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วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืง

โดฮา ประเทศกาตา้ร ์                      (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชั �น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมีเจา้หนา้ที�ของ

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั�นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ําแนะนําเพื�อ

เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

20.20 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เที�ยวบนิที� QR981     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 



 

- 2 - | 58EU2649_ZG_ZARN08_Scandinavia 8D5N_QR  FEB-MAY   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมือง

สต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - เนินเขาฟยลักาทนั - พพิธิภณัฑย์ุค

กลาง - มหาวหิารแหง่เมืองสต็อคโฮลม์ - โอเปร่า เฮา้ส ์- ศาลาว่าการเมอืงสต็อคโฮลม์ - พพิธิภณัฑ์

เรอืรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากมัลา สแตน - พระราชวงัหลวง - เมืองคารล์สตดั - โบสถใ์หญ่

แห่งเมอืงคารล์สตดั - จตัุรสัใจกลางเมือง - ศาลากลางประจําเมืองคารล์สตดั - สะพานหนิเก่าแก ่                            

(-/L/D)      

00.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 

01.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมืองสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เที�ยวบนิที� QR169      

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

06.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง 

** 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน 

(Sweden) เป็นเมืองหลวงที�งดงามที�สุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยีทั �งหมด จนไดรั้บขนานนามว่า 

“ราชนิแีห่งทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) 

ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที�ตั �งอยู่บนพื�นนํ�า ทําใหเ้มือง

สต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที�สวยที�สุดแหง่หนึ�งของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู่ จุดชมววิบน เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพื�อบันทกึภาพของเมืองสต็อคโฮล์

มจากมุมที�สวยที�สดุชมววิสวยของตัวเมืองที�ตั �งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ที�หอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์และ

ทะเลบอลตกิ  

นําท่าน ผ่านชม สถานที�สําคัญ อาท ิพธิภณัฑย์ุคกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแห่งเมอืง

สต็อคโฮลม์ (The Cathedral of Stockholm), โอเปร่า เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ที�ใชเ้วลาสรา้ง

นานถงึ 12 ปี เสร็จสมบรูณ์ในปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนกิชื�อดังของประเทศสวเีดน ชื�อ เรกนาร์ ออสตเ์บริ์ก 

(Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค ไดรั้บแรงบันดาลใจในการ

สรา้งมาจากปราสาทสไตลเ์รอเนสซองคข์องประเทศอติาล ีจงึไดอ้อกแบบใหศ้าลาวา่การเมอืงแหง่นี�มลีานกลาง

เพิ�มเขา้มาสองลานคอื บอร์การ์การ์เดน้ (Borgargarden) และ บลูฮอลล ์(Blue Hall) ในทุกๆ วันที� 10 ของ

เดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลี�ยงรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

 นําทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรือที�ถูกกูข้ ึ�นมาในศตวรรษที� 17 

เนื�องจากสามารถรักษาชิ�นสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลัก

นับรอ้ยชิ�น เรอืวาซาเป็นทรัพย์สมบัตทิางศลิปะที�โดดเด่นและเป็นแหล่งทอ่งเที�ยวที�สําคัญที�สุดแห่งหนึ�งในโลก

ในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการที�เกี�ยวขอ้งกับเรือลํานี� 9 นทิรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี�ยวกับเรือวาซา 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี� เป็นพิพิธภัณฑ์ที�นักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจมากที�สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ทั �งหมดแถบ

สแกนดเินเวยี ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชม

ได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหก้บั

ทา่นไดท้กุกรณี เนื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ั�งหมด ** 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมอืงเก่ากมัลา สแตน (Gamla Stan) เมืองย่านที�สุดและสวยงามราวกับภาพวาด

ปัจจบัุนยังทิ�งร่องรอยแห่งความเป็นเมอืงแหง่ยุคกลาง มกีลิ�นอายของศตวรรษที� 17 ทั �งบา้นเรือน สิ�งปลูกสรา้ง

ที�มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเชน่เดยีวกับเสน่หข์องตรอกซอกซอยตา่งๆ ที�เรยีงราย

ไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสอื  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นที�ประทับอย่างเป็นทางการของพระ

ราชวงศส์วเีดน เป็นหนึ�งในพระราชวังที�งดงามมากที�สุดในบรรดาพระราชวังทั�งหมดของทวปียุโรป ลักษณะเป็น

อาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1754 ภายใน มหีอ้งตา่งๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึ�งเปิดใหป้ระชาชน

เขา้เยี�ยมชมไดต้ลอดทั�งปี ในบรรดาหอ้งต่างๆสว่นที�เป็นจุดเด่น ไดแ้ก ่หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงว่าการ

ของรัฐ หอ้งพักของขุนนาง ลําดับต่างๆ และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถานกุสตาฟที� 3 ชมการผลัดเปลี�ยนเวรยาม

ประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซ์ึ�งจะเกดิขึ�นในเวลาก่อนเที�ยงของทกุวัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาท)ี เมืองสวยงาม

เล็กๆของ ประเทศสวเีดน (Sweden) ตั �งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนริ์น อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ประเทศ

สวเีดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหวา่งสองเมืองใหญ่นี� สรา้งเมืองโดยกษัตรยิ์

คาร์ลที� 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชื�อเมืองจงึเรียกตามพระนามของพระองค ์นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ 
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กับ โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสัใจกลางเมอืง (Town Square), 

ศาลากลางประจําเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเก่าแก่ (Ancient Stone 

Bridge) 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Gustaf Froeding, Karlstad, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ�ง - อุทยานฟรอก

เนอร ์- ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน - เมอืงเกยีโล              (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ 

ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมื�อประมาณ 60 ปี ที�ผ่านมานี� ครั �งสมัยที�ประเทศนอรเ์วย์อยู่ใน

อารักขาของประเทศเดนมารก์นั�น ประเทศนอรเ์วย์เคยยา้ยเมืองหลวงถงึ 2 ครั�ง จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมือง

เบอรเ์กน้ จนกระทั�งยา้ยมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบัน เมื�อประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมอืงอาณา

นคิมใหญ่ของจักรพรรดไิวกิ�งโบราณซึ�งอยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮา

โรลดแ์ฮร ์เมืองออสโลเป็นเมืองหลวงที�มีค่าครองชพีสูงที�สุดในโลกแทนที�โตเกยีว ตั�งอยู่ขอบดา้นเหนือของ

อา่วฟยอรด์ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิี�แปลกใหม่ เป็นธรรมชาตทิี�อุดมสมบูรณ์อันหาชมได ้

ยาก 

นําท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ�ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสําคัญของเหล่านักรบไวกิ�ง

เมื�อครั �งที�เคยรุ่งเรอืงในอดีต จัดแสดงเกี�ยวกับเรือไวก ิ�งที�สรา้งจากไมใ้นยุคครสิตศ์ตวรรษที� 9 โดยขุดไดจ้าก

รอบๆเมืองออสโล ฟยอรด์ นอกจากนี�ยังจัดแสดงเกี�ยวกับเครื�องมือในชวีติประจําวันที�มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

เป็นตํานานของชาวไวกิ�งเรอืถอืเป็นสิ�งที�สําคัญที�สุด เพราะชาวไวกิ�งใชเ้รอืทั �งในเรื�องของการรบ ทําการคา้ และ

ออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคีํากลา่ววา่ถา้ไม่มีเรอืไวกิ�งก็จะไม่มยีุคที�รุ่งเรอืงที�สดุ ** รอบของการเขา้ชม

อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ�งใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนื�องจากเป็นการชําระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ั�งหมด ** 

นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของ

ปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วย์ชื�อกสุตาฟ วกิเกแลนด ์ที�ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รปูสลักหนิแกรนิต และทองแดง

ใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึ�งชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็นที�ตั �งของรูปแกะสลักชิ�นโบวแ์ดง

ของทา่นชื�อ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานที�แข่งขันกฬีา

โอลมิปิกฤดูหนาวที�ปกตใินช่วงเดอืนมีนาคมจะใชเ้ป็นสถานที�ชมุนุมแข่งขันของนักเล่นสกทัี�งโลกที�นี� สามารถจุ

ผูเ้ขา้ร่วมไดเ้กอืบหนึ�งแสนคน 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีโล (Geilo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 20 นาท)ี หนึ�งในเมืองสกรีีสอร์

ทยอดนยิมในเขตภมูภิาคฟยอรด์ ของประเทศนอรเ์วย์ที�ตั �งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาต ิเมือง

เกยีโลเป็นสกรีสีอรท์ที�พรอ้มสรรพสําหรับการเล่นสก ีซึ�งในช่วงฤดหูนาวจะเต็มไปดว้ยผูค้นที�รักการเล่นสก ีส่วน

ในฤดรูอ้นจะเป็นที�รวมของนักทอ่งเทยีวชมความบรสิุทธข์องธรรมชาต ิกลุม่นักเดนิขา้มเขา กลุม่นักตกปลา และ

กจิกรรมกลางแจง้ตา่ง  ๆ

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอื อาหารพื�นเมอืง) 

  นําคณะเขา้สู่ที�พกั Geilo Hotel, Geilo, Norway หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สี� เมืองเกียโล - เมืองฟลมั - ล่องเรอืชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอรด์” จาก เมืองฟลมั สู่ หมู่

บ ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลมั - น ั�งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลมัสบาน่า” จาก 

เมอืงฟลมั สู่ เมอืงไมรด์ลั - นํ �าตกจอสฟอสเซ่น - เมืองไมรด์ลั - เมืองแบรเ์กน - ตลาดปลาทอรเ์ก็ท  

ยา่นบรกิเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลาเย็น)            (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลมั (Flam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) จุดหมายปลายทางท่องเที�ยว ที�

ไดรั้บความนยิมจากนักท่องเที�ยวชาวไทยไม่นอ้ยไปกวา่ประเทศอื�นๆในแถบยุโรปเหนอื ของประเทศนอรเ์วย์ อยู่
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ส่วนตะวนัตกของคาบสมุทรสแกนดเินเวยี มีอาณาเขตจรดประเทศสวเีดน ประเทศฟินแลนด ์และประเทศรัสเซยี 

มีอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก และเชื�อมต่อกับทะเลบอลตกิ เป็นจุดหมายปลายทาง

ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมมาตั �งแต่ปลายศตวรรษที� 19 สิ�งที�ถือว่าเป็นไฮไลท ์ทั �งยังอาจจะเรียกไดว้่าเป็น 

“อญัมณีเม็ดงามแห่งดนิแดนที�ไม่เคยหลบัใหลของประเทศนอรเ์วย”์ (Beautiful Gem of a Land 

that Never Sleeps in Norway) นั �นคงตอ้งยกให ้“ฟยอรด์” (Fjord) เพราะสามารถดงึดูดผูค้นจากทั�ว

โลกใหม้าเยอืนประเทศนอร์เวย์ไดปี้ละหลายลา้นคน จนทําใหป้ระเทศแห่งนี�ไดรั้บอีกหนึ�งฉายาคอื “ดนิแดน

แหง่ฟยอรด์” (Land of Fjord) ซึ�งฟยอรด์นี�คอือ่าวแคบๆ ระหวา่งหนา้ผาสงูชันที�เกดิขึ�นจากการกัดเซาะของ

ธารนํ�าแข็งธรรมชาตเิป็นเวลาหลายแสนปีมาแลว้ และกลายมาเป็นสถานที�ท่องเที�ยวอันมีชื�อเสียงในปัจจุบัน 

โดยฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย์ที�มชี ื�อเสียงในระดับโลกนั �นมี 4 แห่ง นั�นคือ ฟยอร์ดที�ตั �งอยู่บนชายฝั�งตะวันตก

ของประเทศนอรเ์วย ์ไดแ้ก ่เกรังเกอรฟ์ยอร์ด (Geiranger Fjord), ซอจน์ฟยอรด์ (Sogne Fjord) และแนเรยฟ

ยอร์ด (Naeroy Fjord), ฮาร์ดังเกอร์ฟยอร์ด (Hardanger Fjord) และลเีซฟยอร์ด (Lyse Fjord) เมื�อมาถงึ

เมอืงฟลัมนักท่องเที�ยวมักไม่พลาดไปลอ่งเรอืชมความสวยงามของ “ซอจน์ฟยอรด์” (Sognefjord) ฟยอร์ดที�มี

ความยาวและลกึที�สดุในโลก มคีวามยาวถงึ 204 กโิลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผ่นดนิ และ นั�งรถไฟ “ฟลัมสบา

นา” (Flamsbana) เป็นทางรถไฟที�สวยที�สุดในประเทศนอรเ์วย ์ตดิอันดับทางรถไฟสายโรแมนตกิที�สวยและสูง

ชันที�สดุในโลก 

นําทา่น ลอ่งเรือชมความสวยงามของ “ซอจน์ฟยอรด์” จาก เมอืงฟลมั สู่ หมู่บา้นกู๊ดวาเกน้ (Sogne 

Fjord Cruise from Flam to Gudvangen) ฟยอร์ดที�ไดช้ื�อว่าเป็น “ราชาแห่งฟยอร์ด” (King of 

Fjord) และนับไดว้า่เป็นฟยอรด์ที�ลกึเขา้มาในแผ่นดนิมากที�สุดดว้ยความยาวกวา่ 200 กโิลเมตร เป็นฟยอร์ดที�

ใหญท่ี�สดุในประเทศนอรเ์วย์ และยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก สกอร์เรสบี� ซุนด์ (Scoresby Sund) ของ

ประเทศกรนีแลนด ์(Greenland) เดนิทางถงึ หมู่บา้นกู๊ดวาเกน้ (Gudvangen Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆที�

มีประชากรอาศัยอยู่เพยีงแคห่ลักรอ้ยคนเท่านั�นแต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที�นักท่องเที�ยวจะตอ้งหยุดลง

เยี�ยมชมความสวยงามทา่มกลางหุบเขาแห่งฟยอรด์เป็นจํานวนมากในแต่ละปี ** รอบและเสน้ทางของการ

ลอ่งเรอือาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรอืได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่วา่สว่นใดส่วนหนึ�งใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนื�องจากเป็น

การชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ั�งหมด ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื�นเมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นําทา่น น ั�งรถไฟสายโรแมนตกิ “ฟลมัสบาน่า” จาก เมอืงฟลมั สู่ เมอืงไมรด์ลั (Flamsbana Railway 

from Flam to Myrdal) เสน้ทางรถไฟที�โด่งดังที�สดุของประเทศนอรเวย์ นักท่องเที�ยวจะไดล้ัดเลาะไปตาม 

