
 

 

 

รหสั ZET1903579 
ทัวร  สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวย เดนมารก  
[เลทสโก หลงรกัฟลัมสบานา EP.2]  8 วนั 5 คืน (QR) 
เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑยุคกลาง - มหาวหิารแหงเมอืงสต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส - ศาลา
วาการเมืองสต็อคโฮลม - พพิิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร - ยานเมอืงเกากมัลา สแตน - พระราชวงั
หลวง - เมอืงคารลสตัด - โบสถใหญแหงเมอืงคารลสตัด - จตุัรัสใจกลางเมอืง - ศาลากลางประจํา
เมืองคารลสตัด - สะพานหินเกาแก       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันทีห่นึง่ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร  (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร Q สายการ
บิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคาํแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

19.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดย
สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR981     

** ใชเวลาบนิประมาณ 7 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
22.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือ

เปลี่ยนเครื่อง ** 
 
 
 
 
วันทีส่อง ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน

นานาชาติอารลนัดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน - เมืองสตอ็คโฮลม 
ประเทศสวีเดน - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภณัฑยุคกลาง - มหาวหิารแหงเมือง
สต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส - ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม - พิพิธภณัฑเรือรบ
โบราณวาซาร - ยานเมืองเกากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคารลสตดั 
- โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด - จัตรุัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจําเมือง
คารลสตัด - สะพานหินเกาแก (-/L/D)      

01.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศ
สวีเดน โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR169      

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
07.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน  



 

 

 

นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู  เมืองสต็อคโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ 
ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนเมืองหลวงที่งดงามที่สุดในกลุมประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียทัง้หมด จนไดรับขนานนามวา “ราชินีแหงทะเลบอลตกิ” ประกอบดวย
เกาะนอยใหญ 14 เกาะ โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 
(Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองทีต้ั่งอยูบนพื้นนํา้ ทาํให
เมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหงหน่ึงของโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
นําทานเดินทางสู จดุชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพื่อ
บันทึกภาพของเมอืงสต็อคโฮลมจากมมุที่สวยที่สุดชมวิวสวยของตัวเมืองทีต้ั่งอยูบน
เกาะใหญ 14 เกาะ ทีห่อมลอมดวยทะเลสาบมาลารและทะเลบอลติก  
นําทาน ผานชม สถานที่สําคัญ อาทิ พิธภัณฑยุคกลาง (Medieval Museum), 
มหาวหิารแหงเมืองสตอ็คโฮลม (The Cathedral of Stockholm), โอเปรา 
เฮาส (Opera Houses) เปนตน 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม (City Hall of 
Stockholm) ที่ใชเวลาสรางนานถงึ 12 ป เสร็จสมบูรณในป 1923 ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดังของประเทศสวีเดน ช่ือ เรกนาร ออสตเบิรก (Ragnar Ostberg) 
สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมงุหลงัคาดวยหินโมเสค ไดรับแรงบันดาลใจใน
การสรางมาจากปราสาทสไตลเรอเนสซองคของประเทศอิตาลี จึงไดออกแบบใหศาลา
วาการเมืองแหงน้ีมีลานกลางเพิม่เขามาสองลานคือ บอรการการเดน 
(Borgargarden) และ บลฮูอลล (Blue Hall) ในทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคม
ของทุกป จะมีพธิีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

 นําทาน เขาชม พิพิธภณัฑเรอืรบโบราณวาซาร (Vasa Museum) เปนเรือที่ถกูกู
ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 
เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพย
สมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกใน
พิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลาํน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมี
ภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนพิพิธภัณฑที่นักทองเที่ยวใหความ
สนใจมากที่สดุ ในบรรดาพิพธิภัณฑทั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** รอบของการเขาชม
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกับ
ทานไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากบัผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองยานที่สดุและ
สวยงามราวกับภาพวาดปจจุบันยงัทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง มกีลิ่น
อายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบานเรือน สิ่งปลกูสรางที่มคีวามสวยงามในรูปแบบงาน



 

 

 

สถาปตยกรรมแบบสวีเดนเชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ ที่เรียงรายไป
ดวยรานกาแฟ รานหนังสือ  
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังหลวง (Royal Palace) เปนที่ประทบั
อยางเปนทางการของพระราชวงศสวีเดน เปนหน่ึงในพระราชวังที่งดงามมากท่ีสดุใน
บรรดาพระราชวังทัง้หมดของทวปียุโรป ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรคสราง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1754 ภายใน มีหองตางๆ รวมกนั 608 หอง ซึง่เปดใหประชาชนเขา
เย่ียมชมไดตลอดทัง้ป ในบรรดาหองตางๆสวนที่เปนจุดเดน ไดแก หองพระคลงัวหิาร
หลวง หองโถงวาการของรัฐ หองพกัของขุนนาง ลาํดบัตางๆ และ พิพธิภัณฑ
โบราณสถานกุสตาฟที ่3 ชมการผลัดเปล่ียนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษา
พระองคซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลากอนเที่ยงของทกุวัน  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตดั (Karlstad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ต้ังอยูริมทะเลสาบ
แวนเนิรน อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศ
นอรเวย เพราะเปนเมอืงผานระหวางสองเมอืงใหญน้ี สรางเมืองโดยกษตัริยคารลที่ 9 
(Karl IX) ในป ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค นําทาน 
ถายรูปเปนทีร่ะลึก กับ โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด (Cathedral of 
Karlstad), จัตรุัสใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจําเมือง
คารลสตัด (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเกาแก (Ancient Stone 
Bridge) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Gustaf Froeding, Karlstad, Sweden หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันทีส่าม เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - พิพิธภณัฑเรือ
ไวกิ้ง - อทุยานฟรอกเนอร - ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน - เมืองเกียโล  
(B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
เมืองหลวงของ ประเทศนอรเวย (Norway) ไดถกูสถาปนาเมือ่ประมาณ 60 ป ที่
ผานมาน้ี คร้ังสมัยที่ประเทศนอรเวยอยูในอารักขาของประเทศเดนมารกน้ัน ประเทศ
นอรเวยเคยยายเมืองหลวงถึง 2 คร้ัง จากเมอืงทรอนไฮมเปนเมืองเบอรเกน จนกระทั่ง
ยายมาเปนเมอืงออสโลในปจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กวาปกอน เมอืงออสโลเปน
เมืองอาณานิคมใหญของจกัรพรรดิไวกิง้โบราณซ่ึงอยูภายใตการปกครองในระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฮร เมอืงออสโลเปนเมืองหลวงทีม่ีคาครองชีพ
สูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางทางทานจะ
ไดพบกับสภาพธรรมชาติทีแ่ปลกใหม เปนธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณอันหาชมไดยาก 
นําทาน เขาชม พิพิธภณัฑเรอืไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสาํคัญ
ของเหลานักรบไวกิง้เมื่อคร้ังที่เคยรุงเรืองในอดีต จดัแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งทีส่รางจาก
ไมในยคุคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขดุไดจากรอบๆเมืองออสโล ฟยอรด นอกจากน้ียังจดั
แสดงเกี่ยวกบัเคร่ืองมือในชีวติประจาํวันที่มอีายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของ
ชาวไวกิ้งเรือถอืเปนสิ่งทีส่าํคญัที่สุด เพราะชาวไวก้ิงใชเรือทัง้ในเร่ืองของการรบ ทํา
การคา และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมคํีากลาววาถาไมมีเรือไวกิง้ก็จะไมมียคุที่
รุงเรืองที่สดุ ** รอบของการเขาชมอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม กรณี
ไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคนื
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** 
นําทานเดินทางสู อทุยานฟรอกเนอร (Vigeland Sculpture Park, Frogner 
Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วกิเกแลนด ที่ใชเวลา 40 ป
ในการแกะกลุมรปูสลักหนิแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจกัรในหน่ึงชีวติ
ของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนทีต้ั่งของรูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทานชื่อ "โม
โนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 



 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน 
(Holmenkollen) สถานที่แขงขนักีฬาโอลมิปกฤดหูนาวที่ปกติในชวงเดือนมีนาคมจะ
ใชเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทัง้โลกที่น่ี สามารถจุผูเขารวมไดเกอืบหน่ึง
แสนคน 
นําทานเดินทางสู เมืองเกียโล (Geilo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที) 
หน่ึงในเมืองสกีรีสอรทยอดนิยมในเขตภูมภิาคฟยอรด ของประเทศนอรเวยที่ต้ังอยูบน
เขาทามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโลเปนสกรีีสอรทที่พรอมสรรพสําหรับ
การเลนสกี ซึง่ในชวงฤดหูนาวจะเต็มไปดวยผูคนที่รักการเลนสกี สวนในฤดูรอนจะเปน
ที่รวมของนักทองเทียวชมความบริสุทธของธรรมชาต ิกลุมนักเดินขามเขา กลุมนักตก
ปลา และกิจกรรมกลางแจงตางๆ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ�ตนานาชาติ 
หรือ อาหารพ้ืนเมือง) 
  นําคณะเขาสูทีพั่ก Geilo Hotel, Geilo, Norway หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่ี ่ เมืองเกียโล - เมืองฟลัม - ลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” จาก 

เมืองฟลัม สู หมูบานกูดวาเกน - หมูบานกูดวาเกน - เมืองฟลัม - น่ังรถไฟสาย
โรแมนตกิ “ฟลัมสบานา” จาก เมืองฟลัม สู เมืองไมรดัล - น้ําตกจอสฟอสเซน - 
เมืองไมรดลั - เมืองแบรเกน - ตลาดปลาทอรเก็ท  ยานบริกเกน็ (ในบรรยากาศ
ชวงเวลาเย็น)            (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองฟลัม (Flam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) จุดหมาย
ปลายทางทองเที่ยว ที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวไทยไมนอยไปกวาประเทศ
อ่ืนๆในแถบยุโรปเหนือ ของประเทศนอรเวย อยูสวนตะวันตกของคาบสมุทร
สแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรดประเทศสวีเดน ประเทศฟนแลนด และประเทศรัสเซีย มี
อาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทรแอตแลนติก และเช่ือมตอกับทะเลบอลติก เปน
จุดหมายปลายทางทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาต้ังแตปลายศตวรรษที่ 19 สิง่ทีถ่ือวา
เปนไฮไลท ทัง้ยงัอาจจะเรียกไดวาเปน “อญัมณีเม็ดงามแหงดินแดนที่ไมเคย
หลบัใหลของประเทศนอรเวย” (Beautiful Gem of a Land that Never 
Sleeps in Norway) น้ันคงตองยกให “ฟยอรด” (Fjord) เพราะสามารถดึงดดู
ผูคนจากทั่วโลกใหมาเยือนประเทศนอรเวยไดปละหลายลานคน จนทําใหประเทศแหง
น้ีไดรับอีกหน่ึงฉายาคือ “ดินแดนแหงฟยอรด” (Land of Fjord) ซึ่งฟยอรดน้ีคือ



 

 

 

