
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

สต๊อกโฮล์ม – ซิลเรียไลน์ – โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส เฮลซิงก ิ– ล่องเรือ –– ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม - อลัต้า   
ฮอนน่ิงสแวค – นอร์ทเคป – ทะเลสาบอนิารี – ล่องเรือชมฟจอร์ดเบอร์เกน – ออสโล – น่ังรถไฟสายโรแมนติก  

 ฟลมั  อุทยานฟรอกเนอร์ – ชมพระอาทติย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญแกล้มคาร์เวยีร์ 
รับใบประกาศนียบัตร – ล่องเรือส าราญ DFDS – โคเปนเฮเกน 

วนัทีเ่ดินทาง 
 05-16 ก.ค. 2561 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



  

วนัพฤหัสฯที่ 5 ก.ค.61(1)  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สต๊อกโฮล์ม    
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี 

เจ้าหน้าที ่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

วนัศุกร์ที่ 6 ก.ค.61(2)  สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – พพิธิภณัฑ์เรือวาซา  
    ศาลาว่าการ(โนเบล) – เรือซิลเรียไลน์ 
01.10 เหิรฟ้าสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม  โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  เทีย่วบินที ่TG 950 
07.00 ถึงกรุงสต๊อกโฮล์ม น าท่านผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง หลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

น ำท่ำนเขำ้สู่ “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm (ระยะทาง 40 กม.) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีควำม
สวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ “ความงามบน ผิวน ้า” Beauty on Water หรือ 
“ราชินีแห่งทะเลบอลติค” น ำคณะเดิน
ทำงเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” Vasa 
Museum เรือรบแห่งรำชอำณำจกัรสวีเดน
ท่ีไดรั้บ พระรำชโองกำรใหส้ร้ำงข้ึนเพื่อใช้
ในกำรท ำสงครำมกบัเยอรมนี “เรือรบวา
ซาร์” ไดถู้กสร้ำงข้ึนอย่ำงยิ่งใหญ่ดูงดงำม
และน่ำเกรงขำมแต่เรือรบล ำน้ีกลับไม่มี
โอกำสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล ำต่อหน้ำศตัรู
ของสวเีดนเลยเพรำะหลงัจำกเรือรบวำซำร์
ไดถู้กปล่อยลงน ้ ำไดเ้พียง 30 นำที เรือรบ
วำซำร์ก็ ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่ำง
รวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยูอ่ยำ่งเดียวดำย
ใตท้ะเลบอลติคนำนถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกู้
ข้ึนมำ และน ำมำตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑ์
แห่งน้ี จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้ชม “ซิตี้ ฮอลล์” 
City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซ่ึงใชเ้วลำ
สร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ranger Oster สร้ำงดว้ยอิฐแดงกวำ่ 8 ลำ้นกอ้น 
และมุงหลงัคำดว้ยหินโมเสค สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรำงวลั “โนเบล” Nobel Prize 
ท่ี ซิต้ีฮอลลน้ี์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



  

