
 

 

รหัสทัวร ZET1902167 

ทัวรสวีเดน นอรเวย เดนมารก สแกนดิเนเวีย 8 วัน 5 คืน (QR) 
เนินเขาฟยัลกาทัน   พิพิธภัณฑยุคกลาง   มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม 
โอเปรา เฮาส   ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม   พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร 
ยานเมืองเกากัมลา สแตน   พระราชวังหลวง   เมืองคารลสตัด 

จัตุรัสใจกลางเมือง   ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด   สะพานหินเกาแก 
อุทยานฟรอกเนอร   ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน   พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร      
(-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร 
Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

20.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
โดยสายการบนิ Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR833     

** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** 

เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน

นานาชาติอารลนัดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮลม - 
เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑยุคกลาง - มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม - 
โอเปรา เฮาส - ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวา
ซาร - ยานเมืองเกากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคารลสตัด - 
โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจํา
เมืองคารลสตดั - สะพานหินเกาแก                                                    
(-/L/D) 

01.50 น. นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม 
ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR169      

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
07.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศ

สวีเดน  



 

 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองสต็อคโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ 
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนเมืองหลวงที่งดงามที่สุดในกลุมประเทศแถบ
สแกนดิ เนเวียทั้ งหมด จนไดรับขนานนามวา “ราชินีแหงทะเลบอลติก” 
ประกอบดวยเกาะนอยใหญ 14 เกาะ โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) 
ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่
ตั้งอยูบนพื้นน้ํา ทําใหเมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
นําทานเดินทางสู จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพื่อ
บันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮลมจากมุมที่สวยที่สุดชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู
บนเกาะใหญ 14 เกาะ ที่หอมลอมดวยทะเลสาบมาลารและทะเลบอลติก  
นําทาน ผานชม สถานที่สําคัญ อาทิ พิธภัณฑยุคกลาง (Medieval Museum), 
มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม (The Cathedral of Stockholm), โอเปรา 
เฮาส (Opera Houses) เปนตน 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม (City Hall of 
Stockholm) ที่ใชเวลาสรางนานถึง 12 ป เสร็จสมบูรณในป 1923 ออกแบบ
โดยสถาปนิกชื่อดังของประเทศสวีเดน ชื่อ เรกนาร ออสต เบิรก (Ragnar 
Ostberg) สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค ไดรับ
แรงบันดาลใจในการสรางมาจากปราสาทสไตลเรอเนสซองคของประเทศอิตาล ีจึง
ไดออกแบบใหศาลาวาการเมืองแหงน้ีมีลานกลางเพิ่มเขามาสองลานคือ บอรการ
การเดน (Borgargarden) และ บลูฮอลล (Blue Hall) ในทุกๆ วันที่ 10 ของ
เดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

 

 
 
 นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร (Vasa Museum) เปนเรือที่

ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 
95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปน
ทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงใน
โลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี 9 นิทรรศการ 
ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนพิพิธภัณฑที่นักทองเที่ยวให
ความสนใจมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑทั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของ
การเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได 
ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเกาแกที่สุด
และสวยงามราวกับภาพวาดปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง 
มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบานเรือน สิ่งปลูกสรางที่มีความสวยงามใน
รูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบสวีเดนเชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ 
ที่เรียงรายไปดวยรานกาแฟ รานหนังสือ และยังเปนที่ตั้งของ ผานชม พระราชวัง
หลวง (Royal Palace) เปนที่ประทับอยางเปนทางการของพระราชวงศสวีเดน 



 

 

