
#15978 ทัวรสแกนดิเนเวีย เดนมารก นอรเวย สวีเดน 8 วัน 5
คืน รถไฟสายฟลอมสบานา ลองเรือชมซองนฟยอรด บิน TG
ทัวรสแกนดิเนเวีย เดนมารก นอรเวย สวีเดน รูปปนนางเงือกนอย นํ้าพุเกฟออน
ทาเรือนูฮาวน เรือสําราญ DFDS สวนประติมากรรมวิกเกอรแลนด พิพิธภัณฑ
เรือไวกิ้งโบราณ ศาลาวาการเมืองสตอกโฮลม พิพิธภัณฑเรือวาซา แกมลาสแตน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน - โคเปนเฮเกน - เงือกนอย (ลิตเต้ิลเมอรเมด)
- น้ําพุเกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอรก - ยานนูฮาวน - ถนนสตรอ
ยก - เรือสําราญ DFDS

  

DFDS Scandinavian
Seaways หองพักแบบปกติ
(Inside Cabin, Bunk
Beds) หรือเทียบเทา

3 ออสโล - กอล - ฟลัม - ลองเรือซองนฟยอรด - กุดวานเกน - เบอรเกน   
Magic Hotel
Solheimsviken หรือเทียบ
เทา

4 รถรางเขาฟลอเยน - ยอดเขาฟลอเยน - ยานอาคารไม Bryggen - ตลาด
ปลานอรเวย - โวส - ไมรดาล - รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา - น้ําตก
จอสฟอสเซน - เกโล

  
Ustedalen Hotel หรือเทียบ
เทา

5 ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) - พิพิธภัณฑ
เรือโบราณไวก้ิง - คาลสตัท   

Scandic Klaralven Hotel
หรือเทียบเทา

6 สต็อคโฮลม - ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวา
ซาร - แกมลาสแตน   

Comfort Hotel Arlandar
Airport หรือเทียบเทา

7 สะพาน Skeppsholmen - ทาอากาศยานสต็อคโฮลม (อารลันดา)    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 เม.ย. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿65,900 ฿65,500 ฿64,900 ฿12,000

3 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 ฿65,900 ฿65,500 ฿64,900 ฿12,000

3 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 ฿67,900 ฿67,500 ฿66,900 ฿12,000

24 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 ฿67,900 ฿67,500 ฿66,900 ฿12,000

18 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 ฿65,900 ฿65,500 ฿64,900 ฿12,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน - โคเปนเฮเกน - เงือกนอย (ลิตเติ้ล
เมอรเมด) - น้ําพุเกฟออน - พระราชวังอามาเลียนบอรก - ยาน
นูฮาวน - ถนนสตรอยก - เรือสําราญ DFDS

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคั

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย ประตู 3 เคานเตอร D Thai
Airways โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูราชอาณาจักรเดนมารก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกน โดยเท่ียวบินท่ี
TG950 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 50 นาที)

07.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมารก ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง) พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเดนมารก และเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย

นําทานชม รูปป้ันนางเงือกนอย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยูบริเวณทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็น
ของขวัญแกกรุงโคเปนเฮเกน โดย คารล จาค็อบเซน บุตรชายของผูกอตั้งบริษัทเบียรคารลสเบิรก โดยนําแบบใบหนามาจากนัก
เตนบัลเลตชื่อ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายท่ีเป็นหญิงเปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและท่ีน่ีไดกลายเป็นสัญลักษณท่ี
สําคัญของเมือง

จากนั้นชม น้ําพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปป้ันของเทพีนอรดิกเกฟิออนท่ีกําลังลากจูงวัวกระทิง 4 ตัว ท่ีมีความ
เชื่อวา เทพีนอรดิกเกฟิออนทําการไถคราดเพ่ือใหเกิดเป็นประเทศเดนมารคน่ันเอง

นําทานถายรูปกับ พระราชวังอามาเลียนบอรก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ
เดนมารก ตั้งอยูริมน้ําทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกนคะ สรางขึ้นเมื่อกลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ

่ ่ ้



300 ปีของราชวงศโอลเดนบวรก และใชเป็นท่ีพํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว ภายในจัดแสดงสิ่งของล้ําคาตางตางมากมาย
อาทิ เชน เครื่องเพชรมหามงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณ

นําทานสู ทาเรือนูฮาวน (Nyhavn) เป็นเขตทาเรืออันเกาแกของโคเปนเฮเกน ตั้งอยูริมฝ่ังตะวันออกของตัวเมือง ตาม
ประวัติไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่งใหสรางทาเรือใกลๆ ตัวเมืองหลวง เพ่ือใหสะดวกงายตอการขนยายสินคา
และใชเป็นทาเรือพาณิชยสําหรับเรือจากท่ัวทุกมุมโลกมาเทียบทา ในวันอากาศดีๆ ถือเป็นศูนยรวมของนักทองเท่ียว สามารถ
เลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

อิสระชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก (Strøget) ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในโลก รานบนถนนชอปป้ิงสายหลักของเมืองนั้นเต็มไป
ดวยแบรนดดังท่ีเราคุนเคยดี ตั้งแต Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ท่ีไมวาใครจะเขามาแลวกี่เมืองกี่สาขา ก็
ไมสามารถหยุดขาตัวเองไมใหเดินเขาไปซ้ําได แตท่ีนาสนใจมากกวาคือรานของแบรนดดีไซเนอรทองถิ่นชื่อดัง อยาง Wood
Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ท่ีตั้งอยูบริเวณน้ีเชนกัน

15.30 น. ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู ทาเรือสําราญ DFDS Scandinavian Seaways เพ่ือทําการเช็คอิน (การนอนบน
เรือกรุณาเตรียมกระเปาแยกชุดสําหรับคาง 1 คืนเพ่ือความสะดวกสบาย)

17.00 น. ออกเดินทางสู กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอรเวย ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษีบนเรือมากมาย ราน
อาหาร สปา การแสดงโชว และอ่ืนๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บุฟเฟตเมนูซีฟ ูดและอ่ืนๆอีกมากมาย ***โดยอาหารบุฟเฟตซีฟ ูดทางเรือจะจัดเตรียมเมนู
อาหารขึ้นอยูแตละฤดูกาล***

พักท่ี DFDS Scandinavian Seaways หองพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเทา
***ในกรณีลูกคาตองการอัพเกรดเป็นหองแบบมีหนาตาง (SEASIADE CABIN) เพ่ิมทานละ 3,000 บาท โดยทําการเช็ค

กับเจาหนาท่ีอีกครั้งหน่ึงในการตรวจสอบหองวาง***

ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน

โคเปนเฮเกน

เงือกนอย (ลิตเต้ิลเมอรเมด)

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมารก และ
เป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากท่ีสุดในกลุมประเทศนอรดิก อีกท้ังยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของเดนมารก โคเปนเฮเกนตั้งอยูบน
ชายฝ่ังตะวันออกของเกาะนิวซีแลนด อีกสวนเล็กๆ ของเมืองตั้งอยูบน Amager และ
แยกออกจากเมือมัลโมของสวีเดนดวยชองแคบโอเรซุน เมืองน้ีเป็นศูนยกลางทาง
วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการปกครองของเดนมารก มันเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางการ
เงินท่ีสําคัญของยุโรปเหนือ นอกจากน้ีโคเปนเฮเกนยังเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเป็นมิตรกับการ
ใชจักรยานมากท่ีสุดในโลก

เป็นรูปป้ันสัญลักษณของเมืองท่ีตั้งอยูริมอาวโคเปนเฮเกน นักทองเท่ียวแทบทุกคนมา
ตรงจุดน้ีเพ่ือถายรูปคูกับเธอ ท่ียังคงน่ังหนาเศราเฝารอ เจาชายคนรักตามเน้ือเรื่องใน
เทพนิยายของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันทานจะไดทราบเรื่องราวอันเป็น
ท่ีมาของเงือกนอยตามเน้ือหาในเทพนิยายรักบันลือโลกปัจจุบันลิตเติ้ลเมอรเมดมี "นอง
สาว" แตตั้งแสดงอยูท่ี Langelinie ในอาวโคเปนเฮเกน ไมไกลจากท่ีตั้งเงือกนอยตัวเดิม



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง

การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเปาแยกชุดสําหรับคาง 1 คืนเพ่ือความสะดวกสบาย