อาวแคบๆ ระหวางหนาผาสงูชันที่เกิดขึ้นจากการกดัเซาะของธารน้ําแข็งธรรมชาติเปน
เวลาหลายแสนปมาแลว และกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวอันมีช่ือเสียงในปจจุบัน 
โดยฟยอรดในประเทศนอรเวยทีม่ีช่ือเสียงในระดบัโลกน้ันมี 4 แหง น่ันคือ ฟยอรดที่
ต้ังอยูบนชายฝم�งตะวันตกของประเทศนอรเวย ไดแก เกรังเกอรฟยอรด (Geiranger 
Fjord), ซอจนฟยอรด (Sogne Fjord) และแนเรยฟยอรด (Naeroy Fjord), ฮาร
ดังเกอรฟยอรด (Hardanger Fjord) และลีเซฟยอรด (Lyse Fjord) เมื่อมาถงึ
เมืองฟลัมนักทองเที่ยวมกัไมพลาดไปลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” 
(Sognefjord) ฟยอรดทีม่คีวามยาวและลกึทีสุ่ดในโลก มคีวามยาวถึง 204 
กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผนดิน และ น่ังรถไฟ “ฟลัมสบานา” (Flamsbana) เปน
ทางรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศนอรเวย ติดอนัดับทางรถไฟสายโรแมนติกที่สวยและสงู
ชันที่สุดในโลก 
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” จาก เมืองฟลัม สู หมู
บานกูดวาเกน (Sogne Fjord Cruise from Flam to Gudvangen) ฟยอรดที่
ไดช่ือวาเปน “ราชาแหงฟยอรด” (King of Fjord) และนับไดวาเปนฟยอรดที่ลกึเขา
มาในแผนดินมากที่สุดดวยความยาวกวา 200 กิโลเมตร เปนฟยอรดที่ใหญที่สุดใน
ประเทศนอรเวย และยาวเปนอันดับ 2 ของโลก รองจาก สกอรเรสบ้ี ซุนด 
(Scoresby Sund) ของประเทศกรีนแลนด (Greenland) เดินทางถึง หมูบานกูด
วาเกน (Gudvangen Village) เปนหมูบานเล็กๆทีม่ีประชากรอาศัยอยูเพียงแค
หลักรอยคนเทาน้ันแตกลับกลายเปนเป�าหมายหลักที่นักทองเที่ยวจะตองหยุดลงเยี่ยม
ชมความสวยงามทามกลางหุบเขาแหงฟยอรดเปนจํานวนมากในแตละป ** รอบและ
เสนทางของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถ
ลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไมสามารถคนืคาใชจาย ไม
วาสวนใดสวนหนึง่ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทัง้หมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

นําทาน น่ังรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบานา” จาก เมืองฟลัม สู เมืองไมรดลั 
(Flamsbana Railway from Flam to Myrdal) เสนทางรถไฟที่โดงดงัที่สดุของ
ประเทศนอรเวย นักทองเที่ยวจะไดลดัเลาะไปตาม หุบเขาที่สวยงามของประเทศ
นอรเวย โดยรถไฟจะวิ่งผานอุโมงคจํานวน 20 แหง โดยมอุีโมงค 18 แหง ไดใช
แรงงานคนขดุ ซึง่ระหวางทางทานจะไดช่ืนชมกับทศันียภาพอันงดงามที่ธรรมชาติสรรค
สรางแสนนาประทับใจของหุบเขาอันสงูชัน และธารน้ําแข็งกลาเซียร แหงฟยอรด ไป
จนถึงเมืองไมรดาล (Myrdal)  ในระหวางทางที่น่ังรถไฟนักทองเที่ยวยังจะไดหยดุชม
ความสวยงามของ น้ําตกจอสฟอสเซน (Kjosfossen) อีกหน่ึงจดุทองเที่ยวทีม่คีวาม
สวยงามและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก น้ําตกมคีวามสูงประมาณ 
225 เมตร สวนน้ําในน้ําตกน้ันไหลมาจากทะเลสาบบนเทือกเขาช่ือทะเลสาบเรนน
กาวัทเน็ท (Reinungavatnet) และทะเลสาบเซลเทิฟวัทเน็ท (Seltuftvatnet) 
หลังจากน้ันขึ้นรถไฟชมววิตอไปตลอดเสนทางจน กระทัง่ถงึเมืองไมรดาลซ่ึงเปนสถานี
สุดทายของการน่ังรถไฟสายโรแมนตกิน่ันเอง ** รอบและเสนทางของรถไฟอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถน่ังรถไฟได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกับ
ทานไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากบัผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทานเดินทางสู เมืองแบรเกน (Bergen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) น้ัน
เปนเมืองทาโบราณ อดีตเคยเปนเมืองหลวงเกาของประเทศนอรเวย ปจจุบันคือเมอืง
ออสโลเปนเมืองหลวง และมขีนาดใหญเปนอันดับที่สองของประเทศนอรเวย ต้ังอยูทาง
ฝم�งตะวันตกของประเทศ เปนเมืองทีม่ีความสวยงามของอาคารตางๆ ที่ไดรับการ
อนุรักษไวเปนอยางดต้ัีงแตสมัยศตวรรษที ่18 โดยทัง้หมดจะเปนบานไมทีม่คีวาม
สวยงามอยางมาก ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 โดยไดรับสมญานามวาเปนเมือง
แหงเจด็ขุนเขาของประเทศนอรเวย เพราะดวยที่ต้ังที่รายลอมไปดวยภูเขาสงูทีม่คีวาม
งดงามทัง้ 7 ขุนเขา และมีเสนทางเดินป�า เลนสกีมากมายในฤดูหนาว เปนเมอืงที่มี
ทาเรือใหญที่สุดในประเทศนอรเวยและเปนหน่ึงในทาเรือที่ใหญที่สุดในทวีดยโุรป ทํา
ธุรกิจประเภทประมงทะเลและกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรใตน้ํา และการเดินเรือ 
มีสถาบันวิจัยสมทุรศาสตรที่ใหญเปนอันดับสองของทวปียุโรป เปนฐานทัพหลักของ



 

 

 