บ่ำย น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวเีดน ท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บกำรขนำนนำม
วำ่ “ความงามบน ผิวน ้า” Beauty on Water  หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวติัศำสตร์มำตั้งแต่
คร้ัง ศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถำปัตยกรรมผสมผสำนดว้ยควำมสะดวกสบำย และ ทนัสมยัของบำ้นเมือง, ตึก
รำมบำ้นช่อง รวมทั้งปรำสำทรำชวงัตั้งอยูริ่มน ้ำและตำมเนินสูงต ่ำ เกำะใหญ่นอ้ย 14 เกำะ ท่ีโอบล้อมด้วย
ทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสำบ มำลำเร็น Lake Malaren ท ำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในโลก ผ่านชม โรงละครแห่งชำติ, ท  ำเนียบรัฐบำล ผำ่นชม “ แกมล่าสแตน ” เมืองเก่ำแก่ท่ีสุดและสวยงำมรำว
กบัภำพวำด น ำท่ำนข้ึนสู่จุดชม
วิวพร้อมชมควำมสวยงำมของ
กรุงสตอ๊กโฮลม์จำกดำ้นบนเนิน
เขำ จำกนั้นผ่ำนไปชม “ แกม
ล่าสแตน” เมืองเก่ำแก่ท่ีสุดและ
สวยงำมรำวกบัภำพวำด น ำท่ำน
เดินทำงสู่ท่ำ เ รือเพื่อเดินทำง
เป ล่ี ยนบรรย ำก ำศโดย เ รื อ
ส ำรำญขนำดมหึมำ  “ซิลเลีย
ไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือ
สมุทร ขนำดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผำ่นทะเลบอลติก สู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลิน
กบัควำมสนุกสนำนมำกมำยในเรือ อำทิ ภตัตำคำร, ร้ำนอำหำร, บำร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนำกำร
ส ำหรับครอบครัว, ร้ำนคำ้ปลอดภำษี และเส่ียงโชคในคำสิโนมีระดบัชมววิทิวทศัน์อนัสวยงำมของหมู่เกำะแก่ง
หิน ท่ำเรือ และบำ้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวำ่งสองเมืองหลวงมหำเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี กรุงสต็อกโฮล์ม-
กรุงเฮลซิงก ิอิสระกบักำรพกัผอ่นบนเรือ  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood 
ณ ภตัตำคำรภำยในเรือ ประทบัใจอำหำรจำกทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลำคำร์เวีย และ
ปลำแซลมอนแบบต่ำงๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัควำมหรูหรำท่ีไม่ธรรมดำในคืนพิเศษน้ี  

*** กรุณาเตรียมเส้ือผ้าพร้อมของใช้จ าเป็นใส่กระเป๋าใบเลก็ส าหรับค้างคืนบนเรือ เน่ืองจากไม่
สามารถน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขึน้ไปบนห้องพกัได้ (กระเป๋าต้องโหลดไปใต้ท้องเรือ)*** 

ที่พกั:  บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์ : Silja Line ( Out Side เห็นววิทะเล พกัห้องละสองท่าน) 
 

 



  

วนัเสาร์ที่ 7 ก.ค.61(3) เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – โบสถ์หินเทมเปอเลยีวคโิอ  
    ตลาดนัดริมทะเล – ช้อปป้ิง 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ   

น ำท่ำนชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถำปัตยกรรมแบบ ผสมผสำนระหวำ่งสวีดิชและรัสเซีย 
เจำ้ของสมญำนำม“ธิดาสาวแห่งทะเล 
บอลติก”  น ำท่ำนเขำ้ชม “โบสถ์หินเท
ม เ ป อ เ ลี ย ว คิ โ อ ” Templiaukkio 
Church ท่ีสร้ำงข้ึนโดย กำรขุดเจำะใน
ซอกหินแกรนิตขนำดมหึมำ หำกท่ำน
ไดเ้ห็นภำพถ่ำยทำงอำกำศ โบสถ์หิน
แห่งน้ีจะมี รูปร่ำงคล้ำยจำนบินโบสถ์
ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติ
โม ในปีค.ศ. 1969 มีกำรตกแต่งแบบ
ทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี นอกจำกนั้นยงัมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชำวฟินน์ผูแ้ต่งเพลง
ฟินแลนเดียท่ีสวนสำธำรณะเวลล์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ต่อจำกนั้นเยีย่มชมมหำวหิำร Uspensy ของศำสนำคริสตนิ์กำยออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงำมดว้ยลกัษณะสถำปัตยกรรม
แบบรัสเซีย จากน้ันพาชม “จัตุรัส
รัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของอนุสำวรีย์พระเจำ้อเล็กซำนเดอร์
และมหำวิหำรใหญ่นิกำยรูเธอรัน น ำ
ชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market 
Square ที่มีช่ือเสียงนอกจำกจะเป็น
ตลำดย่ำนใจกลำงเมืองท่ีขำยของท่ี
ระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขำยปลำ
นำนำชนิด อำหำรผลไม้ และดอกไม้
แลว้ ยงัเป็นท่ีตั้งสถำนท่ีส ำคญั อำทิ ท ำเนียบประธำนำธิบดี, ศำลำกลำงและโบสถ์ อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ
สินคำ้ท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Clarion Hotel Helsinki หรือที่พกัระดบัใกลเ็คยีง  