***ในกรณีลูกคาตองการอัพเกรดเป็นหองแบบมีหนาตาง (SEASIADE CABIN) เพ่ิมทานละ 3,000 บาท โดยทําการเช็ค
กับเจาหนาท่ีอีกครั้งหน่ึงในการตรวจสอบหองวาง***

นํ้าพุเกฟออน

พระราชวังอามาเลียนบอรก

ยานนูฮาวน

เป็นน้ําพุขนาดใหญท่ีถูกสรางขึ้นในรูปทรงท่ีแปลกตา คลายกับเป็นธารน้ําตกจําลอง เพ่ือ
อุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน ตนตํานานของราชอาณาจักรเดนมารก เป็นรูปป้ันท่ีสวยงาม
ตระการตา

เป็นพระราชวังท่ีเป็นสถานท่ีประทับในชวงฤดูหนาวของราชวงศเดนมารกมาตั้งแตปี
ค.ศ.1794 ซ่ึงตั้งอยูในเมืองโคเปนเฮเกน ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแตง
ภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตลร็อคโคโค

เป็นยานทาเรือริมฝ่ังคลองและยานความบันเทิงอันเกาแกในโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก ทอดยาวจาก Kongens Nytorv ไปยังทาเรือดานหนาทางใตของโรงละคร
Royal Playhouse ตามขางทางจะเรียงรายไปดวยทาวนเฮาสและบารยุคเกาสุดคลาสสิก
ท่ีมีสีสันสดใส คาเฟ บาร และรานอาหารท่ีเหมาะแกการน่ังพักผอนหยอนใจ ชิม
บรรยากาศเกาๆ ของโคเปนเฮเกน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ถนนสตรอยก

เรือสําราญ DFDS

 บาย

เป็นถนนสายชอปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในยุโรป ดวยความยาว 1.8 กิโลเมตร

เป็นเรือสําราญอันโออาขนาดใหญ ท่ีพรั่งพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
มากมาย เชน ผับ บาร หองซาวนนา รานคาปลอดภาษี หองเลมเกมส เป็นตน เชิญพัก
ผอนเดินเลนบนเรือ กอนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ํา
แบบบุฟเฟตในเรือ พรอมพักคางคืนบนเรือสําราญน้ี อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟาเรือ หรือชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีในเรือก็ได

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว เมนู บุฟเฟตเมนูซีฟ ูดและอ่ืนๆอีกมากมาย

 DFDS Scandinavian Seaways หองพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ออสโล - กอล - ฟลัม - ลองเรือซองนฟยอรด - กุดวานเกน
- เบอรเกน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ

09.45 น. เดินทางถึงทาเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเวย

จากนั้นเดินทางตอไป เมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงท่ีเป็น
ปากประตูสูเขตฟยอรดของนอรเวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

นําทานเดินทางจากเมืองกอล ไปยัง เมืองฟลอม(FLAM)

นําทาน ลองเรือชมซองนฟยอรด ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอรเวย มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขามาในแผนดิน โดยเป็น
ความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะแผนดินของธารน้ําแข็งเมื่อหลายลานปีกอน ระหวางทางลองเรือนั้นเราจะได
พบกับหมูบานเล็กๆ หลายหมูบาน ดานขางมีภูเขา จะมีน้ําตกเล็กๆท่ีไหลมาจากหนาผาใหเราเห็นเรื่อยๆ โดยเรือจะเริ่มออกจาก
เมืองฟลอมไปถึงยังทาท่ีเมืองกูดวาเกน

นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลกเบอรเกน (BERGEN) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เป็นเมืองทาโบราณ เเละมี
ขนาดใหญเป็นอันดับท่ีสองของนอรเวย เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามของอาคารตางๆ ท่ีไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีตั้งเเตสมัย
ศตวรรษท่ี 18 โดยไดรับสมญานามวาเป็นเมืองเเหงเจ็ดขุนเขาของนอรเวย

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย

พักท่ี Magic Hotel Solheimsviken หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนํา
เสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)

ออสโล

กอล

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนเรือนําเท่ียว

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซ่ึงสมัยกอนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญของชุมชน
ชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตั้งอยูขอบดานเหนือขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ท่ีชื่อ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ท่ีสุดชื่อ Malmøya นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญของเมือง

เป็นเมืองแหงปากประตูสูดินแดนแถบฟยอรด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 รถรางเขาฟลอเยน - ยอดเขาฟลอเยน - ยานอาคารไม
Bryggen - ตลาดปลานอรเวย - โวส - ไมรดาล - รถไฟสายโร
แมนติกฟลอมสบานา - น้ําตกจอสฟอสเซน - เกโล

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ฟลัม

ลองเรือซองนฟยอรด

กุดวานเกน

เบอรเกน

เป็นจุดหมายปลายทางทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมาตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19 ในแตละปี
จะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนเมืองเล็กๆแหงน้ีกวา 450,000 คน เมื่อมาถึงเมืองฟลัม
นักทอง เท่ียวมักไมพลาดไปลองเรือชมความสวยงามของ ซอจนฟจอรด (Sognefjord) ฟ
ยอรดท่ีมีความยาวและลึกท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผน
ดิน

ลองเรือชมซองนฟยอรด สถานท่ีอันงดงามท่ีไดชื่อวา เป็น King of Fjord ท่ีสวยงามท่ีสุด
ในนอรเวย มีความยาวถึง 204 กม.จากทะเลเขามาในแผนดินใหญนอรเวย

เป็นหมูบานในเขตเทศบาลเมือง เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม หรือเป็นสถานท่ี
สําหรับ เตรียมจอดทาเรือลงสําหรับนักทองเท่ียว จึงเป็นท่ีนิยมสําหรับนักทองเท่ียวท่ีจะมา
เยือนเมืองแหงน้ี

เป็นเมืองหลวงแหงศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเกาแหงฟยอรดของประเทศนอรเวย อีก
ท้ังยังเป็น “เมืองมรดกโลก” ประกาศโดยองคการยูเนสโก ท่ีสําคัญท่ีน่ียังเป็นเมืองใหญ
อันดับ 2 ของประเทศ และเป็นเมืองทาสําคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใตของนอรเวย
มีท้ัง เมืองเกายานชาวประมง ทาเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนยกลางการขุดเจาะน้ํามัน
ของประเทศดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 Magic Hotel Solheimsviken หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู สถานีรถราง Fløibanen เพ่ือขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทัศน ท่ีสวยงามของเมืองเบอรเกน
ชมเมือง ภูเขา และฟยอรดท่ีสวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที

่



นําทานเดิมชมยานชุมชนไมเกาโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf เป็นทาเรือเกาของเมืองเบอรเกน ท่ีเป็น
หลักฐานแสดงความสําคัญของเมืองในฐานะสวนหน่ึงของจักรวรรดิการคาของสันนิบาตฮันเซียติก ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 14
จนถึงกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 เคยเกิดเพลิงไหมเผาทําลายบานไมอันสวยงามของบริกเกิน มาแลวหลายครั้ง

จากนั้นชม มารเก็ตสแควร (MARKET SQUARE) ท่ีปลายตะวันออกเฉียงใตของทาเรือหลักท่ีสวยงามของเมือง
Bergen's มารเก็ตสแควร (Torget) เป็นสถานท่ีท่ีชาวประมงพ้ืนบานจับสัตวน้ําไดทุกเชา มีสินคาอาหารทะเลสดสดวางขายอยู
มากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายุมากกวา 700 ปี

บาย

อิสระอาหารเท่ียง ณ ตลาดปลาเบอรเกน MARKET SQUARE

นําทานเดินทางสู เมืองวอส (VOSS) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง

นําทานชม โรงแรม Fleischer's Hotel เปิดดําเนินการมาตั้งแตปี ค.ศ.1864 มีอายุกวา 150 ปี โดยคนในตระกูล
Fleischer สืบตอกันมาไดกวา 5 รุนชั่วคนแลว ไมไดเปล่ียนมือใหเจาของอ่ืนคนนอก เป็นหน่ึงโรงแรมในกลุม Historical
Hotel

จากนั้นขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สูสถานี MYRDAL ใหทานไดชมบรรยากาศความงามของธรรมชาติ