เปนหน่ึงในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของทวีปยุโรป 
ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรคสรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1754 ภายใน มีหอง
ตางๆ รวมกัน 608 หอง ซึ่งเปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งป ในบรรดา
หองตางๆสวนที่เปนจุดเดน ไดแก หองพระคลังวิหารหลวง หองโถงวาการของรัฐ 
หองพักของขุนนาง ลําดับตางๆ และ พิพิธภัณฑโบราณสถานกุสตาฟที่ 3 ชมการ
ผลัดเปลี่ยนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลากอน
เท่ียงของทุกวัน  
นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัด (Karlstad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยูริม
ทะเลสาบแวนเนิรน อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล 
ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดย
กษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป ค.ศ. 1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของ
พระองค ผานชม โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด (Cathedral of Karlstad), 
จัตุรัสใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด 
(City Hall of Karlstad)  แ ล ะ  ส ะ พ า น หิ น เก า แ ก  (Ancient Stone 
Bridge) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Best Western Gustaf Froding Hotel& 
Konferens, Karlstad, Sweden หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สาม เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - อุทยานฟ
รอกเนอร - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง – เมือง
กอล      (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 
นาที) เมืองหลวงของ ประเทศนอรเวย (Norway) ไดถูกสถาปนาเมื่อประมาณ 
60 ป ที่ผานมาน้ี ครั้งสมัยที่ประเทศนอรเวยอยูในอารักขาของประเทศเดนมารก
น้ัน ประเทศนอรเวยเคยยายเมืองหลวงถึง 2 ครั้ง จากเมืองทรอนไฮมเปนเมือง
เบอรเกน จนกระทั่งยายมาเปนเมืองออสโลในปจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กวาป
กอน เมืองออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึง่อยูภายใต
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฮร เมืองออสโล
เปนเมืองหลวงที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ตั้งอยูขอบดานเหนือ
ของอาวฟยอรด ระหวางทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม เปน
ธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณอันหาชมไดยาก 
นํ าท าน เดิ นท างสู  อุ ท ยาน ฟ รอก เน อร  (Vigeland Sculpture Park, 
Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด 
ที่ใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังได
เห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลัก
ชิ้นโบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทง
เดียว 
นํ าท าน  ถ ายรูป เป นที่ ระลึ ก  กั บ  ลานกระโดดสกี ฮอล เม น โคล เลน 
(Holmenkollen) สถานที่แขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวที่ปกติในชวงเดือน
มีนาคมจะใชเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทั้งโลกที่น่ี สามารถจุผูเขารวม
ไดเกือบหน่ึงแสนคน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

 

 
 

นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง (The Viking Ship Museum) พาหนะ
สําคัญของเหลานักรบไวกิ้งเม่ือครั้งที่เคยรุงเรืองในอดีต จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ง
ที่สรางจากไมในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆเมืองออสโล ฟยอรด 
นอกจากน้ียังจัดแสดงเกีย่วกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 
ป เปนตํานานของชาวไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งใน
เร่ืองของการรบ ทําการคา และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไม
มีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุด ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุก
กรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทานเดินทางสู เมืองกอล (Gol) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
เมืองแสนสวยลอมรอบไปดวยหุบเขาที่มีชื่อเสียงของประเทศนอรเวย เปนเมืองทา
ประตูสูดินแดนแหงฟยอรดแลนดและสกีรีสอรทยอดนิยมในเขตของประเทศ
นอรเวย และยัง เปนเมืองที่ยังคงรักษาจารีตวัฒนธรรมรูปลักษณดั้งเดิมของ
หมูบานชนชาวนอรสในตนคริสตศตวรรษที่ 19  



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูทีพั่ก Pers Hotell, Gol, Norway หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

วันที่สี่ เมืองกอล - เมืองฟลัม - ลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” จาก 
เมืองฟลัม สู หมูบานกูดวาเกน - หมูบานกูดวาเกน - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟ
สายโรแมนติก “ฟลัมสบานา” จาก เมืองฟลัม สู เมืองไมรดัล - นํ้าตกจอส
ฟอสเซน - เมืองไมรดัล - เมืองแบรเกน - ตลาดปลาทอรเก็ท  ยานบริกเก็น 
(ในบรรยากาศชวงเวลาเย็น)                

  (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฟลัม (Flam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
จุดหมายปลายทางทองเท่ียว ที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวไทยไมนอยไป
กวาประเทศอ่ืนๆในแถบยุโรปเหนือ ของประเทศนอรเวย อยูสวนตะวันตกของ
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรดประเทศสวีเดน ประเทศฟนแลนด และ
ประเทศรัสเซีย มีอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก และเชื่อมตอกับ



 

 