ทหารเรือแหงประเทศนอเวย เปนเมืองที่สงออกปลาแซลมอนธรรมชาตมิากเปนอันดับ 
1 ของโลก  
นําทานเดินทางสู ตลาดปลาทอรเกท็ (Torget Fish Market) (ในบรรยากาศ
ชวงเวลาเย็น) เปนหน่ึงในตลาดกลางแจงทีม่ีเอกลกัษณ เปนสัญลกัษณหน่ึงของเมือง
แบรเกนที่มมีาแตศตวรรษที่ 12 และปจจุบันตลาดแหงน้ีก็ยงัคงความคกึคักอยูตลอดมา 
เปนสถานที ่ที่พบปะคาขายระหวางพอคาและชาวประมง ผานชม ยานบรกิเก็น 
(Bryggen District) เปนบานไมสามช้ัน หนาจั่วและผนังขางมงุดวยแผนไม สีสัน
สดใส ซึ่งเปรียบเสมอืนสัญลักษณของเมอืงแบรเกน กลุมชุมชนน้ีเปนชุมชนโบราณที่มี
อายุกวา 300 ป บานไมเหลาน้ีเคยถูกไฟไหมหลายคร้ังและทกุคร้ังก็ไดมีการสราง
ซอมแซมขึ้นใหมโดยมกีารกอสรางและรูปแบบสถาปตยกรรมคงเดิมไวไดอยางสมบูรณ
และสวยงามดังเดิมที่สุด 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Augustin Hotel Bergen, Bergen, Norway หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่า เมืองแบรเกน - จดุชมวิวเมืองแบรเกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางทองถิ่น - 
ป�อมปราการเมืองแบรเกน - ถนนสายศิลปะแหงเมืองแบรเกน - ทะเลสาปลนักี
การดวาน - พิพิธภณัฑศลิปะแหงเมืองแบรเกน - ตลาดปลาทอรเก็ท - ยานบรกิ
เก็น (ในบรรยากาศชวงเวลากลางวัน) - เมืองเกียโล  (B/-/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู จดุชมวิวเมืองแบรเกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางทองถิ่น (Up 
to Mt. Floyen by Funicular) มคีวามสงูถึง 320 เมตร จากระดบัน้ําทะเล เปน
มมุสูงที่จะสามารถชมความสวยงามโดยรอบของเมืองแบรเกน ** รอบของรถรางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถน่ังรถรางได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ใหกับ
ทานไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากบัผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 



 

 

 

นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ป�อมปราการเมืองแบรเกน (Bergenhus) เปน
หน่ึงในป�อมปราการที่เกาแกที่สดุในประเทศนอรเวย และยงัไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดี มีอายุกวา 750 ป ถกูสรางขึ้นในสมัยของกษตัริย Hakon Hakonsson 
นําทาน ผานชม ถนนสายศิลปะแหงเมืองแบรเกน (Bergen's Art Street) เปน
แหลงรวมผลงานศิลปะของศิลปนชาวนอรเวนและนานาชาติ มต้ัีงแตศิลปะยุคคลาสสิค
จนถึงศิลปะรวมสมัย มีแกลอร่ีต้ังเรียงรายบริเวณใกลกันเปนทีต้ั่งของ ทะเลสาปลนักี
การดวาน (Lungegardsvann) ใจกลางเมอืง ผานชม พิพิธภณัฑศิลปะแหงเมือง
แบรเกน (Art Museum of Bergen) เปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในภมูิภาคนอรดิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

นําทานเดินทางสู ตลาดปลาทอรเกท็ (Torget Fish Market) (ในบรรยากาศ
กลางวัน) เปนหน่ึงในตลาดกลางแจงทีม่ีเอกลกัษณ เปนสัญลกัษณหน่ึงของเมืองแบร
เกนทีม่ีมาแตศตวรรษที่ 12 และปจจุบันตลาดแหงน้ีก็ยงัคงความคกึคักอยูตลอดมา 
เปนสถานที ่ที่พบปะคาขายระหวางพอคาและชาวประมง  
นําทานเดินทางสู ยานบรกิเก็น (Bryggen District) เปนบานไมสามช้ัน หนาจัว่
และผนังขางมงุดวยแผนไม สีสันสดใส ซึง่เปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองแบรเกน 
กลุมชุมชนน้ีเปนชุมชนโบราณที่มอีายกุวา 300 ป บานไมเหลาน้ีเคยถกูไฟไหมหลาย
คร้ังและทุกคร้ังก็ไดมกีารสรางซอมแซมขึ้นใหมโดยมกีารกอสรางและรูปแบบ
สถาปตยกรรมคงเดิมไวไดอยางสมบูรณและสวยงามดังเดมิที่สดุ 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองเกียโล (Geilo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที) 
หน่ึงในเมืองสกีรีสอรทยอดนิยมในเขตภูมภิาคของฟยอรด ของประเทศนอรเวย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ�ตนานาชาติ 
หรือ อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Geilo Hotel, Geilo, Norway หรือเทียบเทา 



 

 

 

** คําแนะนํา ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรบัคาง
คืนบนเรือสําราญ 1 คืน (ในคืนวันพรุงน้ี) เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของ
ทาน ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีห่ก เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคารล โยฮันน เกท - พระราชวังหลวง ออสโล- 

อาคารรัฐสภา ออสโล - ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศ
นอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก  (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
เมืองหลวงของ ประเทศนอรเวย (Norway)  
นําทานเดินทางสู ถนนคารล โยฮันน เกท (Karl Johangen Gate Street) เปน
แหลงชอปปم�งและแหลงนัดพบปะ ทีม่ีช่ือเสียงที่สุดของประเทศนอรเวย ของ
นักทองเที่ยวจากทัว่โลกทีม่าเยือนประเทศนอรเวย ต้ังอยูกลางเมืองออสโล มีสินคาทุก



 

 

 