นําทานน่ังรถไฟเสนทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หน่ึงในเสนทางรถไฟสายสวยงามและมีความ
สูงชันท่ีสุดในโลก รวมระยะทางกวา 20 กิโลเมตร จากฟลอมสูมีรดาลเพียง 55 นาที เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, ลอดภูเขา,
สะพานขามหุบเขาและแมน้ํา รถไฟจะจอดใหทานไดถายภาพกับ น้ําตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน
ตลอดจนภูมิทัศนอันงดงามของฟยอรดท่ีมีอยูมากมาย สุดปลายทางท่ีมีรดาล

นําทานน่ังรถโคชเดินทางสู เมืองเกลโล (GEILO) โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม

พักท่ี Ustedalen Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตน
เทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)

รถรางเขาฟลอเยน

ยอดเขาฟลอเยน

ยานอาคารไม Bryggen

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นรถรางท่ีเชื่อมตอพ้ืนท่ีเมืองเบอรเกนกับยอดเขาฟลอเยน หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียว
หามพลาดของประเทศนอรเวย มีความยาวตลอดทางอยูท่ี 844 เมตร รถรางน้ีมีผูโดยสาร
ใใชบริการมากกวา 1 ลานคนในแตละปี

เป็นยอดเขาสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ท่ีมีจุดชมวิวของเมืองท่ีสวยมากๆ หาก
ทองฟาสดใส ซ่ึงเราสามารถมองเห็นฟยอรดและเกาะตางๆ ไปจนสุดสายตา ท่ีน่ีเป็นแหลง
ทองเท่ียวยอดนิยมในหมูนักทองเท่ียวและคนในทองถิ่น ขางบนไมเหมาะสําหรับคนขี้
หนาวเป็นอยางย่ิง เพราะลมแรงเกือบตลอดเวลาทําใหอากาศหนาวอยูแลวรูสึกสะทานขึ้น
ไปอีก

เป็นกลุมอาคารแบบ Hanseatic ท่ีเรียงรายอยูทางดานตะวันออกของทาเรือเบอรเกนใน
ประเทศนอรเวย ท่ีเป็นท่ีตั้งของรานอาหาร บาร คาเฟเกาแกของเมือง เป็นสถานท่ีท่ีมี
สีสันในมรดกโลกท่ีเป็นสัญลักษณของเบอรเกนท่ีไมควรจะพลาดมาถายภาพ นอกจากน้ี
ยูเนสโกยังยกใหกลุมอาคารดังกลาวเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาตั้งแตปี 1979 ดวย



ตลาดปลานอรเวย
Fish Market มีอายุกวา 1,000 ปี และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงดานตะวันตกสุด
ของแผนดินนอรเวย

โวส

ไมรดาล

รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา

นํ้าตกจอสฟอสเซน

เกโล

 บาย

เป็นท่ีรูจักกันดีวาเป็นจุดหมายปลายทางในชวงฤดูหนาวของนักสกี เพราะท่ีน่ีมีลานสกีอยู
ถึงสองศูนยดวยกัน อีกท้ังโวสยังถูกลอมรอบดวยแมน้ํา ภูเขา หนาผา และทะเลสาบอีก
ดวย

เป็นพ้ืนท่ีหมูบานเล็กๆ ในเขต Aurland ของประเทศนอรเวยท่ีพรอมตอนรับแขกผูมา
เยือน และสงมอบประสบการณท่ีไมสามารถหาไดจากท่ีอ่ืนใดจากหมูบานริมสถานีรถไฟ
ของเสนทางโณแมนติกน้ี

เป็นเสนทางรถไฟสายโรแมนติกอันสวยงามซ่ึงแสดงถึงเทคโนโลยีการกอสรางทางรถไฟ
สายฟลอมสบานา ท่ีพิสูจนถึงความสามารถและความชํานาญอันสูงสงของวิศวกรเมื่อ 88
ปีกอน ทางรถไฟสายน้ีใชเวลากอสรางเกือบ 20 ปีกวาจะเปิดเสนทางเป็นการชั่วคราว
สําหรับรถไฟไอน้ําเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม ปี 1940 และสําหรับรถไฟฟาในปี 1944 ปัจจุบัน
เป็นหน่ึงในเสนทางรถไฟทองเท่ียวชมวิวท่ีสวยงามมากเสนหน่ึของนอรเวย

