียโล(GEILO)(ประมาณ 3 
ช.ม.) เมืองเล็กๆ ท่ีเงียบสงบแห่งน้ีเป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ท่ี
มีช่ือเสียงของนอร์เวยเ์พื่อแวะทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอส(VOSS)(ประมาณ 3 ช.ม.)เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวยเ์มือง

น่ารักริมทะเลสาบท่ีซ่ึงลน้เกลา้รัชกาลท่ี ซ่ึงมี  1907  เคยเสด็จมาประทบัเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี  5
 2  ใส่กรอบแสดงไวท่ี้ล็อบบ้ีชั้น  พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผูต้ามเสด็จในคร้ังนั้น 5 ลายพระหตัถข์องรัชกาลท่ี
 ของโรงแรมFLEISCHER’S HOTEL 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมPARK HOTEL VOSSEVANGENหรือเทยีบเท่า 

 

 



 

วนัทีส่ี่ วอส–เบอร์เก้น–ฟลมั– น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลมัส์บาเนน–ฟลมั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (BERGEN)(ประมาณ1.40 ช.ม.)เมืองใหญ่อนัดบัสอง ไดรั้บยกย่องวา่เป็น 
"เมืองวฒันธรรม" และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงดา้นตะวนัตกสุดของแผน่ดินนอร์เวย ์/ น าท่านเดินเท่ียว
ชมเมืองเบอร์เก้น ชมหมู่บา้นชาวประมงโบราณ Bryggenส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษ์อาคารไมสี้สัน
สวยงามท่ีมีอายเุกือบ 300 ปี จนไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟลัมประมาณ )2.30 ช (.ม .เมืองเล็กๆน่ารักท่ีมีบรรยากาศสวยงาม รายลอ้มดว้ย

แนวภูเขาและชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ด / น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลัม สมควรแก่เวลาน าท่านขึ้น
รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบาเนน ท่ีโด่งดงัท่ีสุดของนอรเวย ์ท่ีท่านจะไดช้มความงามของหุบเขา ทะเลสาบ 
น ้ าตกสูง Kjossfossท่ีสวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบนัทึกภาพสวยประทบัใจสมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางถึงสถานีไมดาล สถานีท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติและขนุเขาสูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 867 เมตรช่ืนชม
กบัธรรมชาติท่ีสวยงามตลอดการเดินทาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า      ฟลมั– น่ังเรือชมซองน์ฟยอร์ด–กู้ดวาเก้น–กรุงออสโล (นอร์เวย์)–ช้อปป้ิงคาร์ลสโจฮันส์เกท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
ต่ืนเชา้มากบับรรยากาศสบายๆให้ท่านไดเ้ดินเล่นพกัผอ่นกบัธรรมชาติท่ีสวยงามอากาศท่ีสะอาดบริสุทธ์ิสด
ช่ืนน าท่านล่องเรือชมความสวยงามในซองน์ฟยอร์ดSogne Fjordที่ไดช่ื้อวา่เป็น King of fjord และนบัว่า
เป็นฟยอร์ดท่ีลึกเขา้มาในแผ่นดินมากท่ีสุดดว้ยความยาวกว่า กิโลเมตรท่านจะไดช่ื้นชมความงามทาง  200
ธรรมชาติและบรรยากาศท่ีสวยงามท่ีสร้างสรรคไ์วไ้ดอ้ยา่งมหศัจรรย ์  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 



 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงออสโล นครหลวงแห่งประเทศนอรเวย์ชมความสวยงามของเส้นทางถนนท่ี
สวยงามตลอดการเดินทางสมควรแก่เวลาน าท่านเดินชอ้ปป้ิงบนถนนคาร์ลสโจฮันส์เกท ท่ีมีร้านคา้ ร้านขาย
ของท่ีระลึก ร้านอาหารมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมSCANDICHELSFYR HOTEL OSLOหรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก กรุงออสโล– ชมเมือง – สนามกระโดดสก–ีคาร์ลสตัดด์ (สวเีดน) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 

น าท่านเท่ียวชมกรุงออสโลชมประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิตและการด้ินรนต่อสู้ของมนุษย์
ชาติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงั กุสตาฟ-วิเกอแลนด์ น าท่านเข้าสู่เขตใจกลางเมืองผ่านชมท าเนียบ
รัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั , อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกวา่ 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคาร
รัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางช่ืนชมความสวยงามของ
ธรรมชาติตลอดการเดินทางผ่านชมสนามกระโดดสกจัีมป์HOLMEKOLLENท่ีมีช่ือของนอร์เวย ์

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัดด์(ประมาณ 3ช.ม.) เมืองท่ีตั้งอยูบ่ริเวณทะเลสาบวาเนน ในประเทศสวีเดน

น าท่านเดินเล่นชมเมืองกบับรรยากาศท่ีสบายๆริมทะเลสาบวาเนน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมSCANDIC KARLSTAD CITYหรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด คาร์ลสตัดด์–กรุงสต็อกโฮล์ม  - พพิธิภัณฑ์เรือวาซ่า – ชมเมือง –ช้อปป้ิงย่านเซอเกลิสแควร์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม(STOCKHOLM)(ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศสวีเดน และยงัเป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรั้บขนานนามวา่ ความงาม
บนผิวน ้ า (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้ม



 