สิ่งอยางที่ทานปรารถนาใหไดเลือกซื้อเปนของฝาก ของขวัญ สินคาทีม่ีช่ือเสียงมาก
ที่สุด คือ ผลิตภัณฑจากขนสัตว น้ํามนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลกึ เชน เรือ
ไวกิง้ หรือตุกตาโทรล (Troll) ตุกตาพื้นบานของประเทศนอรเวย เคร่ืองครัว พวง
กุญแจ เปนตน บริเวณเดียวกนัเปนทีต้ั่งของสถานที่สําคญัไมวาจะเปน พระราชวงั
หลวงแหงเมืองออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึ่งเปนที่ประทับของ
กษตัริยองคปจจุบันและ อาคารรัฐสภาแหงเมืองออสโล (Storting Building) เปน
ตน 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ เพื่อ ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมือง
ออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS 
Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, 
Denmark) ทีพ่ร่ังพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษี, รานอาหาร, หองซาวนา, สปา, โรง
ภาพยนตร และ จดุชมวิว ฯลฯ สิ่งอํานวยความสะดวกแบบครบครัน ** ทานควร



 

 

 

เตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรบัคางคืนบนเรือสําราญ 1 
คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน ** 

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

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร บนเรือสาํราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บฟุเฟ�ต
สไตลสแกนดิเนเวียน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก บนเรือสําราญ DFDS หองพักแบบปกติ (Inside Cabin, 
Bunk Beds) หรือเทียบเทา  
** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรณุาตดิตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 
ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคาบริการสวนน้ีทันทีทีห่องพักถูกยืนยัน
จากตางประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไมวา
กรณีใดก็ตาม และทางบรษัิทจําเปนตองจองหองพักในระดบัมากกวามาตรฐานที่
กําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผูเดนิทาง ทั้งน้ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคญั **    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่เจ็ด เมืองโคเปนเฮเกน - น้ําพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล 
เมอรเมด - พระราชวงัอมาเลียนบอรก หรอื พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวังค
ริสเตียนบอรก  - พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน - ถนนสตรอยก
เกท - ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน - ทาเรือนูฮาวน - ทาอากาศยานนานาชาติ
โคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - ทาอากาศยานนานาชาตฮิา
หมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร  (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมารก 

(Denmark) เปนเมืองเกาแกเมอืงหน่ึงของยุโรปกอตัง้มาราวศตวรรษที ่10 และเปน
เมืองใหญที่สดุของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ไดรับฉายาวาเปน “สวรรคแหงเมืองทา 
และดินแดนแหงเทพนิยายรักอมตะ” เมืองน้ีเปนแรงบัลดาลใจและหลอหลอมกวี
ระดับโลกฮันส คริสเตียน แอนเดอรแซน (Hans Christian Andersen) ผู
สรางสรรคนิยาย เจาหญิงเงือกนอย หนูนอยผูขายไมขดีไฟ ลกูเปดขี้เหรที่ผูคนทัว่โลก
ตางรูจกั 
นําทานเดินทางสู น้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) เปนน้ําพขุนาดใหญ
รูปทรงแปลกตา คลายธารน้ําตกที่ไหลริน ซึง่ตัง้อยูดานหนาทาเรือเมืองโคเปนเฮเกน มี
ตํานานเลาวาราชินีเกฟออนไดรับมอบหมายจากเทพเจาผูทรงอิทธฤิทธิ ์ใหกอบกูชาติ
บานเมอืง พระนางจึงใหพระโอรสทั้งสี่ของพระองคแปลงกายเปนพระโค เพื่อชวยกัน
ไถพื้นดินจนกลายเปนแผนดินเมืองเดนมารกในปจจุบัน ตอมาชาวเดนนิชก็ไดสราง
อนุสาวรียของพระนางและพระโอรสทั้งสี่พระองคไวเพือ่เปนเกียรติและเพื่อเปนการ
ระลึกถงึ 
นําทานเดินทางสู รูปปم�นเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล เมอรเมด (The Little Mermaid) 
ต้ังอยูบริเวณทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถกูสรางขึน้เพื่อเปนของขวัญแกเมอืง
โคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล จาค็อบเซน บุตรชายของ
ผูกอต้ังบริษทัเบียรคารลสเบิรก ไดมคีวามประทับใจจากการดูบัลเลต เร่ือง The 
Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน เปนอยางมาก จึงวาจาง
ศิลปนชาวเดนมารกช่ือ เอ็ดวารด อีริกเซน มาปم�นรูปเงอืกนอยน้ี โดยนําแบบใบหนามา
จากนักเตนบัลเลตช่ือ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายที่เปนหญงิเปลือยนําแบบมาจาก



 

 

 