เป็นสายน้ําท่ีตกจากความสูง 225 เมตร น้ําตกน้ีเกิดจากการละลายของหิมะ ไหลรุนแรง
เป็นละอองฟ ุงกระจาย ลงมาจากดานบนทะเลสาบ Reinungavatnet และทะเลสาบ
Seltuftvatnet เกิดกลายเป็นความงดงามท่ีตระการตา

เป็นเมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงของนอรเวย เป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงท่ีเป็นปากประตูสูเขต
ฟยอรดของนอรเวย และอยูระหวางกรุงออสโลและเมืองเบอรเกน ท่ีน่ีมีลิฟตสกี 20 แหง
และลานสกีอัลไพน 39 ลานในระดับความสูงและความยากงายตางกันไป ศูนยเกโลเลียมี
ลานสกีระดับงายสีเขียวและฟา สวนศูนยสลัตตามีลานสกีระดับฟาและแดงเป็นสวนใหญ
นอกจากน้ียังมีลานสกีพ้ืนราบยาว 135 ไมล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Ustedalen Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) -
พิพิธภัณฑเรือโบราณไวก้ิง - คาลสตัท

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางตอไป เมืองออสโล (OSLO) 222 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศนอรเวย ไดรับการจัดอันดับใหเป็นเมืองท่ีมีคาครองชีพแพงท่ีสุดในโลกสําหรับชาวตางชาติ

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชม สวนประติมากรรมวิกเกอรแลนด (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยูในเขตอุทยาน Frogner เป็นสวน
ประติมากรรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดดเดนไปดวยผลงานรูปแกะสลักหินและรูปหลอสําริดจํานวนมากกวา 200 ชิ้นงาน ท่ีนาท่ึงคือ
ผลงานท้ังหมดนั้นสรรสรางโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงใหเห็นถึงความทุมเทของตัวศิลปินเป็นอยาง
มาก โดยใชเวลาในการสรางรวม 22 ปีเลยทีเดียว

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งท่ีสรางจากไม ในยุค
คริสตศตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันท่ีมีอายุเกาแก
กวา 1,000 ปี

นําทานเดินทางสู เมืองคาลสตัท (KARLSTAD) 218 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองเล็กท่ีสวยงามริมทะเลสาบ
อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเป็นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี ท่ี
น่ีมีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหิน

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Scandic Klaralven Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอ
เบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)

ออสโล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซ่ึงสมัยกอนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญของชุมชน
ชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตั้งอยูขอบดานเหนือขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ท่ีชื่อ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ท่ีสุดชื่อ Malmøya นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญของเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 สต็อคโฮลม - ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบ
โบราณวาซาร - แกมลาสแตน

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด)

พิพิธภัณฑเรือโบราณไวกิ้ง

คาลสตัท

เป็นพ้ืนท่ีอุทยานหน่ึงในออสโล ท่ีความพิเศษของท่ีแหงน้ีอยูท่ีผลงานศิลปะประติมากรรม
มนุษยเปลือยในหลากหลายอิริยาบถ โดยผานผลงานการแกะสลักรูปเหมือนจากหิน
แกรนิต และการหลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย เป็นผลงาน
ของกุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยชื่อดัง อีกท้ังสวนน้ียังไดรับการยอมรับวา
เป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

พิพิธภัณฑน้ีจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณท่ีสรางจากไม ในคริสตศตวรรษท่ี 9 โดยขุด
ไดจากรอบๆออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันท่ี
มีอายุเกาแกกวา 1,000 ปี เรือถือเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในอดีต เพราะชาวไวกิ้งใชเรือ ท้ังใน
เรื่องของการรบ ทําการคา และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ ไกลกวาคอนโลก

เป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบ อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลมของประเทศสวีเดนและ
เมืองออสโลของประเทศนอรเวย เพราะเป็นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี เมืองน้ีถูก
สถาปนาโดยกษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนาม
ของพระองค Karl-stad

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Scandic Klaralven Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู กรุงสต็อกโฮลม (STOCKHOLM) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลก เมืองหลวงของประเทศ
สวีเดน โดยใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน มีประชากรในเขตเทศบาล
สต็อกโฮลม 909,000 คน ถานับเขตท่ีอยูอาศัยโดยรอบท้ังหมดจะมีประชากรประมาณ 2.2 ลานคน