ทะเลบอลติก เปนจุดหมายปลายทางทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาตั้งแตปลาย
ศตวรรษที่ 19 สิ่งที่ถือวาเปนไฮไลท ท้ังยังอาจจะเรียกไดวาเปน “อัญมณีเม็ดงาม
แหงดินแดนที่ไมเคยหลับใหลของประเทศนอรเวย” (Beautiful Gem of a 
Land that Never Sleeps in Norway) น้ั น ค งต อ งย ก ให  “ฟ ย อ ร ด ” 
(Fjord) เพราะสามารถดึงดูดผูคนจากทั่วโลกใหมาเยือนประเทศนอรเวยไดปละ
หลายลานคน จนทําใหประเทศแหงน้ีไดรับอีกหน่ึงฉายาคือ “ดนิแดนแหงฟยอรด” 
(Land of Fjord) ซึ่งฟยอรดน้ีคืออาวแคบๆ ระหวางหนาผาสูงชันที่เกิดขึ้นจาก
การกัดเซาะของธารน้ําแข็งธรรมชาติเปนเวลาหลายแสนปมาแลว และกลายมาเปน
สถานที่ทองเที่ยวอันมีชื่อเสียงในปจจุบัน โดยฟยอรดในประเทศนอรเวยที่มี
ชื่อเสียงในระดับโลกน้ันมี 4 แหง น่ันคือ ฟยอรดที่ตั้งอยูบนชายฝم�งตะวันตกของ
ประเทศนอรเวย ไดแก เกรังเกอรฟยอรด (Geiranger Fjord), ซอจนฟยอรด 
(Sogne Fjord) และแนเรยฟยอรด (Naeroy Fjord), ฮารดังเกอรฟยอรด 
(Hardanger Fjord) และลี เซฟยอรด  (Lyse Fjord) เมื่ อมาถึ งเมืองฟลัม
นักทองเที่ยวมักไมพลาดไปลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” 
(Sognefjord) ฟยอรดที่มีความยาวและลึกที่สุดในโลก มีความยาวถึง 204 
กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผนดิน และ น่ังรถไฟ “ฟลัมสบานา” (Flamsbana) 
เปนทางรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศนอรเวย ติดอันดับทางรถไฟสายโรแมนติกที่
สวยและสูงชันที่สุดในโลก 
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” จาก เมืองฟลัม สู หมู
บานกูดวาเกน (Sogne Fjord Cruise from Flam to Gudvangen) ฟย
อรดที่ไดชื่อวาเปน “ราชาแหงฟยอรด” (King of Fjord) และนับไดวาเปนฟ
ยอรดที่ลึกเขามาในแผนดินมากที่สุดดวยความยาวกวา 200 กิโลเมตร เปนฟ
ยอรดที่ใหญที่สุดในประเทศนอรเวย และยาวเปนอันดับ 2 ของโลก รองจาก 
สกอรเรสบี้ ซุนด (Scoresby Sund) ของประเทศกรีนแลนด (Greenland) 
เดินทางถึง หมูบานกูดวาเกน (Gudvangen Village) เปนหมูบานเล็กๆที่มี
ประชากรอาศัยอยูเพียงแคหลักรอยคนเทาน้ันแตกลับกลายเปนเป�าหมายหลักที่
นักทองเที่ยวจะตองหยุดลงเยี่ยมชมความสวยงามทามกลางหบุเขาแหงฟยอรดเปน
จํานวนมากในแตละป ** รอบของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ



 

 

เหมาะสม กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี 
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทาน นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบานา” จาก เมืองฟลัม สู เมืองไมรดัล 
(Flamsbana Railway from Flam to Myrdal) เสนทางรถไฟที่โดงดังที่สุด
ของประเทศนอรเวย นักทองเที่ยวจะไดลัดเลาะไปตาม หุบเขาที่สวยงามของ
ประเทศนอรเวย โดยรถไฟจะวิ่งผานอุโมงคจํานวน 20 แหง โดยมีอุโมงค 18 แหง 
ไดใชแรงงานคนขุด ซึ่งระหวางทางทานจะไดชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงามที่
ธรรมชาติสรรคสรางแสนนาประทับใจของหุบเขาอันสูงชัน และธารน้ําแขง็กลาเซียร 
แห งฟยอรด ไปจนถึงเมืองไมรดาล (Myrdal)  ในระหวางทางที่ น่ั งรถไฟ
นักท องเที่ ย วยั งจะได หยุ ดชมความสวยงามของ นํ้ าตกจอสฟ อสเซ น 
(Kjosfossen) อีกหน่ึงจุดทองเที่ยวที่มีความสวยงามและไดรับความนิยมจาก
นักทองเท่ียวเปนอยางมาก น้ําตกมีความสูงประมาณ 225 เมตร สวนน้ําในน้ําตก
น้ั น ไห ล ม าจ าก ท ะ เล ส าบ บ น เทื อ ก เข าชื่ อ ท ะ เล ส าบ เรน น ก า วั ท เน็ ท 



 

 