  

วนัอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.61(4) เฮลซิงก ิ– อูลู – โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส  
    ทะเลสาบอนิารี – พพิธิภณัฑ์ชาวแลปป์แลนด์ – อวิาโล่  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ โรงแรมทีพ่กั / น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
07.15 ออกเดินทางสู่เมืองอูลู โดยเทีย่วบินที ่D8104 
08.20 เดินทางถึงเมืองอูลู จากน้ันน าท่านท่านเดินทำงสู่เมืองโรวำเนียมิ ประตูสู่แดนเหนือ ของประเทศฟินแลนด ์

ระหวำ่งทำงผำ่นชมทศันียภำพท่ีสวยงำมของดินแดนทะเลสำบแห่งน้ี  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จำกนั้นน ำท่ำนชม เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) เมืองซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเส้นอำร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง 

ศูนย์กล ำ ง ธุ ร กิ จ  ก ำรปกครอง  และ
กำรศึกษำของประเทศฟินแลนด์ทำงตอน
เหนือตั้ งอยู่ระหว่ำงแม่น ้ ำ  KEMIJOKI 
และแม่น ้ ำ OUNASJOKI ได้ช่ือว่ำเป็น
เมืองปำกประตูสู่แผ่นดินชำว LAPLAND 
ซ่ึงมีโอกำสเกิดปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
แสงเหนือมำกท่ีสุด (ช่วงฤดูหนำว) และยงั
ถือว่ำเป็นเมืองท่ีอยู่ของซำนตำคลอส ท่ี
เด็ก ๆ รู้จกักนัดีทัว่โลกอยู่ดว้ย น ำท่ำนเขำ้
ชม “หมู่บ้านซานตาคลอส” (Santa Claus 
Village) ซ่ึงชำวฟินแลนด์ไดส้ร้ำงข้ึนเพื่อ
ระลึก ถึงลุงซำนตำคลอสผูใ้จดี ให้ท่ำนได้
ถ่ำยรูปคู่กับลุงซำนต้ำ และท่ำนจะได้มี
โอกำสส่งโปสกำร์ดให้เพื่อนๆ ของท่ำน
จำกตู้ไปรษณียข์องซำนต้ำ พร้อมถ่ำยรูป
กับพำหนะของซำนตำคลอส สนุกกับ
กิจกรรมมำกมำยในหมู่บำ้นท่ีเต็มไปด้วย
จุดถ่ำยภำพท่ีน่ำรัก จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองอิวำโล 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Tunturi Hotel หรือที่พกัระดบัใกลเ็คยีง 
 

 



  

วนัจนัทร์ที่ 9 ก.ค.61(5) อวิาโล่ – ฮอนน่ิงสแวค (นอร์ทเคป) – ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน  
    พร้อมจบิแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั   