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเขาชม ศาลาวาการเมืองสตอกโฮลม (Stockholm City Hall) ใชเวลาสรางถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในปี 1911
และทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

จากนั้นชม พิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa) เป็นเรือท่ีถูกกูขึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไว
ไดกวา 95 เปอรเซ็นตและตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือ Vasa เป็นทรัพยสมบัติทางศิลปะท่ีโดดเดนและ

่ ่ ่ ่ ้ ่ ้ ่ ้



่ ้ ้

เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก เรือลําน้ีถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑท่ีสรางขึ้นเพ่ือแสดงเรือลําน้ีในเมือง
สตอกโฮลม ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซาซ่ึงคุณสามารถรับชมได 16 ภาษา

อิสระชอปป้ิง ยานแกมลาสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นยานเมืองเกาท่ีอยูมาตั้งแตศตวรรษท่ี 13 เป็น
อีกท่ีหน่ึงท่ีผูมาเยือน Stockholm ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลวา เมืองเกา ท่ีน่ีมีมาตั้งแตสมัยเริ่มกอ
ตั้งเมืองสตอกโฮลม เป็นสวนท่ีเกาแกและล้ําคาทางประวัติศาสตรมากท่ีสุดในเมืองเลยทีเดียวผสมผสานกับความทันสมัยเขาไว
ดวยกันไดอยางลงตัว

***สถานท่ีชอปป้ิงในยุโรปบางแหงจะปิดวันอาทิตยถาทานตองการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม กรุณาเช็ควันเดินทางของทาน
กอนตัดสินใจซ้ือโปรแกรมทัวร***

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Comfort Hotel Arlandar Airport หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนํา
เสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทากัน)

สต็อคโฮลม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงาม
ท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ความงามบนผิวน้ํา หรือราชินีแหงทะเล
บอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลา
เร็น ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม

พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร

แกมลาสแตน

 บาย

เป็นอาคารท่ีมีความสวยงามสะดุดตา และเป็นสัญลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของ
สตอกโฮลม ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารท่ีกอสรางดวยอิฐสีแดงท้ังหลัง ซ่ึงเป็น
สัญลักษณถึงเกาะท่ีย่ิงใหญ เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี 1923 ถึงแมวารูปลักษณ
ภายนอกจะดูเรียบๆ แตการตกแตงภายในนั้นไมธรรมดา กับศิลปะสมัยใหมในแบบอาร
ตนูโว

เป็นพิพิธภัณฑท่ีเก็บเรือรบวาซา เรือท่ีเป็นตํานานและสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

เป็นพ้ืนท่ีเมืองเกาท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของพระราชวังหลวงและอาคารคลาสสิกมากมายดวย
กล่ินอายของศตวรรษท่ี 17 ท้ังบานเรือน สิ่งปลูกสรางท่ีมีความสวยงามในรูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมแบบสวีเดน เชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ ท่ีเรียงรายไปดวย
รานกาแฟและรานหนังสือตางๆ ท่ีคุณจะเพลิดเพลินในการเท่ียวชม

 คํ่า  Comfort Hotel Arlandar Airport หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 สะพาน Skeppsholmen - ทาอากาศยานสต็อคโฮลม - อารลัน
ดา

 หมายเหตุ

วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานท่ีชอปป้ิงในยุโรปบางแหงจะปิดวันอาทิตยถาทานตองการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม กรุณาเช็ควันเดินทางของทานกอน
ตัดสินใจซ้ือโปรแกรมทัวร

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานถายภาพรูปกับ มงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสตอกโฮลม
โดยเชื่อมตอจาก Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร และกวาง 9.5 เมตร มงกุฎ
สีทองมักจะเห็นในโปสการดของสวีเดน เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาถายภาพเป็นท่ีระลึก โดยมีภาพเมืองเกาปรากฏ
เป็นฉากหลัง

10.30 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสู ทาอากาศยานสตอกโฮลม-อารลันดา ใหทานทําการคืนภาษี TAX REFUND