(Reinungavatnet) และทะเลสาบเซลเทิฟวัทเน็ท (Seltuftvatnet) หลังจาก
น้ันขึ้นรถไฟชมวิวตอไปตลอดเสนทางจน กระทั่งถึงเมืองไมรดาลซึ่งเปนสถานี
สุดทายของการน่ังรถไฟสายโรแมนติกน่ันเอง ** รอบของรถไฟอาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถนั่งรถไฟได ไมวากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทาน
ไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทานเดินทางสู เมืองแบรเกน (Bergen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
น้ันเปนเมืองทาโบราณ อดีตเคยเปนเมืองหลวงเกาของประเทศนอรเวย ปจจุบันคือ
เมืองออสโลเปนเมืองหลวง และมีขนาดใหญเปนอันดับที่สองของประเทศนอรเวย 
ตั้งอยูทางฝم�งตะวันตกของประเทศ เปนเมืองที่มีความสวยงามของอาคารตางๆ ที่
ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 18 โดยทั้งหมดจะเปนบานไม
ที่มีความสวยงามอยางมาก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 โดยไดรับสมญานามวาเปน
เมืองแหงเจ็ดขุนเขาของประเทศนอรเวย เพราะดวยที่ตั้งที่รายลอมไปดวยภูเขาสูง
ที่มีความงดงามทั้ง 7 ขุนเขา และมีเสนทางเดินป�า เลนสกีมากมายในฤดูหนาว 
เปนเมืองที่มีทาเรือใหญที่สุดในประเทศนอรเวยและเปนหนึ่งในทาเรือที่ใหญที่สุด
ในทวีดยุโรป ทําธุรกิจประเภทประมงทะเลและกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรใต
น้ํา และการเดินเรือ มีสถาบันวิจัยสมุทรศาสตรที่ใหญเปนอันดับสองของทวีปยุโรป 
เปนฐานทัพหลักของทหารเรือแหงประเทศนอเวย เปนเมืองที่สงออกปลาแซลมอน
ธรรมชาติมากเปนอันดับ 1 ของโลก  
นําทานเดินทางสู ตลาดปลาทอรเก็ท (Torget Fish Market) (ในบรรยากาศ
ชวงเวลาเย็น) เปนหน่ึงในตลาดกลางแจงที่มีเอกลักษณ เปนสัญลักษณหน่ึงของ
เมืองแบรเกนที่มีมาแตศตวรรษที่ 12 และปจจุบันตลาดแหงน้ีก็ยังคงความคึกคัก
อยูตลอดมา เปนสถานที่ ที่พบปะคาขายระหวางพอคาและชาวประมง ผานชม ยา
นบริกเก็น (Bryggen District) เปนบานไมสามชั้น หนาจั่วและผนังขางมุงดวย
แผนไม สีสันสดใส ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองแบรเกน กลุมชุมชนน้ีเปน
ชุมชนโบราณที่มีอายุกวา 300 ป บานไมเหลาน้ีเคยถูกไฟไหมหลายครั้งและทุก



 

 

ครั้งก็ไดมีการสรางซอมแซมขึ้นใหมโดยมีการกอสรางและรูปแบบสถาปตยกรรมคง
เดิมไวไดอยางสมบูรณและสวยงามดังเดิมที่สุด 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Scandic Flesland Airport, Bergen, Norway 
หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่หา เมืองแบรเกน - จุดชมวิวเมืองแบรเกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางทองถิ่น - 

ป�อมปราการเมืองแบรเกน - ถนนสายศิลปะแหงเมืองแบรเกน - ทะเลสาป
ลันกีการดวาน - พิพิธภัณฑศิลปะแหงเมืองแบรเกน - ตลาดปลาทอรเก็ท – 
ยานบรกิเก็น (ในบรรยากาศชวงเวลากลางวัน) - เมืองเกียโล    
(B/-/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู จุดชมวิวเมืองแบรเกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางทองถิ่น 
(Up to Mt. Floyen by Funicular)  มี ค ว า ม สู ง ถึ ง  3 2 0  เม ต ร  จ า ก
ระดับน้ําทะเล เปนมุมสูงที่จะสามารถชมความสวยงามโดยรอบของเมืองแบรเกน 
** รอบของรถรางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถนั่ง
รถรางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย 
ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบัทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับ
ผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 



 

 