หบุเขาที�สวยงามของประเทศนอรเ์วย์ โดยรถไฟจะว ิ�งผ่านอุโมงคจํ์านวน 20 แห่ง โดยมีอุโมงค ์18 แห่ง ไดใ้ช ้

แรงงานคนขุด ซึ�งระหวา่งทางท่านจะไดช้ื�นชมกับทัศนียภาพอันงดงามที�ธรรมชาตสิรรคส์รา้งแสนน่าประทับใจ

ของหบุเขาอันสูงชัน และธารนํ�าแข็งกลาเซยีร ์แห่งฟยอร์ด ไปจนถงึเมืองไมร์ดาล (Myrdal)  ในระหว่างทางที�
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นั�งรถไฟนักท่องเที�ยวยังจะไดห้ยุดชมความสวยงามของ นํ�าตกจอสฟอสเซ่น (Kjosfossen) อกีหนึ�งจุด

ทอ่งเที�ยวที�มคีวามสวยงามและไดร้ับความนยิมจากนักท่องเที�ยวเป็นอย่างมาก นํ�าตกมีความสูงประมาณ 225 

เมตร สว่นนํ�าในนํ�าตกนั�นไหลมาจากทะเลสาบบนเทอืกเขาชื�อทะเลสาบเรนน์กาวัทเน็ท (Reinungavatnet) และ

ทะเลสาบเซลเทฟิวัทเน็ท (Seltuftvatnet) หลังจากนั�นขึ�นรถไฟชมววิต่อไปตลอดเสน้ทางจน กระทั�งถงึเมือง

ไมร์ดาลซึ�งเป็นสถานีสุดทา้ยของการนั�งรถไฟสายโรแมนตกินั�นเอง ** รอบและเสน้ทางของรถไฟอาจ

เปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถน ั�งรถไฟได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่วา่สว่นใดส่วนหนึ�งใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนื�องจากเป็นการชําระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ั�งหมด ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแบรเ์กน (Bergen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) นั�นเป็นเมอืงทา่โบราณ อดีต

เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของประเทศนอรเ์วย ์ปัจจุบันคอืเมืองออสโลเป็นเมอืงหลวง และมขีนาดใหญเ่ป็นอันดับที�

สองของประเทศนอรเ์วย์ ตั �งอยู่ทางฝั�งตะวันตกของประเทศ เป็นเมอืงที�มคีวามสวยงามของอาคารต่างๆ ที�ไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดตีั �งแต่สมัยศตวรรษที� 18 โดยทั�งหมดจะเป็นบา้นไมท้ี�มีความสวยงามอย่างมาก ไดร้บั

การขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1979 โดยไดรั้บ

สมญานามวา่เป็นเมืองแห่งเจ็ดขุนเขาของประเทศนอร์เวย์ เพราะดว้ยที�ตั �งที�รายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงที�มีความ

งดงามทั �ง 7 ขนุเขา และมเีสน้ทางเดนิป่า เลน่สกมีากมายในฤดูหนาว เป็นเมืองที�มีท่าเรือใหญ่ที�สุดในประเทศ

นอรเ์วยแ์ละเป็นหนึ�งในทา่เรอืที�ใหญท่ี�สดุในทวดียุโรป ทําธุรกจิประเภทประมงทะเลและกจิการเพาะเลี�ยงสัตว์

นํ�า เกษตรใตนํ้�า และการเดนิเรือ มีสถาบันวจัิยสมุทรศาสตร์ที�ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป เป็นฐานทัพ

หลักของทหารเรอืแห่งประเทศนอเวย ์เป็นเมืองที�สง่ออกปลาแซลมอนธรรมชาตมิากเป็นอันดับ 1 ของโลก  

นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาทอรเ์ก็ท (Torget Fish Market) (ในบรรยากาศช่วงเวลาเย็น) เป็นหนึ�งใน

ตลาดกลางแจง้ที�มเีอกลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์หนึ�งของเมืองแบร์เกนที�มีมาแต่ศตวรรษที� 12 และปัจจุบันตลาด

แห่งนี�ก็ยังคงความคกึคักอยู่ตลอดมา เป็นสถานที� ที�พบปะคา้ขายระหวา่งพ่อคา้และชาวประมง ผ่านชม ย่านบ

ริกเก็น (Bryggen District) เป็นบา้นไมส้ามชั �น หนา้จั�วและผนังขา้งมุงดว้ยแผ่นไม ้สีสันสดใส ซึ�ง

เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของเมืองแบรเ์กน กลุม่ชมุชนนี�เป็นชุมชนโบราณที�มีอายุกวา่ 300 ปี บา้นไมเ้หล่านี�เคย

ถกูไฟไหมห้ลายครั �งและทุกครั�งก็ไดม้กีารสรา้งซอ่มแซมขึ�นใหม่โดยมกีารกอ่สรา้งและรูปแบบสถาปัตยกรรมคง

เดมิไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณแ์ละสวยงามดังเดมิที�สดุ 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Augustin Hotel Bergen, Bergen, Norway หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที�หา้ เมอืงแบรเ์กน - จดุชมววิเมอืงแบรเ์กน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางทอ้งถิ�น - ป้อมปราการเมอืงแบร์

เกน - ถนนสายศลิปะแห่งเมอืงแบรเ์กน - ทะเลสาปลนักกีารด์วาน - พพิธิภณัฑศ์ลิปะแห่งเมืองแบร์

เกน - ตลาดปลาทอรเ์ก็ท - ย่านบรกิเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลากลางวนั) - เมอืงเกยีโล  

                        (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิเมอืงแบรเ์กน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางทอ้งถิ�น (Up to Mt. Floyen by 

Funicular) มคีวามสงูถงึ 320 เมตร จากระดับนํ�าทะเล เป็นมุมสูงที�จะสามารถชมความสวยงามโดยรอบของ

เมอืงแบรเ์กน ** รอบของรถรางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถนั�งรถรางได ้

ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ�งใหก้บัท่าน

ไดท้กุกรณี เนื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ั�งหมด ** 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ ป้อมปราการเมอืงแบรเ์กน (Bergenhus) เป็นหนึ�งในป้อมปราการที�เกา่แก่

ที�สุดในประเทศนอรเ์วย์ และยังไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีมีอายุกวา่ 750 ปี ถูกสรา้งขึ�นในสมัยของกษัตรยิ ์

Hakon Hakonsson 

นําทา่น ผา่นชม ถนนสายศลิปะแห่งเมืองแบรเ์กน (Bergen's Art Street) เป็นแหล่งรวมผลงานศลิปะ

ของศลิปินชาวนอรเ์วน์และนานาชาต ิมีตั �งแต่ศลิปะยุคคลาสสคิจนถงึศลิปะร่วมสมัย มีแกลอรี�ตั �งเรยีงรายบรเิวณ

ใกลกั้นเป็นที�ตั �งของ ทะเลสาปลนักกีารด์วาน (Lungegardsvann) ใจกลางเมือง ผ่านชม พพิธิภณัฑ ์

ศลิปะแหง่เมอืงแบรเ์กน (Art Museum of Bergen) เป็นพพิธิภัณฑท์ี�ใหญท่ี�สดุในภมูภิาคนอรด์กิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู่ ตลาดปลาทอรเ์ก็ท (Torget Fish Market) (ในบรรยากาศกลางวัน) เป็นหนึ�งในตลาด