น ำคณะขำ้มพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวยท่ี์เมืองคำรำสจอก “KARAJOK”  เมืองพรมแดนระหว่ำงประเทศ
ฟินแลนด์กบัประเทศนอร์เวย ์ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดช่ื้นชม ธรรมชำติป่ำอนังดงำมตำมแบบฉบบัของเขตขั้ว
โลกเหนือ ผ่ำนชม “ทะเลสาบอินารี” 
แหล่งน ้ ำ จืดขนำดใหญ่กับเกำะแก่ง
มำกมำย บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยู่อำศัย
ของชนพื้นเมืองชำวซำมิ (Sami) มีเวลำ
ให้ท่ำนเดินเล่นถ่ำยภำพริมทะเลสำบ
พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์ ชาว
แลปป์”  ชมสภำพจ ำลองควำมเป็นอยู่
ของชำวแลปป์ คนท้องถ่ินพื้นเมืองท่ี
อำศยัอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ ในพิพิธภณัฑ์พื้นบำ้นท่ำนจะไดรู้้เร่ืองรำวของคนทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ประเพณี 
กำรกินอยูแ่ละควำมผกูพนัของชำวแลปป์ท่ีมีต่อกวำงเรนเดียร์  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงข้ึนเหนือสู่ เมืองฮอนน่ิงสแวก แวะชมเมืองแฮมเมอร์เฟส Hammerfest เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในบ ริ เวณตอนเหนือของประ เทศ
นอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีมีกำรคำ้ขำยมำตั้งแต่
สมยัโบรำณ เสมือนเป็นจุดแวะพกัก่อน
เ ดินทำง ข้ึน สู่ขั้ ว โลก เหนือของนัก
เดินทำงโบรำณ เมืองน้ียงัเคยต้อนรับ
องค์รัชกำลท่ี 5 ในสมยัท่ีพระองค์เสด็จ
ประพำสยุโรป  น ำท่ำนเดินทำงต่อ
ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ช่ืนชมธรรมชำติ
ป่ำอนังดงำมตำมแบบฉบบัของเขตขั้ว
โลกเหนือ น ำท่ำนลอดอุโมงค์ใต้ทะเล 
เขำ้สู่เกำะมำเกอโรยำ่ (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนน่ิงสแวคเมืองเอกประจ าเกาะ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีชุมชนอยู่
เหนือสุดของประเทศนอร์เวย ์น ำเขำ้ท่ีพกัโรงแรม  **พกัผ่อนหลงัจากเดินทางไกล **  



  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่าแบบสแกนดิเนเวยี ณ โรงแรมทีพ่กั  
21.30  จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่นอร์ธเคป จุดเหนือสุดของยโุรปท่ีสำมำรถเดินทำงเขำ้ถึงดว้ยรถยนต ์น ำท่ำนชมศาลา

ไทย ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำเสด็จฯมำทรงกระท ำพิธีเปิดเม่ืองกลำงปี  พ .ศ.2532 เพื่อเป็นท่ีระลึกในกำร
เ ส ด็ จ ป ร ะ พ ำ ส ข อ ง
พ ร ะ บ ำ ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเม่ือปี 
พ.ศ. 2450 และทรงลงพระ
ปรมำภิไธยยอ่ “จปร” ไวบ้น
ศิลำภำยในศำลำเป็นท่ีเก็บ
รวบรวมเ ร่ืองรำว ในกำร
เสด็จประพำสของพระองค์ฯ 
นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยท่ีอยู่
เหนือสุดของโลก จากน้ันน า
ท่ า น ช ม ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์
ธรรมชาติ “พระอาทิตย์เที่ยง
คืน” ณ อาคารนอร์ธเคป 
แผ่น ดิน ท่ีอยู่ เห นือ ท่ี สุด ท่ี
มนุษยส์ำมำรถเข้ำถึงได้ด้วย
รถยนตริ์มฝ่ังมหำสมุทรอำร์ค
ติคแห่งขั้ วโลกเหนือ พร้อม
ช่ืนชมดวงอำทิตยท่ี์ส่องแสง
สุกสว่ำงยำมรำตรี*** พิเศษ
จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
ฉลองการมาเยือน และท่าน
จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการเดินทางมาชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนในคร้ังนี้อีกด้วย*** // จำกนั้นเดินทำงกลบัสู่
ท่ีพกั 