นําทาน ผานชม ป�อมปราการเมืองแบรเกน (Bergenhus) เปนหน่ึงในป�อม
ปราการที่เกาแกที่สุดในประเทศนอรเวย และยังไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี มี
อายุกวา 750 ป ถูกสรางขึ้นในสมัยของกษัตริย Hakon Hakonsson 
นําทาน ผานชม ถนนสายศิลปะแหงเมืองแบรเกน (Bergen's Art Street) 
เปนแหลงรวมผลงานศิลปะของศิลปนชาวนอรเวนและนานาชาติ มีตั้งแตศิลปะยุค
คลาสสิคจนถึงศิลปะรวมสมัย มีแกลอรี่ตั้งเรียงรายบริเวณใกลกันเปนที่ตั้งของ 
ทะเลสาปลันกีการดวาน (Lungegardsvann) ใจกลางเมือง ผ านชม 
พิ พิ ธภัณ ฑ ศิ ลปะแห งเมืองแบร เกน  (Art Museum of Bergen) เป น
พิพิธภัณฑท่ีใหญที่สุดในภูมิภาคนอรดิก 
นําทานเดินทางสู ตลาดปลาทอรเก็ท (Torget Fish Market) (ในบรรยากาศ
กลางวัน) เปนหน่ึงในตลาดกลางแจงที่มีเอกลักษณ เปนสัญลักษณหน่ึงของเมือง
แบรเกนที่มีมาแตศตวรรษที่ 12 และปจจุบันตลาดแหงน้ีก็ยังคงความคึกคักอยู
ตลอดมา เปนสถานที่ ท่ีพบปะคาขายระหวางพอคาและชาวประมง ผานชม ยานบ
ริกเก็น (Bryggen District) เปนบานไมสามชั้น หนาจั่วและผนังขางมุงดวย
แผนไม สีสันสดใส ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองแบรเกน กลุมชุมชนน้ีเปน
ชุมชนโบราณที่มีอายุกวา 300 ป บานไมเหลาน้ีเคยถูกไฟไหมหลายครั้งและทุก
ครั้งก็ไดมีการสรางซอมแซมข้ึนใหมโดยมีการกอสรางและรูปแบบสถาปตยกรรมคง
เดิมไวไดอยางสมบูรณและสวยงามดังเดิมที่สุด 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองเกียโล (Geilo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 
นาที) หน่ึงในเมืองสกีรีสอรทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอรด ของประเทศ
นอรเวยที่ตั้งอยูบนเขาทามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโลเปนสกีรี
สอรทที่พรอมสรรพสําหรับการเลนสกี ซึ่งในชวงฤดูหนาวจะเต็มไปดวยผูคนที่รัก
การเลนสกี สวนในฤดูรอนจะกลายเปนที่รวมของนักทองเทียวชมความบริสุทธของ
ธรรมชาติ กลุมนักเดินขามเขา กลุมนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจงตางๆ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ�ตนานาชาติ หรือ อาหาร
พ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Highland Lodge, Geilo, Norway หรือเทียบเทา 
** คําแนะนํา ทานควรเตรยีมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับ
คางคืนบนเรือสําราญ 1 คืน (ในคืนวันพรุงนี้) เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
ของทาน ** 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

วันที่หก เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคารล โยฮันน เกท - พระราชวังหลวง 
ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล 
ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - เมืองโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก                  
(B/-/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 
นาท)ี เมืองหลวงของ ประเทศนอรเวย (Norway)  
นําทานเดินทางสู ถนนคารล โยฮันน เกท (Karl Johangen Gate Street) 
เปนแหลงชอปปم�งและแหลงนัดพบปะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอรเวย ของ
นักทองเท่ียวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนอรเวย ต้ังอยูกลางเมืองออสโล มีสินคา
ทุกสิ่งอยางที่ทานปรารถนาใหไดเลือกซื้อเปนของฝาก ของขวัญ สินคาที่มีชื่อเสียง
มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑจากขนสัตว น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก 
เชน เรือไวกิ้ง หรือตุกตาโทรล (Troll) ตุกตาพื้นบานของประเทศนอรเวย  
เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน บริเวณเดียวกันเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญไมวาจะ
เปน พระราชวังหลวง ออสโล (Royal Palace Oslo) ซึ่งเปนที่ประทับของ
กษัตริยองคปจจุบันและ อาคารรัฐสภา ออสโล  (Parliament Building 
Oslo) เปนตน 



 

 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ เพื่อ ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมือง
ออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS 
Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, 
Denmark) ที่พรั่งพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษี, รานอาหาร, หองซาวนา, สปา, 
โรงภาพยนตร และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ่งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน ** ทาน
ควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือ
สําราญ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน ** 

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก 
(Denmark) ผานนานน้ําสแกนดิเนเวีย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ�ต
สไตลสแกนดิเนเวียน) 
 นําคณะเขาสูที่ พัก บนเรือสําราญ DFDS หองพักแบบปกติ (Inside 
Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเทา  
** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 
ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคาบริการสวนนี้ทันทีที่หองพักถูก
ยืนยันจากตางประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) 
เต็ม ไมวากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับ
มากกวามาตรฐานที่กําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผูเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทจะคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ **    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองโคเปนเฮเกน - นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเต้ิล 
เมอรเมด - พระราชวังคริสเตียนบอรก - พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ 
พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน - ถนน
สตรอยเยท - ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน - ทาอากาศยานนานาชาติ
โคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - ทาอากาศยาน
นานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร                                                                      
(B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS 
......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศ

เดนมารก (Denmark) เปนเมืองเกาแกเมืองหน่ึงของยุโรปกอตั้งมาราวศตวรรษ
ที่ 10 และเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ไดรับฉายาวาเปน 
“สวรรคแหงเมืองทา และดินแดนแหงเทพนิยายรักอมตะ” เมืองน้ีเปนแรงบัล
ดาลใจและหลอหลอมกวีระดับโลกฮันส คริสเตียน แอนเดอรแซน (Hans 
Christian Andersen) ผูสรางสรรคนิยาย เจาหญิงเงือกนอย หนูนอยผูขายไม
ขีดไฟ ลูกเปดขี้เหรที่ผูคนทั่วโลกตางรูจัก 
นําทานเดินทางสู นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) เปนน้ําพุขนาด
ใหญรูปทรงแปลกตา คลายธารน้ําตกที่ไหลริน ซึ่งตั้งอยูดานหนาทาเรือเมือง
โคเปนเฮเกน มีตํานานเลาวาราชินีเกฟออนไดรับมอบหมายจากเทพเจาผูทรง
อิทธิฤทธิ์ ใหกอบกูชาติบานเมือง พระนางจึงใหพระโอรสทั้งสี่ของพระองคแปลง
กายเปนพระโค เพื่อชวยกันไถพื้นดินจนกลายเปนแผนดินเมืองเดนมารกในปจจุบัน 
ตอมาชาวเดนนิชก็ไดสรางอนุสาวรียของพระนางและพระโอรสท้ังสี่พระองคไวเพื่อ
เปนเกียรติและเพ่ือเปนการระลึกถึง 
นําทานเดินทางสู  รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล เมอรเมด (The Little 
Mermaid) ตั้งอยูบริเวณทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนของขวัญ
แกเมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล จาค็อบเซน 
บุตรชายของผูกอตั้งบริษัทเบียรคารลสเบิรก ไดมีความประทับใจจากการดูบัลเลต 
เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน เปนอยาง
มาก จึงวาจางศิลปนชาวเดนมารกชื่อ เอ็ดวารด อีริกเซน มาปم�นรูปเงือกนอยน้ี โดย



 

 

นําแบบใบหนามาจากนักเตนบัลเลตชื่อ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายที่เปนหญิง
เปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปم�นเงือกนอยน้ีน่ังอยูบนกอนหิน มี
ขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น้ําหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ 
มีสวน Langelinie จะไดสัมผัสกับความผอนคลาย ฟงเสียงรองของนกนางนวล
และชมเรือสําราญที่จอดเทียบทาอยู และที่น่ีไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญของ
เมือง โดยในแตละปจะมีนักทองเที่ยวมากกวา 1 ลานคนมาเท่ียว เพื่อเก็บภาพคูกับ
รูปปم�นเงือกนอยนับเปนสถานที่ยอดฮิตทีถู่กถายภาพมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทาน ผานชม พระราชวังคริสเตียนบอรก (Christiansborg Palace) ใน
อดีตพระราชวังคริสเตียนบอรกคือพระราชวังซึ่งเปนที่ประทับของพระราชสันตติ
วงศในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แหงประเทศเดนมารก แต ณ ปจจุบัน
พระราชวังแหงน้ีถูกใชเปนที่ทําการรัฐสภา โดยเปนสถานที่เพียงแหงเดียวในโลกที่
มี 3 หนวยงานราชการในที่แหงเดียวกัน น่ันคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ 



 

 