ภรรยาของตวัเขาเอง รูปปم�นเงือกนอยน้ีน่ังอยูบนกอนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 
1.25 เมตร น้ําหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได
สัมผัสกบัความผอนคลาย ฟงเสียงรองของนกนางนวลและชมเรือสําราญที่จอดเทียบ
ทาอยู และที่น่ีไดกลายเปนสัญลกัษณสําคัญของเมือง โดยในแตละปจะมีนักทองเที่ยว
มากกวา 1 ลานคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคูกับรูปปم�นเงอืกนอยนับเปนสถานที่ยอดฮติที่
ถูกถายภาพมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวงัฤดู
หนาว (Amalienborg Palace) ปจจุบันพระราชวงัแหงน้ียงัเปนสถานทีป่ระทับของ
บรรดาเหลาพระราชวงศเดนมารก นอกจากจะไดชมสถาปตยกรรมอันงดงามภายนอก
สไตลร็อกโคโคแลว ดานหนาของพระราชวงัจะมกีารเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวัน 
พระราชวังต้ังอยูริมน้ําทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกน สรางขึ้นเมือ่กลางศตวรรษที ่
18 เพื่อเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ป ของราชวงศโอลเดนบวรก และใชเปนที่
พํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากที่พระราชวังคริสเตียนบอรกถกูไฟไหม
ในป ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเดนมารกจึงไดขอซือ้พระราชวงัแหงน้ีไว และไดยาย
เขามาอาศัยต้ังแตน้ันเปนตนมา กษตัริย พระราชินี และบุตรของราชวงศไดอาศัยอยู
ภายในพระราชวงัแหงน้ีทั้ง 4 อาคาร ต้ังโดดเดนเปนศูนยกลางที่งดงามมากที่สดุใน
ทวีปยุโรป แมรูปลักษณภายนอกของพระราชวังทั้ง 4 มีลกัษณะที่เหมือนกัน แตภายใน
พระราชวังแตละอาคารไดถกูตกแตงตางกันไปตามรสนิยมของผูอาศัยเดิม แตละหอง
ไดตกแตงอยางหรูหราที่สดุ ปจจุบันพระราชวงัแหงน้ียงัคงใชเปนที่ประทบัของสมเด็จ
พระราชินีนาถมารเกรเธอที่ 2 และราชวงศเดนมารกอยู ซึ่งบางสวนของพระราชวงัเปด
ใหนักทองเที่ยวที่สนใจไดเขามาชม และยังเปดเปนพพิิธภัณฑขนาดเลก็จัดแสดงงาน
ศิลปะ ภาพเขียน เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับอัญมณี สิ่งประดิษฐอ่ืนๆ และเอกสาร
ทางประวติัศาสตร ทีม่กีารเก็บรวบรวมในชวงเวลา 400 ปเลยทีเดียว และยังมีรูปปم�น
ขนาดใหญของพระเจาเฟรเดอริกที ่5 ซึ่งต้ังอยูระหวางพระราชวงัทัง้ 4 หลัง ซึ่งวากัน
วา เปนรูปปم�นทรงมาที่สวยงามที่สดุของโลกอีกดวย  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังโรเซนเบริก หรือ พระราชวังฤดูรอน 
(Rosenborg Palace) เปนพระราชวงัทีต่กแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส 
สรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมที่พระองคภาคภมูิใจ 
เพราะนอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในที่ตกแตงอยางหรูหรา ดวยวตัถุ
ที่ลํ้าคามากมายแลว ยังมีพพิิธภัณฑในบริเวณช้ันใตดิน ใชเปนที่เกบ็เคร่ืองเพชร มหา
มงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซึง่ในอดตีพระราชวงั
แหงน้ีถกูสรางเพื่อจดุประสงคใชในการพาํนักพักรอนของเช้ือพระวงศในสมัยน้ัน ทั้งยงั
เคยถกูวางเพลิงจากกองทพัอังกฤษถึง 2 คร้ังในป 1794 และป 1801 ตอมาราชวงศ
เดนมารก ไดบูรณะขึ้นมาใหมใหสวยงามด่ังปจจุบัน เมื่อเดินออกไปดานนอกกําแพง
ของตัวพระราชวงั จะไดพบและเพลิดเพลินกับพื้นหญาเขียวชอุมและทางเดินใตรมเงา 
น่ันกคื็อ สวนคงิสการเดน ทีอ่ยูรอบปราสาท เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่ใหชาว
โคเปนเฮเกนไดพกัผอน และทํากิจกรรมตางๆในวันหยดุ 



 

 

 

นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังคริสเตียนบอรก (Christiansborg 
Palace) ในอดีตพระราชวงัคริสเตียนบอรกคอืพระราชวงัซึ่งเปนที่ประทับของพระ
ราชสันตตวิงศในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แหงประเทศเดนมารก แต ณ 
ปจจุบันพระราชวงัแหงน้ีถกูใชเปนทีท่ําการรัฐสภา โดยเปนสถานที่เพียงแหงเดียวใน
โลกทีม่ี 3 หนวยงานราชการในที่แหงเดียวกัน น่ันคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญติั 
และอํานาจตุลาการ แตบางสวนของที่น่ีก็ยังคงถูกใชสําหรับพระราชวงศเดนมารก เชน 
หองรับแขกของราชวงศ เปนตน รวมทัง้บางสวนยังเปดใหนักทองเที่ยวที่สนใจไดเขา
มาชม 
นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยกเกท (Stroget Shopping Street) ถนนชอปปم�งที่
ยาวที่สดุในโลกเร่ิมจาก ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of 
Copenhagen) คําวา “สตรอยกเกท” ไดถกูต้ังเปนช่ือเลนของถนนคนเดินแหงนี้ ซึง่
แปลวา การเดินเลน โดยใชต้ังแตยคุศตวรรษที ่18 เปนตนมา ครอบคลมุ ถนน 4 สาย
ดวยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ 
Stergade โดยมคีวามยาวถงึ 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเยทถูกประกาศใหเปนเขต
ปลอดรถยนตต้ังแตป 1962 แตในชวงแรก เจาของกิจการหลายรายไมเห็นดวยกับการ
ปดถนน เพราะเกรงจะเปนผลเสียตอธุรกิจ แตทําใหทกุวันน้ีผูคนไดเดินอยางสนุกและ
สะดวกสบาย ทีน่ี่คึกคักไปดวยผูคนประมาณแสนคนตอวัน เรียงรายไปดวยรานคาทีม่ี
คุณภาพ มต้ัีงแตสินคาราคาถูกไปจนถงึสินคาแบรนดเนมที่มรีาคาแพงที่สุดในโลก อาทิ 
หลุยสวิตตอง, ชาแนล, รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิสฯ, พอรซเลน เปนตน มี
รานอาหารมากมาย แถมยงัมีนักดนตรีริมทางที่มาชวยบรรเลงเพลงใหความบันเทงิ
ระหวางเดินเลน นอกจากน้ีเมอืงโคเปนเฮเกน ไดรับการขนานนามจากคนทัว่โลกวาเปน
เมืองจักรยาน ประชากรเกินคร่ึงใชจกัรยานเปนพาหนะในการเดินทาง เหตผุลสําคัญ
คือรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนสุขภาพแขง็แรง และลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
ที่สรางมลพิษแกสิง่แวดลอม จึงออกแบบผังเมอืง เพือ่รองรับนักปم�นและคนเดินเทา ให
ไดรับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด บริเวณเดียวกัน เปนทีต้ั่งของ ทาเรือนูฮาวน 
(Nyhavn Pier) เปนเขตทาเรืออันเกาแกของเมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 
ต้ังอยูริมฝم�งตะวันออกของตัวเมอืง ตามประวติัไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกที่ 5 
ทรงรับส่ังใหสรางทาเรือใกลๆ  ตัวเมืองหลวง เพื่อใหสะดวกงายตอการขนยายสินคา 