พกัที่: Scandic Bryggen Norkapp Hotel หรือที่พกัระดบัใกลเ็คยีง 
*** หมายเหตุ ปรากฎการณ์ พระอาทติย์เทีย่งคืนเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติทีไ่ม่สามารถคาดเดาได้ในบางวันอาจมีเมฆ
หมอกบดบังท าให้ไม่สามารถเห็นพระอาทติย์ได้เต็มดวง 
 



  

วนัองัคารที่ 10 ก.ค.61(6) ฮอนน่ิงสแวค – อลัต้า – (บินภายใน สู่ กรุงออสโล)  
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองอลัต้า เพ่ือบินภายในประเทศ ไปเมืองออสโล 
*** อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยัเพื่อควำมสะดวกในกำรเช็ค-อิน *** 

13.10 ออกเดินทางสู่เมืองออสโล โดยเทีย่วบินที ่DY321 
15.15 เดินทางถึงเมืองออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ จากน้ันน าท่านเข้าสู่ตัวเมือง  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ใจกลำงเมืองชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยู่

ในอำรักขำของอำณำจักรเดนมำร์คนั้ น
นอร์เวยเ์คยยำ้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสอง
หนจำกกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุงเบอร์เก้น 
จนกระทั่งได้ย ้ำยมำเป็นกรุงออสโลใน
ปัจจุบันท่ีโอ่อ่ำในเวลำน้ี อุดมไปด้วย
ประวติัศำสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ัง
นั้นออสโลเป็นเมืองอำณำนิคมใหญ่ของ
จกัรวรรด์ิไวก้ิงโบรำณ ซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำร
ปกครองระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชของ
พระเจำ้ฮำโรลดแ์ฟร์แฮร์  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Quality Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัพุธที่ 11 ก.ค.61(7) ออสโล – เบอร์เกน – น้ังรถรางสู่ยอดเขาฟลอเยน – ชมเมือง 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง 
08.00   ออกเดินทำงเมืองเบอร์เกนโดยเท่ียวบินท่ี 

DY604  
09.00 เดินทางถึงเมืองเบอร์เกน “เมืองเบอร์เกน”

(Bergen)  เมืองมรดกโลก ท่ีได้รับกำร
อนุรักษ์ไวไ้ด้อย่ำงดี น ำท่ำนเดินเท่ียวชม
เมืองเบอร์เกน้ จากน้ันน าท่านน่ังรถรางขึน้
สู่ยอดเขา (Fløyen) บนควำมสูง 320 เมตร 
เหนือระดบัน ้ ำทะเล เพื่อให้ท่ำนไดช้มวิว
ทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภำพบรรยำกำศท่ี



  

งดงำมและประทบัใจ ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนลงเขำ 
เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

เดินเล่นชมเมือง เร่ิมจำกเขตเมืองเก่ำอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ท่ีเป็นทั้งตลำด ปลำอนัเก่ำแก่และศูนยก์ำร
คมนำคมทำงทะเลและท่องเท่ียวใน
ภูมิภำคน้ี เท่ียวชมหมู่บำ้นชำวประมง
โบรำณ Bryggen ส่ิงก่อสร้ำงเก่ำแก่ท่ี
ยงัคงอนุรักษ์อำคำรไมสี้สันสวยงำมท่ี
มีอำยุเกือบ 300 ปี เรียงรำยตลอดแนว 
นบัเป็นตวัอย่ำงกำรก่อสร้ำงท่ีโดดเด่น
และมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์
และวฒันธรรม  จนได้รับกำรจด
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร
ยเูนสโก (Unesco)  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Grand Terminus Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัพฤหัสฯที่ 12 ก.ค.61(8) เบอร์เกน – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – รถไฟสายโรแมนตกิ – เกโล่ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือลอง
เ รื อ ช ม ซ อ จ์ น ฟ จ อ ร์ ด
(Sognefjord) เ รือจะค่อยๆ แล่น
เลียบ เปิดโอกำสให้ท่ำนช่ืนชม
ทศันียภำพชวนฝันของฟจอร์ด ท่ี
สวยท่ีสุดของโลก ท่ำนจะเห็นภู
ผำหินสูงตระหง่ำนท่ีธรรมชำติ
บรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดำรบน
เนินลำดริมฝ่ังมีบำ้นซมัเมอร์เฮำ้ส์ 
ท่ีสร้ำงจำกไมส้นเป็นหยอ่มๆ ต่ืน
ตำต่ืนใจมิรู้ลืม บำงคร้ังอำจมีนก
นำงนวลบินตำมล ำเรือ และแมวน ้ำ วำ่ยน ้ำตำมชำยฝ่ังสร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่ทุกท่ำน   