และอํานาจตุลาการ แตบางสวนของที่น่ีก็ยังคงถูกใชสําหรับพระราชวงศเดนมารก 
เชน หองรับแขกของราชวงศ เปนตน รวมทั้งบางสวนยังเปดใหนักทองเท่ียวที่สนใจ
ไดเขามาชม 
นําทาน ผานชม พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวังฤดูหนาว 
(Amalienborg Palace) ปจจุบันพระราชวังแหงน้ียังเปนสถานที่ประทับของ
บรรดาเหลาพระราชวงศเดนมารก นอกจากจะไดชมสถาปตยกรรมอันงดงาม
ภายนอกสไตลร็อกโคโคแลว ดานหนาของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยาม
หนาวังทุกวัน พระราชวังตั้งอยูริมน้ําทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรางขึ้น
เมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ป ของราชวงศ
โอลเดนบวรก และใชเปนที่พํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากที่
พระราชวังคริสเตียนบอรกถูกไฟไหมในป ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเดนมารก
จึงไดขอซื้อพระราชวังแหงน้ีไว และไดยายเขามาอาศัยตั้งแตน้ันเปนตนมา กษัตริย 
พระราชินี และบุตรของราชวงศไดอาศัยอยูภายในพระราชวังแหงน้ีทั้ง 4 อาคาร 
ตั้งโดดเดนเปนศูนยกลางที่งดงามมากที่สุดในทวีปยุโรป แมรูปลักษณภายนอกของ
พระราชวังทั้ง 4 มีลักษณะที่เหมือนกัน แตภายในพระราชวังแตละอาคารไดถูก
ตกแตงตางกันไปตามรสนิยมของผูอาศัยเดิม แตละหองไดตกแตงอยางหรูหราที่สุด 
ปจจุบันพระราชวังแหงน้ียังคงใชเปนที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอ
ที่ 2 และราชวงศเดนมารกอยู ซึ่งบางสวนของพระราชวังเปดใหนักทองเที่ยวที่
สนใจได เขามาชม และยังเปดเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ 
ภาพเขียน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับอัญมณี ส่ิงประดิษฐอ่ืนๆ และเอกสารทาง
ประวัติศาสตร ที่มีการเก็บรวบรวมในชวงเวลา 400 ปเลยทีเดียว และยังมีรูปปم�น
ขนาดใหญของพระเจาเฟรเดอริกที่ 5 ซึ่งตั้งอยูระหวางพระราชวังทั้ง 4 หลัง ซ่ึงวา
กันวา เปนรูปปم�นทรงมาที่สวยงามที่สุดของโลกอีกดวย  
นําทาน ผานชม พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน (Rosenborg 
Palace) เปนพระราชวังที่ตกแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส สรางในสมัย
พระเจาคริสเตียนที่ 4 เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมที่พระองคภาคภูมิใจ เพราะ
นอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในที่ตกแตงอยางหรูหรา ดวยวัตถุที่
ลํ้าคามากมายแลว ยังมีพิพิธภัณฑในบริเวณชั้นใตดิน ใชเปนที่เก็บเครื่องเพชร 



 

 

มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซึ่งในอดีต
พระราชวังแหงน้ีถูกสรางเพ่ือจุดประสงคใชในการพํานักพักรอนของเช้ือพระวงศใน
สมัยน้ัน ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้งในป 1794 และป 
1801 ตอมาราชวงศเดนมารก ไดบูรณะขึ้นมาใหมใหสวยงามดั่งปจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ผานชม พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน (Rosenborg 
Palace) เปนพระราชวังที่ตกแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส สรางในสมัย
พระเจาคริสเตียนที่ 4 เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมที่พระองคภาคภูมิใจ เพราะ
นอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในที่ตกแตงอยางหรูหรา ดวยวัตถุที่
ลํ้าคามากมายแลว ยังมีพิพิธภัณฑในบริเวณชั้นใตดิน ใชเปนที่เก็บเครื่องเพชร 
มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซึ่งในอดีต
พระราชวังแหงน้ีถูกสรางเพ่ือจุดประสงคใชในการพํานักพักรอนของเช้ือพระวงศใน



 

 

สมัยน้ัน ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้งในป 1794 และป 
1801 ตอมาราชวงศเดนมารก ไดบูรณะขึ้นมาใหมใหสวยงามดั่งปจจุบัน  
นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยกเกท (Stroget Shopping Street) ถนนชอป
ปم�งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of 
Copenhagen) คําวา “สตรอยกเยท” ไดถูกตั้งเปนชื่อเลนของถนนคนเดินแหงน้ี 
ซึ่งแปลวา การเดินเลน โดยใชตั้งแตยุคศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ครอบคลุม ถนน 
4 สายดวยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ 
Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเยทถูกประกาศใหเปน
เขตปลอดรถยนตตั้งแตป 1962 แตในชวงแรก เจาของกิจการหลายรายไมเห็น
ดวยกับการปดถนน เพราะเกรงจะเปนผลเสียตอธุรกิจ แตทําใหทุกวันน้ีผูคนไดเดิน
อยางสนุกและสะดวกสบาย ที่น่ีคึกคักไปดวยผูคนประมาณแสนคนตอวัน เรียงราย
ไปดวยรานคาท่ีมีคุณภาพ มีตั้งแตสินคาราคาถูกไปจนถึงสินคาแบรนดเนมท่ีมีราคา
แพงที่สุดในโลก อาทิ หลุยสวิตตอง , ชาแนล , รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิสฯ 
, พอรซเลน เปนตน มีรานอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีริมทางที่มาชวย
บรรเลงเพลงใหความบันเทิงระหวางเดินเลน นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดรับ
การขนานนามจากคนทั่วโลกวาเปนเมืองจักรยาน ประชากรเกินครึ่งใชจักรยานเปน
พาหนะในการเดินทาง เหตุผลสําคัญคือรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนสุขภาพ
แข็งแรง และลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ที่สรางมลพิษแกสิ่งแวดลอม จึง
ออกแบบผังเมือง เพื่อรองรับนักปم�นและคนเดินเทา ใหไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัยมากที่สุด  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร (โดยรถโคช จากโรงแรม 
ถึง สนามบิน 1 เที่ยว) 