 

 

 

และใชเปนทาเรือพาณิชยสําหรับเรือจากทัว่ทกุมมุโลกมาเทียบทา ในสมัยกอนพืน้ที่
ริมน้ํายานน้ีทรุดโทรมมาก เรียกวาเปนจุดเสื่อมโทรมของเมืองเลยก็วาได แตในปจจุบัน
ไดกลายเปนแหลงความบันเทงิอันทันสมัย เต็มไปดวยรานอาหารช่ือดัง ผบั บาร และ
รานขายของที่ระลกึที่สวยงาม รายลอมไปดวยตึกสีสันสดใสมากมาย พิพธิภัณฑ
แหงชาติเดนมารกไดสงวนพื้นที่บางสวนไวเปนทาจอดเรือเกาแก เรือใบ และเรือสินคา
โบราณ มีหลายลําที่ยงัคงใชงานอยู และไดรับการบูรณะซอมแซมอยางด ีถกูนํามาจอด
ทอดสมออยูริมสองขางฝم�งแมน้ํา และยงัมีสมอเรือขนาดใหญที่ไดถกูนําไปใชกับเรือรบ 
ต้ังอยูเปนอนุสรณเพือ่ระลึกถึงกลุมชาวทหาร และลูกเรือที่เสียสละกวา 1,700 รายใน
สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 อีกดวย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให
คําแนะนํา ** 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก เพื่อใหทานมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

22.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดย
สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR164  

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันทีแ่ปด ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน
นานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพ ประเทศ ไทย  (-/-/-) 

05.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือ
เปลี่ยนเครื่อง ** 
08.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR832  
** ใชเวลาบนิประมาณ 7 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน ** 
19.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ตั๋ว 

10 - 17 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 
(เปดเพ่ิม) 

10APR QR981 BKK-
DOH 19.40-22.50 
11APR QR169 DOH-
ARN 01.50-07.15 
16APR QR164 CPH-
DOH 22.35-05.50+1 
17APR QR832 DOH-
BKK 08.30-19.00 

65,999 65,999 65,999 15,999 52,999 

13 - 20 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 
(เปดเพ่ิม) 

13APR QR981 BKK-
DOH 19.40-22.50 
14APR QR169 DOH-
ARN 01.50-07.15 
19APR QR164 CPH-
DOH 22.35-05.50+1 
20APR QR832 DOH-
BKK 08.30-19.00 

65,999 65,999 65,999 15,999 52,999 

14 - 21 เมษายน 2563 
(14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 
(เปดเพ่ิม) 

14APR QR981 BKK-
DOH 19.40-22.50 
15APR QR169 DOH-
ARN 01.50-07.15 
20APR QR164 CPH-
DOH 22.35-05.50+1 
21APR QR832 DOH-
BKK 08.30-19.00 

62,999 62,999 62,999 15,999 49,999 

 



 

 

 

** อัตราน้ี ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น (หากมี) ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศนอรเวย ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพจิารณา
อยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจาํนวนของ
ผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอืเดินทางเพื่อ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน 
สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สงหนังสอืเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วนัทําการ 
เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซา
คร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทานใหทางบริษัท
ดําเนินการขอวีซาให รวมไปถงึ กรณีทีท่านขอเอกสารจากทางบริษทัไปเพื่อดําเนินการขอวีซาดวย
ตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลา
คงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 
 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
** 
 
** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทวัร , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จาํเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผูเดินทาง
ไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ่ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร



 

 

 

สวนตัวของทานมาเพิม่เติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของ
วัตถดิุบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั ขาวผดั และ บะหมี่กึง่
สําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีทีท่านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทาํการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรมที่
สถานทีดั่งกลาวตรงกับวนัอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
คืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุกรณี เน่ืองจากเงือ่นไขของบัตรโดยสาร และ 
ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทาน้ัน ** 
 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพือ่เขาถึงสถานที่บางจุด และ 
อาจเปนระยะทางทีค่อนขางไกลจากจดุที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ 
อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสาํหรับการเดินทาง เพือ่ประโยชน
สูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถงึผูเดินทางสงูอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมผีูรวม
เดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวากรณี
ใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุ
กรณี ** 
 
** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) ไมสามารถ
เล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี



 

 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Qatar Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมทีพ่ัก
ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถงึ
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชดัเจน เชน ถายรูป
เปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกคร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิม่เพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิม่นอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทกุคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทาน ตามธรรมเนียม 



 

 

 

คาทปิรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 45 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,575 บาท (THB) รวมไปถงึเดก็อายุมากกวา 2 ป ยกเวน เดก็อายุไมถงึ 2 ป ณ 
วันเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศนอรเวย ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนน้ีขอความกรณุาลูกคาผูเดนิทางถือไปจายในวนัทีย่ื่น
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบรษัิท โดยทางบรษัิทจะมีเจาหนาที่ไปดแูล และ อํานวย
ความสะดวกในวันน้ัน) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยว กรณุาทาํการจองลวงหนาอยางนอย 60 วนั กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 
กรุณาระเงินมดัจาํ สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมติัทันท ีหากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวามประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีทีค่ณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลกูคารายถดัไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทาํรายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมท่ีีน่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากดั 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกาํหนด ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆกต็าม รวมทั้ง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวซีา รอนัดสัมภาษณวซีา ทีท่ําใหทางบริษทัไมไดรับเงินตาม
เวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวนัเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถอืวานักทองเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–