กลางแจง้ที�มีเอกลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืงแบรเ์กนที�มีมาแต่ศตวรรษที� 12 และปัจจบุันตลาดแห่งนี�ก็

ยังคงความคกึคักอยู่ตลอดมา เป็นสถานที� ที�พบปะคา้ขายระหวา่งพ่อคา้และชาวประมง  

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นบรกิเก็น (Bryggen District) เป็นบา้นไมส้ามชั �น หนา้จั�วและผนังขา้งมุงดว้ยแผ่นไม ้

สสัีนสดใส ซึ�งเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของเมืองแบรเ์กน กลุ่มชมุชนนี�เป็นชมุชนโบราณที�มีอายุกวา่ 300 ปี บา้น

ไมเ้หล่านี�เคยถูกไฟไหมห้ลายครั�งและทุกครั�งก็ไดม้ีการสรา้งซ่อมแซมขึ�นใหม่โดยมีการก่อสรา้งและรูปแบบ

สถาปัตยกรรมคงเดมิไวไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์และสวยงามดังเดมิที�สดุ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีโล (Geilo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 50 นาท)ี หนึ�งในเมืองสกรีีสอร์

ทยอดนยิมในเขตภมูภิาคของฟยอรด์ ของประเทศนอรเ์วย ์

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอื อาหารพื�นเมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Geilo Hotel, Geilo, Norway หรอืเทยีบเทา่ 

** คําแนะนํา ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื�อแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 

คนื (ในคนืวนัพรุ่งนี�) เพื�อความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หก เมอืงเกยีโล - เมืองออสโล - ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท - พระราชวงัหลวง ออสโล- อาคารรฐัสภา ออสโล 

- ล่องเรอืสําราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - 

เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์                (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ 

ประเทศนอรเ์วย ์(Norway)  

นําทา่นเดนิทางสู่ ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งและแหล่ง

นัดพบปะ ที�มีชื�อเสยีงที�สดุของประเทศนอรเ์วย ์ของนักท่องเที�ยวจากทั�วโลกที�มาเยือนประเทศนอรเ์วย์ ตั �งอยู่
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กลางเมืองออสโล มสีนิคา้ทกุสิ�งอย่างที�ทา่นปรารถนาใหไ้ดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝาก ของขวัญ สนิคา้ที�มีชื�อเสยีง

มากที�สุด คอื ผลติภัณฑจ์ากขนสัตว ์นํ�ามันปลา เนยแข็งเทยีนไข และของที�ระลกึ เช่น เรือไวกิ�ง หรอืตุ๊กตา

โทรล (Troll) ตุ๊กตาพื�นบา้นของประเทศนอร์เวย์ เครื�องครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ บริเวณเดยีวกันเป็นที�ตั �งของ

สถานที�สําคัญไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึ�งเป็นที�

ประทับของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุันและ อาคารรฐัสภาแหง่เมอืงออสโล (Storting Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าเทยีบเรอืสําราญ เพื�อ ลอ่งเรอืสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่

เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to 

Copenhagen, Denmark) ที�พรั�งพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรง

ภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิ�งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน ** ท่านควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบ

เล็ก เพื�อแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนื เพื�อความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

......... น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผ่านน่านนํ�า

สแกนดเินเวยี  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหาร บนเรอืสําราญ DFDS (พเิศษ !! เมนู บฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน) 

 นําคณะเขา้สู่ท ี�พกั บนเรอืสําราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอื

เทยีบเทา่  

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 

เพื�อตรวจสอบหอ้งวา่ง และมคีา่ใชจ่้ายเพิ�มท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระค่าบรกิาร

ส่วนนี�ทนัทที ี�หอ้งพกัถูกยนืยนัจากต่างประเทศ รวมไปถงึกรณีที�หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) 

เต็ม ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจําเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกว่ามาตรฐานที�กําหนดไว้

กบัราคาค่าทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจรงิกบัผู ้

เดนิทาง ท ั�งนี�ทางบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั **    
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วนัที�เจ็ด เมอืงโคเปนเฮเกน - นํ�าพแุหง่ราชนิเีกฟิออน - รูปปั�นเงอืกน้อย หรอื ลติเติ�ล เมอรเ์มด - พระราชวงัอ

มาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื 

พระราชวงัฤดรูอ้น - ถนนสตรอยกเ์กท - ศาลาว่าการเมอืงโคเปนเฮเกน - ท่าเรอืนูฮาวน ์- ท่าอากาศ

ยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั 

เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                                    (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมอืงหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมอืง

เก่าแก่เมืองหนึ�งของยุโรปก่อตั �งมาราวศตวรรษที� 10 และเป็นเมืองใหญ่ที�สุดของประเทศแถบสแกนดเินเวีย 

ไดรั้บฉายาวา่เป็น “สวรรคแ์หง่เมอืงทา่ และดนิแดนแห่งเทพนยิายรกัอมตะ” เมืองนี�เป็นแรงบัลดาลใจและ

หล่อหลอมกวรีะดับโลกฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอร์แซน (Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรค์นยิาย เจา้

หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลกูเป็ดขี�เหร่ที�ผูค้นทั�วโลกต่างรูจั้ก 

นําทา่นเดนิทางสู ่นํ�าพแุหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นนํ�าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ย

ธารนํ�าตกที�ไหลรนิ ซึ�งตั �งอยู่ดา้นหนา้ท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตํานานเล่าวา่ราชนิีเกฟิออนไดรั้บมอบหมาย

จากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ� ใหก้อบกูช้าตบิา้นเมือง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทั�งสี�ของพระองคแ์ปลงกายเป็นพระ

โค เพื�อช่วยกันไถพื�นดนิจนกลายเป็นแผ่นดนิเมืองเดนมารก์ในปัจจุบัน ตอ่มาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์อง

พระนางและพระโอรสทั�งสี�พระองคไ์วเ้พื�อเป็นเกยีรตแิละเพื�อเป็นการระลกึถงึ 

นําทา่นเดนิทางสู ่รูปปั�นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเติ�ล เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตั �งอยู่บรเิวณท่าเรือรมิ

อา่วโคเปนเฮเกน ถูกสรา้งขึ�นเพื�อเป็นของขวัญแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมื�อวันที� 23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย 

คารล์ จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ตั �งบรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ ไดม้ีความประทับใจจากการดบูัลเล่ต์ เรื�อง The 

Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จงึวา่จา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชื�อ เอ็ด

วารด์ อรีกิเซน มาปั�นรูปเงอืกนอ้ยนี� โดยนําแบบใบหนา้มาจากนักเตน้บัลเลตช์ื�อ เอลเลน ไพรซ ์ส่วนร่างกายที�

เป็นหญิงเปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปั�นเงือกนอ้ยนี�นั� งอยู่บนกอ้นหิน มีขนาดความสูง

ประมาณ 1.25 เมตร นํ�าหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะไดส้ัมผัสกับความผ่อน

คลาย ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืสําราญที�จอดเทียบท่าอยู่ และที�นี�ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญ

ของเมอืง โดยในแตล่ะปีจะมีนักทอ่งเที�ยวมากกวา่ 1 ลา้นคนมาเที�ยว เพื�อเก็บภาพคู่กับรูปปั�นเงอืกนอ้ยนับเป็น