22.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR164  

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 



 

 

วันที่แปด ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย        
(-/-/-) 

05.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** 
เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
08.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR838  
** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 15 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หอง

ละ 2-
3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม
รวม 
ตั๋ว 

2562 

14 - 21 ตุลาคม 2562 
(14 ต.ค.  วันหยุดชดเชย 
วันคลายวันสวรรคต ร.9) 

14OCT QR833 BKK-
DOH 20.45-23.55 
15OCT QR169 DOH-
ARN 01.50-07.15 
20OCT QR164 CPH-
DOH 22.35-05.50+1 
21OCT QR838 DOH-
BKK 08.35-19.20 

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

18 - 25 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วันปยมหาราช) 

18OCT QR981 BKK-
DOH 19.40-22.50 
19OCT QR169 DOH-
ARN 01.50-07.15 
24OCT QR164 CPH-
DOH 22.35-05.50+1 
25OCT QR832 DOH-
BKK 08.15-19.00 

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

22 - 29 ตุลาคม 2562 
(23 ต.ค. วันปยมหาราช) 

22OCT QR833 BKK-
DOH 20.40-23.50 
23OCT QR169 DOH-
ARN 01.50-07.15 
28OCT QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
29OCT QR838 DOH-
BKK 08.35-19.20 

57,999 57,999 57,999 13,999 44,999 



 

 

01 - 08 พฤศจิกายน 
2562 

01NOV QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
02NOV QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
07NOV QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
08NOV QR838 DOH-
BKK 08.35-19.20 

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

15 - 22 พฤศจิกายน 
2562 

15NOV QR833 BKK-
DOH 19.35-23.25 
16NOV QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
21NOV QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
22NOV QR838 DOH-
BKK 08.35-19.20 

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

03 - 10 ธันวาคม 2562
(10 ธ.ค. วันรฐัธรรมนูญ) 

03DEC QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
04DEC QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
09DEC QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
10DEC QR838 DOH-
BKK 08.35-19.20 

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

2563 

21 - 28 กุมภาพันธ 
2563 

21FEB QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
22FEB QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
27FEB QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
28FEB QR838 DOH-
BKK 08.35-19.20 

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



 

 

 

06 - 13 มีนาคม 2563 

06MAR QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
07MAR QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
12MAR QR164 CPH-
DOH 21.40-05.45+1 
13MAR QR838 DOH-
BKK 08.35-19.20 

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

27 มี.ค. - 03 เม.ย. 
2563 

27MAR QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
28MAR QR169 DOH-
ARN 01.40-06.10 
02APR QR164 CPH-
DOH 22.35-05.50+1 
03APR QR838 DOH-
BKK 08.50-19.20 

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

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศนอรเวย ทานละ 

ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช
หนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผล
การสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย 
ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาครั้ง

ใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 
 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท ** 

 



 

 

** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 

หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) ** 

 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุา

เตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด

ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย
ละเอียดทุกขอ ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar 

Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมี
น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 
ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.) 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริง
อีกครั้ง  

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงิน

ไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 



 

 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศนอรเวย ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ 
(เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจาย
ในวันที่ย่ืนเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาทีข่องบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไป
ดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันนัน้) 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 



 

 

เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 
หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 ควิพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  



 

 

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเทีย่ว ท่ีมีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง



 

 

ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณี



 

 

บิดาและมารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทาง
กับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนนี้ ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 



 

 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 
 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดทีจ่ะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ



 

 

อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศนอรเวย 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  



 

 

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืน
วีซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา

หนังสือเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถูกตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** 

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สา
มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแต

บัญชีบริษัท เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดา
มารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 



 

 

ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น 
โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกบัผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee 

และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศนอรเวย 
สถานที่ย่ืนคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวีซา VFS ประเทศนอรเวย  อาคารเดอะเทรนดี้ 

ออฟฟศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกที่สุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามือ สังเกตไดงาย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบือ้งตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศนอรเวย 
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ............................................................................ 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/

เกษียณอายุกรุณาระบดุวย ........................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................... 

 
 
 



 

 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบ ุ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
 

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลาง
ในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