ดว้ยทะเลบอลติก(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 น าท่านชมกรุงสต็อคโฮล์มโดยเร่ิมจากจุดชมวิวท่ีท่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตั้งอยูบ่นพื้นน ้ าน าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของอาคารศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์มท่ีสร้างอยู่ริมฝ่ังทะเลท่ีมีความโดดเด่นและ
สวยงาม อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีๆจดังานเล้ียงฉลองผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบิลในทุกๆปีก่อน / น าท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าเรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีท่ีกษตัริยก์ุสตาฟท่ี 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในยโุรปในสมยันั้น แต่เพียง 20 นาทีท่ีลงน ้า เรือวาซ่าท่ียิ่งใหญ่ก็จมลงอยูใ่ตท้ะเล มากวา่ 300 ปีถึงไดกู้ข้ึ้นมา
จดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์ โดยตอ้งน าช้ินส่วนหลายล้านช้ินท่ีกระจายไปทัว่ทอ้งน ้ าแถบนั้นมาปะติดปะต่อ
เหมือนต่อโมเดลขนาดยกัษ์แต่ก็สามารถสร้างข้ึนมาจนเป็นสถานท่ีๆน่าสนใจท่ีสุดในกรุงสต็อคโฮล์ม/ น า
ท่านชอ้ปป้ิงบริเวณย่านเซอเกิลสแควร์(SERGEL SQUARE)ท่ีมีร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้มากมาย ให้ท่าน
เดินเล่นชมสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ไม่รวมอยู่ในรายการ  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมSCANDIC VICTORIA TOWERหรือเทียบเท่า 

วนัทีแ่ปด สต็อกโฮล์ม(สวเีดน) – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินอารันดาเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUNDคืนภาษีก่อนเดินทางกลบั 

13.30น. บินลดัฟ้าออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 961 

วนัทีเ่ก้า ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ 

05.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
HASHTAG SCANDINEVIA 3 CAPITALS 
เดนมาร์ก –นอร์เวย์– สวเีดน 9วนั 6คืน 

ก าหนดการเดินทาง : วนัที ่6-14 มนีาคม 62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 79,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 79,999.- 
เด็กอาย ุ02–12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 78,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 30,000.- 



 

 

ก าหนดวนัเดินทาง : วนัที่ 2-10 พ.ค. / 16-24 พ.ค. / 6-14 ม.ิย. / 13-21 ม.ิย. 62 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 85,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 85,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 84,999.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 30,000.- 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และ ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ3,000 บาท*** 
หมายเหตุ 

** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสายการบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
 
 



 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 
 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วนัหกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วนัหกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วนัคิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงใน
กรณนีีท้างบริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่นอ้ยกว่า 3 
สปัดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดกต็ามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้
ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทาง
บริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนใหท่้านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 
เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท่้านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ี
ทางสถานทูตเรียกเกบ็ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอมในการเดินทาง
และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใชเ้อกสารปลอม
ประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจ านวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจากการยื่นวี
ซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯกบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการ



 

บินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพ่ิมหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือ
ความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชนท่ี์ผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือ

ออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว  )Single) ,ห้องคู่ 
 )Twin/Double)ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 
ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม
ในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ )Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักฐานการย่ืนวซ่ีานอร์เวย์ 

1. รูปถ่ายสี 2ใบ ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.ไม่สวมแวน่ตาฉากหลงัขาว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 
 
 
 
 

 
 

 
2. หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุและตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนจนถึงวนัท่ีเดินทางกลบัประเทศไทยและ

หนงัสือเดินทางเล่มเก่า(ถา้มี) 
3. หนงัสือรับรองการท างานท่ีระบุวนัลาชดัเจน หรือธุรกิจส่วนตวัหรือเอกสารการศึกษาเป็นภาษาองักฤษตัวจริง 
4. เอกสารหลกัฐานทางการเงิน(สามารถเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

1. หนงัสือรับรองธนาคารภาษาองักฤษฉบบัจริง 
2. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6 เดือนอพัเดตก่อนยืน่ 7 วนั 
3. Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนอพัเดตก่อนยืน่ 7 วนั 

5. กรณีท่ีผูเ้ดินทางอายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามน้ี 
ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าร้องเดินทางคนเดียว 
- หนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางจากบิดามารดาท่ีรับรองโดยอ าเภอ ตวัจริงและส าเนา 
ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าร้องเดินทางกบัผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
- หนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางจากผูป้กครองอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีรับรองโดยอ าเภอตวัจริงและส าเนา 
ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าร้อง เดินทางกบั บิดา หรือ มารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
- หนงัสือรับรอง การมีอ านาจปกครองบุตร แต่เพียงผูเ้ดียวตวัจริงและส าเนา 

8. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้นเบอร์มือถือ 
9.  ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
10.ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

หมายเหตุ  ลูกค้าต้องโชว์ตัวทุกท่าน  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ 
**หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องท าวซ่ีาอยู่ได้ 90 วนั** 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีานอร์เวย์ต้องช าระทนัทตีอนกรอกแบบฟอร์มวซ่ีาออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่าน้ัน (ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นบัตรเครดิตของผู้ย่ืนขอวีซ่า) 
 
 
 

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf


 

ข้อมูลจองควิวซ่ีานอร์เวย์ (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ โสด   แต่งงาน   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีณอายุ   นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 

 