สถานที�ยอดฮติที�ถูกถ่ายภาพมากที�สดุแหง่หนึ�งของโลก 

นําทา่น ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg 

Palace) ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี�ยังเป็นสถานที�ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก นอกจากจะได ้

ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตลร็์อกโคโคแลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมีการเปลี�ยนทหารยามหนา้
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วังทุกวัน พระราชวังตั �งอยู่รมินํ�าทางเหนอืของตัวเมอืงโคเปนเฮเกน สรา้งขึ�นเมื�อกลางศตวรรษที� 18 เพื�อเฉลมิ

ฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นที�พํานักของเหล่าราชวงศ ์4 ครอบครัว 

หลังจากที�พระราชวังคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจงึไดข้อซื�อ

พระราชวังแหง่นี�ไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตั�งแตนั่�นเป็นตน้มา กษัตรยิ ์พระราชนิี และบุตรของราชวงศไ์ดอ้าศัย

อยู่ภายในพระราชวังแห่งนี�ทั �ง 4 อาคาร ตั�งโดดเดน่เป็นศนูย์กลางที�งดงามมากที�สุดในทวปียุโรป แมรู้ปลักษณ์

ภายนอกของพระราชวังทั�ง 4 มลัีกษณะที�เหมือนกัน แต่ภายในพระราชวังแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกันไป

ตามรสนิยมของผูอ้าศัยเดมิ แต่ละหอ้งไดต้กแต่งอย่างหรูหราที�สุด ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี�ยังคงใชเ้ป็นที�

ประทับของสมเด็จพระราชนิีนาถมาร์เกรเธอที� 2 และราชวงศเ์ดนมาร์กอยู่ ซึ�งบางส่วนของพระราชวังเปิดให ้

นักทอ่งเที�ยวที�สนใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิดเป็นพพิธิภัณฑข์นาดเล็กจัดแสดงงานศลิปะ ภาพเขยีน เครื�องแต่ง

กาย เครื�องประดับอัญมณ ีสิ�งประดษิฐอ์ื�นๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร์ ที�มีการเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 400 

ปีเลยทเีดยีว และยังมรูีปปั�นขนาดใหญข่องพระเจา้เฟรเดอรกิที� 5 ซึ�งตั �งอยู่ระหว่างพระราชวังทั�ง 4 หลัง ซึ�งว่า

กันวา่ เป็นรูปปั�นทรงมา้ที�สวยงามที�สดุของโลกอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) 

เป็นพระราชวังที�ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบดัตช์เรอเนสซองส์ สรา้งในสมัยพระเจา้คริสเตียนที� 4 เป็นอีกหนึ�ง

สถาปัตยกรรมที�พระองคภ์าคภูมใิจ เพราะนอกจากความงามของตัวตกึภายนอกและภายในที�ตกแตง่อย่างหรูหรา 

ดว้ยวัตถุที�ลํ�าค่ามากมายแลว้ ยังมีพิพธิภัณฑ์ในบริเวณชั �นใตด้นิ ใชเ้ป็นที�เก็บเครื�องเพชร มหามงกุฎ และ

เครื�องราชอสิรยิาภรณข์องราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซึ�งในอดตีพระราชวงัแหง่นี�ถกูสรา้งเพื�อจุดประสงคใ์ชใ้นการ

พํานักพักรอ้นของเชื�อพระวงศใ์นสมัยนั�น ทั�งยังเคยถูกวางเพลงิจากกองทัพอังกฤษถงึ 2 ครั �งในปี 1794 และปี 

1801 ต่อมาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบู้รณะขึ�นมาใหม่ใหส้วยงามดั�งปัจจุบัน เมื�อเดนิออกไปดา้นนอกกําแพงของตัว

พระราชวัง จะไดพ้บและเพลดิเพลนิกับพื�นหญา้เขยีวชอุ่มและทางเดนิใตร่้มเงา นั�นก็คอื สวนคงิส์การ์เดน้ ที�อยู่

รอบปราสาท เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมที�ใหช้าวโคเปนเฮเกนไดพั้กผ่อน และทํากจิกรรมตา่งๆในวันหยุด 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กับ พระราชวงัคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีต

พระราชวังครสิเตยีนบอรก์คอืพระราชวังซึ�งเป็นที�ประทับของพระราชสันตตวิงศใ์นสมเด็จพระราชาธบิดคีรสิเตยีน

ที� 9 แห่งประเทศเดนมารก์ แต ่ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี�ถกูใชเ้ป็นที�ทําการรัฐสภา โดยเป็นสถานที�เพียงแห่ง

เดยีวในโลกที�ม ี3 หน่วยงานราชการในที�แห่งเดยีวกัน นั�นคอื อํานาจบรหิาร อํานาจนติบัิญญัต ิและอํานาจตุลา

การ แตบ่างสว่นของที�นี�ก็ยังคงถูกใชสํ้าหรับพระราชวงศเ์ดนมารก์ เชน่ หอ้งรับแขกของราชวงศ ์เป็นตน้ รวมทั �ง

บางสว่นยังเปิดใหนั้กท่องเที�ยวที�สนใจไดเ้ขา้มาชม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปปิ� งที�ยาวที�สุดในโลกเริ�มจาก 

ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คําว่า “สตรอยกเ์กท” ไดถู้กตั �งเป็นชื�อเล่น
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ของถนนคนเดนิแหง่นี� ซึ�งแปลวา่ การเดนิเลน่ โดยใชต้ั �งแต่ยุคศตวรรษที� 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สาย

ดว้ยกันคอื Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร 

ถนนสตรอยกเ์ยทถกูประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ั �งแตปี่ 1962 แต่ในช่วงแรก เจา้ของกจิการหลายรายไม่

เห็นดว้ยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจ แต่ทําใหทุ้กวันนี�ผู ค้นไดเ้ดินอย่างสนุกและ

สะดวกสบาย ที�นี�คกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อวัน เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ที�มีคุณภาพ มีตั �งแต่สนิคา้

ราคาถกูไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมที�มีราคาแพงที�สดุในโลก อาท ิหลุยสว์ติตอง, ชาแนล, รา้นนาฬกิาหรูแบรนด์

ดังจากสวสิฯ, พอรซ์เลน เป็นตน้ มีรา้นอาหารมากมาย แถมยังมนีักดนตรรีมิทางที�มาช่วยบรรเลงเพลงใหค้วาม

บันเทงิระหวา่งเดนิเล่น นอกจากนี�เมืองโคเปนเฮเกน ไดรั้บการขนานนามจากคนทั�วโลกว่าเป็นเมืองจักรยาน 

ประชากรเกนิครึ�งใชจ้ักรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง เหตุผลสําคัญคอืรัฐบาลส่งเสรมิใหป้ระชาชนสุขภาพ

แข็งแรง และลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ที�สรา้งมลพษิแกส่ ิ�งแวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมือง เพื�อรองรับ

นักปั�นและคนเดนิเทา้ ใหไ้ดรั้บความสะดวกและปลอดภัยมากที�สดุ บรเิวณเดยีวกัน เป็นที�ตั �งของ ทา่เรอืนูฮาวน ์

(Nyhavn Pier) เป็นเขตท่าเรอือันเกา่แก่ของเมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ ตั �งอยู่รมิฝั� งตะวันออกของ