บาย

14.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เท่ียวบินท่ี TG 961

สะพาน Skeppsholmen
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน สะพานแหงน้ีเชื่อมตอ
Blasieholmen กับ Skeppsholmen สะพานยาว 165 เมตรและกวาง 9.5 เมตร
ประกอบดวยถนนกวาง 5.5 เมตรขนาบขางดวยทางเดิน 2 เมตร บนสะพานมีมงกุฎทอง
ท่ีถือเป็นจุดไฮไลทท่ีน่ังทองเท่ียวนิยมไปถายรูปเมื่อมาเยือนท่ีน่ี

ทาอากาศยานสต็อคโฮลม (อารลันดา) บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสวีเดน และเป็นทาอากาศยานหลักสูประเทศสวีเดน อยู
หางจากกรุงสตอกโฮลมไปทางเหนือประมาณ 42 กิโลเมตร



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบิ

นรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ
ปิดของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น

**ท้ังน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวา
ลูกคายอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด**

รายละเอียดเพ่ิมเติม

บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระท่ังตราปั๊มลายการตูน ท่ีไมใชการ
ประทับตราอยางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

้



กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

**กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง** 

การชําระเงิน
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดิน

ทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 45
วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 60 วัน)

3. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกน COOPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูลคํารองในการขอย่ืนวีซา ประเทศ
นอรเวยสงกลับมา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการย่ืนวีซา ประเทศ นอรเวย

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG) 

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30 กก.กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการวันละ 1 ขวด

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000  คารักษาพยาบาลวงเงิน  2,000,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาธรรมเนียมย่ืนวีซา 4,000 บาท

คาทิปไกด คนขับรถ หัวหนาทัวร รวมท้ังทริป 8 วัน 80 EURO/ทาน

วีซา
การขอวีซาเชงเกน (ประเทศนอรเวย)

ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชั้น 8 )

ในการย่ืนวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใชได  
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  15 วันทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถาน

้



ทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต        

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา***

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ประเทศนอรเวย)

1. หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ

การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สีเลือดหมู) เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ (สีน้ําเงิน)
หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด***

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตฯ ตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย
รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไม

ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย
- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน

- Bank Certificate 

หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผูสมัครตองขอกับธนาคาร (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วัน ) กอนวันย่ืนวีซา รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตองสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกตอง
ตรงตามกับพาสปอรต

สําคัญมาก !!! หามทําการโอนเงินเขาไปเป็นยอดใหญในครั้งเดียวกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด

กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายไดนั้น คือ
- พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได

- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได

กรณีท่ีมีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนุนดังน้ี 
- ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ  

เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็นตน

- หนังสือรับรองคาใชจาย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผูสนับสนุนและชื่อผูเดินทางชัดเจน รบกวนตรวจสอบ ชื่อ
และนามสกุล ตองสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต

- Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย เป็นภาษาอังกฤษ รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตอง   สะกด
เป็นภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต

**สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ**

4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- เจาของกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี
โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

- พนักงานท่ัวไป หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศท่ี
เดินทางทางตามโปรแกรม (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)

่ ่ ่



- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดาหรือมารดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทานั้น) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา 

- ในกรณีท่ีเดินทางพรอมกัน แตบิดาหรือมารดา มีวีซาอยูแลวสามารถท่ีจะแสดงหนาสําเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา
พรอมกับ สําเนา หนาวีซา Schengen ท่ียังมีอายุการใชงานได แนบพรอมกับตั๋วเครื่องบินท่ีสามารถยืนยันไดวาไปพรอมกันจึงจะ
สามารถยกเวน หนังสือยินยอมได

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ*

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย
ท้ังสองทาน 

- ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

เอกสารตัวจริงท่ีตองนําติดตัวมาในวันท่ีตองสแกนลายน้ิวมือ 

- บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุตํ่ากวา 18 ปี )

- สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอย่ืนวีซา

- เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู 15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต
หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาท่ีกําหนด        

- ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

- คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร

- การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆท้ังสิ้น บริษัทเป็น
เพียงตัวแทนท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผานทุกกรณี ***

หมายเหตุ
** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป**

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ี
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมท่ีพัก

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม 

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียวSingleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติด
กันหรืออยูคนละชั้น

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
กรณียกเลิก : (จอยกรุป)

่ ้



ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป)

ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