 

 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงนิ หลักฐานการชําระเงนิคาบริการตางๆทัง้หมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมดุบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดนิทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึง่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ เล่ือน หรือ 



 

 

 

เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มวีี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได ทางบริษทัยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบตัรโดยสารบางสวน 
สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จาํเปนไปตามกระบวนการของสายการ
บิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กบั 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิม่ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเทีย่วหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา  



 

 

 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากกวากาํหนด 
หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายทีพ่ักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ

ทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไม

รวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมคัรในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไม
สะดวกมาดาํเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพือ่กิจธรุะ
สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทาํให
ใหมผีลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทตู) ทาน
จําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมดัจาํ พรอมแจงวนั 
และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครัง้ หากมคิีวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณี
พิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถ
เลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกต ิ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อติาล ีฝรัง่เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  



 

 

 

** สําหรับการใหบริการ และ คาบรกิารของแตละประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จาํเปนตองยื่นกอน หรือ หลงัคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายงัไมดําเนินการ หรือ วซีายัง
ไมไดรับการอนุมติั (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลงัคณะ และ
หรือ กรณีทีท่านตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยงั
ไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทตูตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ 
(Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกบัทาน
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทติย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมคัรในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดกูาลทองเที่ยว ทีม่ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมคัรทาํการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพือ่เดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีทีต่องการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสอื
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทตูปฏิเสธวีซา และ ทาน
จําเปนตองสมคัรเขาไปใหม น่ันหมายถงึจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทัง้หมด 
โดยคํานึงถงึระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยงัมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวตัถุประสงคทีว่ีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกบั
คณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถกูใชมาแลวตามเงือ่นไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก



 

 

 

ประเทศใด จะตองพาํนักประเทศน้ันๆมากที่สดุ มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง หากไมเปนไป
ตามเงือ่นไขและลูกคายนืยันเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณี เชน กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง 
หรือ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่านมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยงัไมหมดอายุ จาํเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสอืเดินทางเลมปจจบัุนทีม่ีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมติัโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกบัประเทศ
ปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม่ีการประทบัตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาทีต่รวจสอบเพื่อความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลกูคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลอืไม
เพียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลบัจากประเทศปลายทาง เปน
ตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรอืใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวซีา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียม การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถกูระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมอืในสวนน้ีเพือ่ใหการยืน่คํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทตูเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทัง้สิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทตูคุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทางไป
ตางประเทศทีอ่อกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบดิา
และมารดา หยาราง , ใบสาํคญัการหยา กรณศีูนยรบัย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารทีแ่ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรบัการรับรอง (มีตราประทบั) จาก



 

 

 

กรมการกงสลุเทาน้ัน ซึง่จะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนทีสุ่ด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บดิาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทาน
ได แตหากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจําเปนตองมีตราประทบั) ทางบริษทัยินดอีํานวย
ความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลกัฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพาํนักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกนัการเดินทางใหครอบคลมุวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพือ่ใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทกุกรณีไมวากรณีใดก็
ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมคีาใชจายเพิม่เตมิเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยืน่
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึง
ดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อย่ืนขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดกต็าม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีทีท่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยงักลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลมุวันเดินทางในทริปสดุทาย ทานจาํเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถงึแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ต๋ัว
เคร่ืองบิน จาํเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอก
แบบฟอรมใหถกูตอง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิว
นัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรบัเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมคีาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจาํเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึง
กรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณีใดกต็าม ทาํใหทานตอง
ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด 

 



 

 

 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลอืกที่น่ังบนเคร่ืองบินทกุกรณี แตทางบริษทัจะพยายามใหมากที่สดุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม่าดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมคีาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมทีต่องการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทานทาํ
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลงัใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ
ดวยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทีว่ีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรือสวนที่เหลือทัง้หมด 



 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทัจะรับผดิชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยงัไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลกั
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี



 

 

 

ใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดกต็าม กรณีทีไ่ฟลทของทานถงึชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวทีค่ณะอยูในเวลาน้ันๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิม่ ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน 
หากทานไมไดทองเที่ยวเมอืง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ใชเพือ่ประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลทีม่คีดีความ คําสัง่ศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุก

กรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทกุ
กรณี 

16. สําหรับผูเดินทางทีต้ั่งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพือ่ตรวจสอบอายคุรรภทีแ่นนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันให
เดินทางได และแจงรายละเอียดของอายคุรรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ หาก
อายุครรภเกิน 28 สปัดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทกุกรณี หากทานต้ังครรภและ
ไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิป์ฏิเสธไมใหทานเดินทาง  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศนอรเวย 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมหีนาวางไมตํา่กวา 2 หนา (หนังสือเดนิทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

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

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มอีายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบ
จดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษทัฯ ทีม่ีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสอืรับรองการทาํงานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ

บํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัหนาทีก่ารงาน 

เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทัง้น้ี 
อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาทีรั่บยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ** 



 

 

 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรพัย เทาน้ัน กรุณาจดัเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษัท สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชี
บรษัิท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณผูีเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา  

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางอิงความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศนอรเวย 
สถานที่ย่ืนคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวซีา VFS ประเทศนอรเวย  อาคารเดอะเทรนดี้ 

ออฟฟศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกทีสุ่ด 
ซอย สุขมุวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามอื สังเกตไดงาย จดุนับพบบริเวณช้ัน 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

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

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

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

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

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



 

 

 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวย
ความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