ตัวเมือง ตามประวัตไิดก้ลา่วไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอรกิที� 5 ทรงรับสั�งใหส้รา้งท่าเรือใกล ้ๆ  ตัวเมืองหลวง เพื�อให ้

สะดวกงา่ยตอ่การขนยา้ยสนิคา้ และใชเ้ป็นทา่เรอืพาณชิย์สําหรับเรอืจากทั�วทกุมุมโลกมาเทยีบทา่ ในสมัยก่อน

พื�นที�รมินํ�าย่านนี�ทรุดโทรมมาก เรยีกวา่เป็นจุดเสื�อมโทรมของเมืองเลยก็วา่ได ้แต่ในปัจจบัุนไดก้ลายเป็นแหล่ง

ความบันเทงิอันทันสมัย เต็มไปดว้ยรา้นอาหารชื�อดัง ผับ บาร์ และรา้นขายของที�ระลกึที�สวยงาม รายลอ้มไป

ดว้ยตกึสสัีนสดใสมากมาย พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตเิดนมารก์ไดส้งวนพื�นที�บางส่วนไวเ้ป็นท่าจอดเรือเก่าแก่ เรือใบ 

และเรอืสนิคา้โบราณ มหีลายลําที�ยังคงใชง้านอยู่ และไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมอย่างด ีถูกนํามาจอดทอดสมอ

อยู่รมิสองขา้งฝั�งแม่นํ�า และยังมีสมอเรือขนาดใหญท่ี�ไดถู้กนําไปใชก้ับเรอืรบ ตั �งอยู่เป็นอนุสรณ์เพื�อระลกึถงึ

กลุ่มชาวทหาร และลกูเรอืที�เสยีสละกวา่ 1,700 รายในสมัยสงครามโลกครั�งที� 2 อกีดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางทอ่งเที�ยว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนํา ** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพื�อให ้

ทา่นมีเวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เที�ยวบนิที� QR164  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
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วนัที�แปด ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

กรุงเทพ ประเทศ ไทย                   (-/-/-) 

05.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 

08.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เที�ยวบนิที� QR838  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

18.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ี�ยว

เพิ�ม 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ั�ว 

08 - 15 กมุภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบชูา / 10 ก.พ. วนัหยดุชดเชย) 

08FEB QR981 BKK-DOH 20.20-00.10+1 

09FEB QR169 DOH-ARN 01.50-06.20 

14FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.50+1 

15FEB QR838 DOH-BKK 08.35-18.55 

55,999 55,999 55,999 13,999 42,999 

07 - 14 มนีาคม 2563 

07MAR QR981 BKK-DOH 20.20-00.10+1 

08MAR QR169 DOH-ARN 01.50-06.20 

13MAR QR164 CPH-DOH 21.40-05.50+1 

14MAR QR838 DOH-BKK 08.35-18.55 

55,999 55,999 55,999 13,999 42,999 

01 - 08 พฤษภาคม 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน / 04 พ.ค. วนัฉตัรมงคล / 06

พ.ค. วนัวิสาขบชูา) 

01MAY QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

02MAY QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

07MAY QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

08MAY QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

58,999 58,999 58,999 13,999 45,999 

08 - 15 พฤษภาคม 2563 

08MAY QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

09MAY QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

14MAY QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

15MAY QR838 DOH-BKK 08.50-19.20 

58,999 58,999 58,999 13,999 45,999 

29 พ.ค. - 05 ม.ิย. 2563  
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

29MAY QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

30MAY QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 

04JUN QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 

05JUN QR838 DOH-BKK 08.20-19.20 

58,999 58,999 58,999 13,999 45,999 

 

** อตัรานี� ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น (หากม)ี ** 
 

** อตัรานี� ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซี่าทอ่งเที�ยว ประเทศนอรเ์วย ์ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สําหรบัการยื�นวซี่าแบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพื�อ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไม่สามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพื�อเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจาํเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธ
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ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ั�นระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไม่เพยีงพอสําหรบัยื�นวซี่าคร ั�งใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงื�อนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ดําเนนิการขอวซี่าให ้รวมไปถงึ กรณีท ี�ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพื�อดําเนนิการขอวซี่าดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซี่าเรยีบรอ้ย 

ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไม่วา่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั กต็าม ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั�ว เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทาํการออก

บตัรโดยสารเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี� จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 15 ทา่น ข ึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กาํหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไม่วา่เหตผุลใดเหตผุลหนึ�ง และ ไมว่า่ม ื�อใดมื�อ

หนึ�ง ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ�มเตมิขณะมื�ออาหาร เนื�องจากรา้นอาหารแต่ละรา้นจะมี

ขอ้จาํกดัเรื�องของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมี�ก ึ�งสาํเร็จรูป เทา่น ั�น กรณีที�

ทา่นมคีวามประสงคท์ ี�จะส ั�งเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพ ิ�มเตมิในสว่นนี�ดว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมที�สถานที�ดงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเปลี�ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรบัเปลี�ยนได ้ไมว่า่กรณีใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ�ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เน ื�องจากเงื�อนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ที�จะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดการเทา่น ั�น ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเที�ยวในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จาํเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพื�อเขา้ถงึสถานที�บางจดุ และ อาจเป็นระยะทางที�คอ่นขา้งไกลจาก

จดุท ี�รถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ ์เชน่ รองเทา้ที�สามารถเดนิไดส้ะดวกส่วนบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการ

เดนิทาง เพื�อประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอายุ และ ผูโ้ดยสารที�ใชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพื�อคอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานที�บางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไมส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิ�งใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ั�งหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั�นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื�อน เปลี�ยนวันเดนิทาง หรือ อัพเกรด

ได ้

 ค่าภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบิน โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลง

ใตท้อ้งเครื�องบนิได ้ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนีํ�าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 

1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที�พักระดับมาตราฐานตามที�รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที�โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ� ในการ

ปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานึงถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ หรือ ผ่านชม ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครั�ง  

 ค่าอาหารตามที�รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นสําคัญ 

 ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ�มเพื�อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�เป็นกรณพีเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถาม

อัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครั�ง) 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทั�งหมด ตามธรรมเนยีม 45 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,575 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั�งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกว่านี�ได้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซ่ีาทอ่งเที�ยว ประเทศนอรเ์วย ์ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยน

เงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซ่ีาและค่าบรกิารสว่นนี�ขอความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทาง

ถอืไปจา่ยในวนัที�ยื�นเอกสาร สแกนนิ�ว กบัเจา้หนา้ที�ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ที�ไปดูแล และ อํานวยความสะดวก

ในวนัน ั�น) 

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยว กรณุาทาํการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที� 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที� 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 

เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงินมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ที�วา่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั�ง กรณทีี�คณะเต็ม มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษัท

ขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทุกพี

เรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที�ยว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทั�งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรือ

เอเยน่ตไ์ม่ชาํระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงนิ

ไมว่า่กรณใีดๆก็ตาม รวมท ั�ง กรณีท ี�อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ที�ทําใหท้างบริษัทไมไ่ดร้ับเงนิตาม

เวลาที�กําหนดไมว่า่กรณใีดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเที�ยวสละสทิธกิารเดินทางในทัวร์นั�นๆ

ทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศ

ในปีนั �นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณนัีกท่องเที�ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชื�อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรเท่านั�น ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
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2. กรณนัีกท่องเที�ยว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรือ เดินทางมาที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ 

(กรณดีําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบริการต่างๆทั�งหมด พาสปอร์ต

หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น 

โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ�นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีที�มคี่าใชจ้่ายตามจรงิ

มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึ�นจรงิท ั�งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ใชจ้่ายท ั�งหมด 

** ทั �งนี� ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั�งหมดไมว่า่กรณใีดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราค่าบรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณทีี�มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กําหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับ

ประเทศที�ไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่าน

ยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัท

ยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณทีี�ลกูคา้ดําเนินการยื�นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนค่าทัวร์ที�ลูกคา้ชําระมาแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

ยกเวน้ในกรณทีี�วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจริงทั �งหมด โดยคํานึงถงึ

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน 

สว่นใดสว่นหนึ�งได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 

เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศ

ในปีนั �นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ท ี�ทา่นควรทราบ 
1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละ

ชั �นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับ

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ�มตามจรงิที�เกดิขึ�นจากนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีุณหภูมตํิ�า  

3. กรณทีี�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากกวา่กําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�

ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยที�พักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที�มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูกั่บการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื�นรบัคํารอ้งขอวซ่ีา เพื�อสแกนลายนิ�วมอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไมร่วมเสาร์-อาทิตย์ ในบางกรณี) 

ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซ่ีาแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซ่ีาจะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง

สถานทูตหรือศูนย์รับคํารอ้งขอวีซ่าเท่านั �น หากท่านไม่สะดวกมาดําเนินการยื�นวซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใช ้

หนังสอืเดนิทางเพื�อกจิธรุะสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึ�งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวซี่า หรือ ซึ�งอาจทําใหใ้หม้ี

ผลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที�สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตั �งแต่
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ขั�นตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมดัจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที�ท่านสะดวกจะยื�นวซี่ามาก่อน แผนกวซี่าจะประสานงานใหอ้กี

ครั�ง หากมคีวิยื�นวา่งชว่งที�ทา่นสะดวก แผนกวซี่าจะดําเนินการใหด้ีที�สุดที�จะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณพีิเศษ แต่

ทั �งนี� การนัดหมายแบบกรณพีเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิ�มเตมิ ท่านสามารถเลอืกซื�อ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที�เร็วขึ�น หรอื สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ�น  

3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนี�ยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิท ั�งหมด ** 

ประเทศที�ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นั�น  

** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ั�ง อาจมี

การเปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณทีี�ทา่นไมส่ามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยื�นกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที�ทางบรษัิทจะ

เริ�มดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพื�อขอยื�นวซี่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านั�น) และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจริงทั �งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดย

เครื�องบิน (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนกําหนด แต่วซี่ายังไม่ดําเนินการ หรือ วซี่ายังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหวา่งการพิจารณา) 

เนื�องจากทา่นดําเนนิการยื�นวซี่าหลังคณะ และหรือ กรณทีี�ท่านตอ้งการยื�นกอ่นคณะ แต่คณะที�ท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่าง

การขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกัน

การเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที�ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี� ท่านจําเป็นตอ้งดําเนินการดว้ยตนเอง และ

หากทา้ยที�สุดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณใีดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้ับท่านไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึ�งทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ�วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร์ - อาทติย์ ทั �งนี� ข ึ�นอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่ง

นั�นๆ ซึ�งหากอยู่ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที�ยว ที�มผูีส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากที�ผูส้มคัรไดท้ําการยื�นขอวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต

ออกมาใชร้ะหวา่งขั �นตอนการพิจารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น ดังนั�นหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื�อเดนิทาง กรุณา

แจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณพีเิศษ เพื�อวางแผนล่วงหนา้ กรณทีี�ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทาง

กลับคนืด่วน ระหวา่งขั �นตอนการพิจารณาวซ่ีา อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่นั�นหมายถงึ

จะตอ้งชําระค่าธรรมเนยีม และ คา่บรกิารใหมทั่�งหมด โดยคํานึงถงึระยะเวลาที�เหลอืกอ่นเดินทางสําหรับการพิจารณาเป็นสําคัญ

กอ่นดําเนนิการ 

7. กรณที่าน มวีซ่ีาเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ 1 ครั�ง หรอื หลายครั�ง (Multiple) ที�ยังไม่หมดอาย ุไม่ชาํรุด และ ยังมวีันคงเหลือใน

กลุ่มประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ที�ว ีซ่าเชงเกน้ฉบับนั�นๆออก และตอ้งการใช ้

เดินทางท่องเที�ยวกับคณะนี� สามารถใชไ้ด ้หากวซ่ีานั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื�อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด 

จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที�สุด มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึ�งครั�ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบริษัท

ขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นในทุกกรณี เช่น กรณีถกูปฏิเสธจากด่านตรวจ

คนเขา้เมอืง หรอื ถกูส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที�ท่านมีวซ่ีาประเทศปลายทางที�สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั �ง และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิดท่องเที�ยว

เท่านั�น โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบันที�มอีายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดที�

อนุมัติโดยระบุวันที�สามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดที�อนุมัติในหนา้วีซ่า ทั�งนี� ขึ�นอยู่กับประเทศ

ปลายทางอกีครั �ง กรุณาสง่หนา้วซี่าและหนา้ที�มกีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเพื�อความถกูตอ้ง หาก

ไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่าย

ที�จะเกดิขึ�นในทกุกรณ ีเชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื�องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณี

ถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณี

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถกู

ระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณถีกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณสีถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ�งขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี�เพื�อใหก้าร

ยื�นคํารอ้งในครั�งต่อๆไปสะดวกมากขึ�น ทั�งนี�ข ึ�นอยู่กบัดลุยพนิิจของเจา้หนา้ที�สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที�วซ่ีาจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรอื ออกกอ่นเดินทางเพยีงไมก่ี�วนั เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ

ไดท้ั �งสิ�น เพราะเนื�องจากมเีอกสทิธิ�ทางการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เก ี�ยวกบัเอกสารทางราชการที�จําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศที�ออกจากสํานกังาน

เขต หรอื อําเภอ ที�อาศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยื�นคํารอ้ง

ขอวซ่ีา หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารที�แปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการ
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กงสุลเทา่น ั�น ซึ�งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี� จําเป็นที�สุด สําหรบัเด็กที�อายุตํ�ากว่า 

18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในส่วน

นี� ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่สามารถชําระค่าใชจ้่ายในส่วนนี�ใหท้า่นได ้แต่

หากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จําเป็นตอ้งมีตราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีํานวยความสะดวกแปลให้ท่านได้

ตามปกต ิ 

13. กรณลีูกคา้ที�จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซื�อตั�วเครื�องบินแยกเอง) ท่านจําเป็นจะตอ้งเตรียม

หลักฐานการจอง ตั�วเครื�องบนิ โรงแรมที�นอกเหนอืจากคณะ ที�ทา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุม

วันที�ท่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื�อใชใ้นการประกอบการยื�นขอวซี่าใหค้รบตามเงื�อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

และ บางกรณ ีบางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยื�นขอวซี่าในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื�อนไข และ 

หากมคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิเนื�องจากไมใ่ช่การนัดหมายยื�นขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมส่วนนี� 

หรอื สว่นใดส่วนหนึ�งดว้ยตนเองทั�งหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที�ในวันนัดหมายเพื�อยื�นขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื�นขอ

ได ้ไม่วา่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื�อนไขการยกเลกิทั�งหมด  

14. กรณทีี�ทา่นมแีผนการเดนิทางที�จะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี� และ ท่านมคีวามประสงค์ขอวซี่าเชงเกน้ใหค้ร

อบคลุมวันเดนิทางในทรปิสุดทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบตั�งแต่ขั �นตอนการจองทัวร์ รวมไปถงึแผนกวีซ่าที�ช่วย

อํานวยความสะดวกใหกั้บท่านอกีครั�ง ก่อนตั �งแต่ขั �นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั�วเครื�องบิน 

จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตั �งแต่ขั �นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื�อเตรียมกรอกแบบฟอร์มใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บาง

กรณี บางประเทศ ท่านจะไมส่ามารถยื�นขอวซี่าในคิวนัดหมายของคณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื�อนไข (ขอ้ 3) และ 

หากมคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิเนื�องจากไมใ่ช่การนัดหมายยื�นขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมส่วนนี� 

หรอื สว่นใดส่วนหนึ�งดว้ยตนเองทั�งหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีที�ในวันนัดหมายเพื�อยื�นขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื�นขอ

ได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื�อนไขการยกเลกิทั�งหมด 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ท ี�ทา่นควรทราบ 
1. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบินจึงขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�นั�งบน

เครื�องบนิทกุกรณ ีแตท่างบริษัทจะพยายามใหม้ากที�สุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที�มาดว้ยกัน ไดนั้�งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากที�สุด

เทา่ที�จะสามารถทําได ้

2. กรณทีี�ทา่นเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั�นตอนการจอง กรณทีี�แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง

กะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิ�มเพื�อชําระกับเมนูใหม่ที�ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครื�องแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาติ

ของแต่ละสายการบนิที�กําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสนีํ�าตาล / เลือดหมู) เท่านั�น กรณีที�ท่านถอืหนังสอื

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีนํ�าเงนิเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พิเศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั� งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ 

ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบความผิดพลาดที�จะเกดิขึ�นในส่วนนี� ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทั�งหมด หากทา่นไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทั�งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทั�งหมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณใีดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 

เลขที�วซีา่ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณทีี�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดิน และ หนา้วซี่ามา

ใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสว่นที�เหลอืทั�งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั �งนี� ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น

สําคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กดิจากความผิดของ

ทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอบุัต ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสัิยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ใน

การปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณทีี�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทุนสูงขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกาํกับเทา่นั�น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที�เกี�ยวขอ้ง

กับทางบริษัท อาทิเช่น วซ่ีาไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยที�ไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผิดชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที�บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏบิัตเิท่านั �น 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิิตรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�น

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

11. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�

โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเท่านั �น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้า่ยทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�ง

บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�ท่านไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารส่วนใดสว่นหนึ�ง ไมว่า่กรณใีดกต็าม จะไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณ ี

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิทั�งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณทีี�เกดิเหตุการณน์ี�ขึ�น ไม่วา่กรณใีดก็ตาม 

13. กรณลีูกคา้ที�จองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซื�อตั�วเครื�องบนิแยกเอง) ในวนัเริ�มทัวร ์(วันที�หนึ�ง) 

ทา่นจําเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านั�น ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที�ไฟล์ทของท่านถงึชา้กว่า

คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานที�ทอ่งเที�ยวที�คณะอยู่ในเวลานั�นๆ กรณีนี� จะมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยที�ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทั�งหมดเทา่นั�น ไมว่่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ไมส่ามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเที�ยวเมอืง หรือ สถานที�ท่องเที�ยวใดๆ สถานที�หนึ�ง ทุกกรณ ี

เนื�องจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทั�งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พื�อประกอบการโฆษณาเทา่นั�น  

15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลที�มคีดคีวาม คําสั�งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีที�เคยรับรอง 

หรอื คํ�าประกัน หากท่านไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองที�กระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถกูปฏิเสธ

การเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ�งไดท้กุกรณ ี

16. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ตั�งครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื�อตรวจสอบอายคุรรภท์ี�แน่นอน กบั วันที�เดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้

ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์ืนยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภ์ที�ชัดเจน ตามกฎของ

สายการบนิ ส่วนใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครื�องบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตั �งครรภ์และไมแ่จง้

ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิ�ปฏเิสธไม่ใหท้า่นเดนิทาง  

 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศนอรเ์วย ์
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ 

และมหีนา้วา่งไมตํ่�ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ั�น) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื�นสขีาว 

ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ํ�ากับวซี่าประเทศอื�นๆที�เคยไดร้ับ เทา่นั�น หา้มใส่คอนแทคเลนส ์ท ั�งชนดิมี

ส ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายุไมเ่กนิ 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบยีน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วนัเริ�มงาน เงนิเดอืน  
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โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุ ื�อประเทศ ไมจ่ําเป็นตอ้งระบชุื�อประเทศปลายทาง ใน

หัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที�มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที�อยู่ และเบอร์ตดิต่ออย่างชัดเจน เป็น

ภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี�ยวกบัหนา้ที�การงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตทั่�งนี� อยูท่ี�ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�รับยื�นเทา่นั�น  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชื�อ-นามสกุล ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ั�น กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ั�น กรณุาจัดเตรยีมดังนี� 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซ่ีา ** 

** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสี่วนตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ �ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหน ึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรือ

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนงัสือรับรองคา่ใช่จา่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนงัสือรับรองคา่ใช่จา่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ั�น บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งย ื�นเอกสารสําคญัดงันี� ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น โดยระบชุ ื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกุล ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซ่ีา ** 

** จาํเป็นตอ้งใชท้ ั�งผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ั�น เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื�ออา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

 

แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศนอรเ์วย ์
สถานที�ย ื�นคํารอ้งวซ่ีา : ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซี่า VFS ประเทศนอรเ์วย ์ อาคารเดอะเทรนดี� ออฟฟิศ ช ั�น 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั�วโมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที� สถานนีานา ทางออกที� 3 เป็นการเดนิทางที�สะดวกที�สดุ 

ซอย สุขมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชั�น 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบื�องตน้ เพื�อยื�นคํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศนอรเ์วย ์

1. ชื�อ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชื�อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี�ยน) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันที�ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที�ออก ............................................................. 

8. ที�อยูป่จัจุบนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา และที�อยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้�งแตว่ันที� .................. ถงึวนัที� ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้�งแตว่ันที� .................. ถงึวนัที� ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดตั้�งแตว่ันที� .................. ถงึวนัที� ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 
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ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ื�นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

15. ชื�อบคุคลที�เดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สุดเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ั�น ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอํานวยความ

สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น ** 
 

 

 

 

 