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



  

บ่าย  น าคณะเดินทางสุ่เมืองฟลัม น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม-
ไมร์ดัล-ฟลมั รถไฟสำยโรแมน
ติคซ่ึง ใช้เวลำสร้ำงถึง  20 ปี 
เป็นเส้นทำงสำยลำดชันท่ีสุด
จำกภู เขำ สู่ หุบ เขำ  เ ป็นกำร
แสดงถึงผลงำนดำ้นวิศวกรรม
ได้อย่ำงดีเยี่ยม โดยกำรเจำะ
อุโมงคท์ะลุภูเขำ มำกถึงกวำ่ 20 
แห่ง  นอร์เวย์มี อุโมงค์ท่ีขุด
เจำะทะ ลุ ภู เขำ เ ป็นพันแห่ง
ส ำห รับกำร เ ดินทำง ติด ต่อ
เช่ือมโยงกนัภำยในประเทศ  ทั้งทำงรถยนต ์และ ทำงรถไฟ ชมธรรมชำติอนับริสุทธ์ิและน ้ ำตกท่ีสวยงำมซ่ึง
หลบซ่อนตวัอยูห่่ำงไกลจำกมลภำวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทำงจะตรึงตำตรึงใจท่ำนไปอีกนำน จำกนั้นน ำ
ท่ำนออกเดินทำงโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงำม ช่ืนชมกบัธรรมชำติของน ้ ำตกท่ีไหลรินจำกภูผำอนั
สูงชนัลงสู่เบ้ืองล่ำงเป็นภำพท่ีติดตำตรึงใจไปอีกนำนแสนนำน แวะเมืองเกลโล เมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียง
ของประเทศนอร์เวย ์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่: Dr. Holms Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัศุกร์ที่ 13 ก.ค.61(8) เกโล่ – ออสโล – ชมเมือง – พกัในเรือ DFDS ห้อง Seaview  

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
น าท่านออกเดินทาสู่กรุงออสโล 
น าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองชม 
“กรุงออสโล” เ มืองหลวงของ
ประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยั
ท่ีนอ ร์ เ วย์อยู่ ในอำ รักขำของ
อำณำจักรเดนมำร์คนั้นนอร์เวย์
เคยยำ้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสอง
หนจำกกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุง
เบอร์เกน้ จนกระทัง่ไดย้ำ้ยมำเป็น
กรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโอ่อ่ำใน



  

เวลำน้ีอุดมไปดว้ยประวติัศำสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็นเมืองอำณำนิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิ
ไวก้ิงโบรำณ ซ่ึงอยู ่ ภำยใตก้ำรปกครองระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชของพระเจำ้ฮำโรลด์แฟร์แฮร์  ผ่ำนชม
โบสถโ์ดมคำทีดรำลตึกรัฐสภำ,อุทยำนแห่งชำติ น ำท่ำนชมภำยใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่ำนจะท่ึงผลงำนของ
ปฏิมำกรเอกชำวนอร์เวยช่ื์อกุสตำฟ วกิเกแลนด ์ ท่ีใชเ้วลำถึง 40 ปี ในกำรแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้
ยุวชนไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลำงของอุทยำนเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช่ือ โมโนลิท 
(สูง 17 เมตร) แกะสลกัจำกหินแกรนิตชนิดแขง็ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากน้ัน น าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบำยดว้ยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกนำนำ
ชนิด  เ ช่น  ภัตตำคำร  บำ ร์ 
ไนต์คลบั และเพลินกบักำร
เลือก ชมสินค้ำปลอดภำษี 
ฯลฯ เ รือส าราญล านี้จะน า
ท่านล่อง สู่ทะ เล เหนือจรด
มหาสมุทรแอตแลนติก ออก
เดินทางจากโคเปนเฮ เกน 
ประ เทศ เดนมา ร์ค  สู่ ก รุ ง
ออส โล  ประ เทศนอ ร์ เ ว ย์ 
ระหวำ่งกำรเดินทำงท่ำนจะได้
ชม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วน
หน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ!! สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อม
เคร่ืองด่ืมท่ำนละ 1  แกว้ ณ ภตัตำคำรภำยในเรือ ประทบัใจกบัอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนติก และ
จำกทะเลเหนือ ค ่ำคืนน้ีหำควำมส ำรำญและพกัคำ้งคืนในเรือส ำรำญ DFDS  

*** กรุณาเตรียมเส้ือผ้าพร้อมของใช้จ าเป็นใส่กระเป๋าใบเลก็ส าหรับค้างคืนบนเรือ  
เน่ืองจากไม่สามารถน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขึน้ไปบนห้องพกัได้ (กระเป๋าต้องโหลดไปใต้ท้องเรือ) *** 

ที่พกั : บนเรือ DFDS TOR LINE พกัแบบ Outside Cabin เห็นววิทะเล พกัห้องละสองท่าน  
 

 

 



  

วนัเสาร์ที่ 14 ก.ค.61(10)  โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – พระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก  
    ช้อปป้ิง – มัลโม   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้าแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอาหารบนเรือ   

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวั “เมืองโคเปนเฮเกน”  ตั้งอยูร่ะหว่ำงทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้ ำ
เ กื อบทั้ ง หมด ภู มิ ป ระ เท ศ
ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย ค ำ บ ส มุ ท ร 
Jutland  และเกำะต่ำงๆอีก 406 
เกำะ น ำคณะออกเดินทำงโดย
รถโคช้ปรับอำกำศมุ่งหนำ้สู่ใจ
กลำงกรุง “โคเปนเฮเก้น” 
Copenhagen น ำคณะเท่ียวชม
เ มื อ ง ผ่ า นจ ตุ รั ส ซิ ตี้ ฮ อ ล ล์  
อาคารเทศบาลเมืองเก่า  เขต
ยำ่นใจกลำงเมือง พร้อมถ่ำยรูป
คู่กบั เงือกน้อยลิตเติล้เมอร์เมด 
Little Mermaid สัญลกัษณ์
ของเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศร้ำรอ
เจ้ำชำยตำมเน้ือเร่ืองในเทพ
นิยำยอัน ลือลั่นของนัก เ ล่ ำ
นิทำนระดับโลก ฮนัส์คริส
เตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับ
กำรสนับสนุนจำกบริเวอร์ จำ
คอบเซ่น เจำ้ของมูลนิธิคำร์ล 
สเบิร์ก ใกล้กนัเป็นย่ำนท่ำเรือ
ขนำดใหญ่ท่ีมีเรือสินคำ้ และเรือส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ เดินผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบัน ้าพุเกฟิออน 
เทพธิดำผูเ้สียสละกับบุตรชำยท่ีร่วมสร้ำงเกำะซีแลนด์ข้ึนมำชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” 
(Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดหนำวของรำชวงศ์แห่ง เดนมำร์ก ชม “พิธีการเปลี่ยนทหารรักษา
พระองค์” ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงำม 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3


  

บ่ำย  น ำท่ำนผ่ำนชม “ราวน์ทาวเวอร์” Round Towerอาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่านเขตท่าเรือ Kongens 
Nytorv ท่ีมีอำคำรบำ้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงรำย เป็นภำพท่ีงดงำม เหมำะส ำหรับกำรเยือน
เมืองน้ีท่ำนสู่ยำ่นใจกลำงเมืองเพื่อ
อิสระกับเมืองอันสวยงำมหรือ
เลือกหำซ้ือสินค้ำตำมอัธยำศัย 
 จำกนั้นน ำท่ำน เดินทำงสู่เมือลมลั
โม  “Malmö” (40 ก.ม.) คือเมืองท่ี
ใหญ่เป็นอันดับสำมของสวีเดน 
น ำท่ำนเดินทำงขำ้มสะพำนโอเร
ซุนด์ The Øresund ซ่ึงเช่ือม
ประเทศสวีเดน-เดนมำร์ก เป็น
สะพำนท่ียำวท่ีสุดของยุโรป ยำว
ประมำณ 12 กม. เป็นสะพำน 8 กม. และเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 4 กม. เปิดใช้เม่ือปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮ
เกน้ ประเทศเดนมำร์กกบั Malmo สวีเดน สะพำนน้ีมีควำมสวยงำม โดดเด่นมำก และใช้ไดท้ั้งรถยนต์ และ
รถไฟ   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Clarion Live Hotel Malmo / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง   
วนัอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.61(11)  มัลโม – ชมเมือง – สนามบิน – กรุงเทพฯ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนชมจตุัรัสกลำงเมืองมลัเมอท่ีมีมำตั้งแต่ปีค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลำงจตุัรัสมีรูปป้ันของพระเจำ้ Karl 

Gustav ท่ี  10 ซ่ึงออกแบบและ
แกะสลักโดย John Börjeson 
ด้ำนซ้ำยของจัตุ รัส เ ป็นท่ีตั้ งของ 
Rådhuset หรือ Town Hall ศำลำว่ำ
กำรเมืองสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ท่ี
สร้ำงข้ึนตั้ งแต่ปี 1353 ซ่ึงได้ช่ือว่ำ
เป็นหน่ึงในอำคำรเก่ำแก่ท่ีสุดของ
เมือง ผ่ำนชม Turning Torso ตึก
ระฟ้ำรูปทรงโมเดิร์นควำมสูง 190 
เมตร ซ่ึงนบัเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกท่ีอยูอ่ำศยัท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 3 ของ ทวีปยุโรป 



  

จำกนั้นเดินทำงขำ้มสะพำนโอเรซุนด์ The Øresund ซ่ึงเช่ือมประเทศสวีเดนเดนมำร์ก เป็นสะพำนท่ียำวท่ีสุด
ของยุโรป ยำวประมำณ 12 กม. เป็นสะพำน 8 กม. และเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 4 กม. เปิดใช้เม่ือปี 2000 เช่ือมต่อ
เมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมำร์กกบั Malmo สวีเดน สะพำนน้ีมีควำมสวยงำม โดดเด่นมำก และใชไ้ดท้ั้ง
รถยนต ์และรถไฟ ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

14.25 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 951 

วนัจนัทร์ที ่16 ก.ค.61(12)      กรุงเทพฯ 
06.00  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
* หมายเหตุ ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสาย
การบิน(Flight Delay) และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดนิทาง โดยบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

05-16 ก.ค. 2561 149,900 149,900 145,900 29,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- สตอ๊กโฮลม์ //โคเปนเฮเกน้ -กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อนหลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 ค่าทปิพนักงานขบัรถและไกด์ท้องถิ่นในยุโรป 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำน ้ ำด่ืมบนรถ 



  

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ี
พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือ
วำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 



  

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้
คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยื่นวี
ซ่ำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วนั 
(ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำน
เขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจา ก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ป
ทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบั
จำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้

พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั ฃ 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


