
BT-SNV01_TG_JUL-AUG19 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-SNV01_TG_JUL-AUG19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-SNV01_TG_JUL-AUG19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
วันที่สอง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปป้ันนางเงือกน้อย • น ้าพุเกฟิออน • พระราชวังอามาเลียนบอร์ก •            

ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือส าราญ DFDS  (-/กลางวัน/เยน็) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เมืองโคเปเฮเกนโดยเที่ยวบินที่ 
TG950 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 50 นาที ** 

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ 

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี 

จากนั้น น าท่านชม รูปป้ันนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นของขวญัแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้
ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต ์เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก 
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จึงว่าจา้งศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาป้ันรูปเงือกน้อยน้ี โดยน าแบบใบหน้ามาจากนักเตน้บลัเลต์
ช่ือ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเองและที่น่ีไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์
ที่ส าคญัของเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่น่ีเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมา
เที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปป้ัน The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ 

น ้าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปป้ันของเทพนีอร์ดิกเกฟิออนที่ก  าลงัลากจูงววักระทิง 4 ตวั ที่มีความ
เช่ือวา่ เทพนีอร์ดิกเกฟิออนท าการไถคราดเพือ่ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนัน่เอง ชม พระราชวังอามาเลียนบอร์ก 
(AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศเ์ดนมาร์ก ตั้งอยูริ่มน ้ าทางเหนือของตวั
เมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างขึ้นเม่ือกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศโ์อลเด
นบวร์ก และใชเ้ป็นที่พ  านักของเหล่าราชวงศ ์4 ครอบครัว ภายในจดัแสดงส่ิงของล ้ าค่าต่างต่างมากมาย อาทิ เช่น 
เคร่ืองเพชรมหามงกุฎ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 

 

 

 



BT-SNV01_TG_JUL-AUG19 

 

เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝ่ังตะวนัออกของตวัเมือง ตาม

ประวติัไดก้ล่าวไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสัง่ใหส้ร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพือ่ใหส้ะดวกง่ายต่อการ

ขนยา้ยสินคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณิชยส์ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวนัอากาศดีๆ ถือเป็นศูนยร์วม

ของนกัท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ILLUM ROOFTOP ชั้นบนสุดของหา้ง ILLUM ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศแสน

โรแมนติดของเมืองโคเปเฮเกน ***ในกรณทีีร้่านปิดทางเราจะจัดร้านให้ในเทยีบเท่าระดับเดียวกนั*** 
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จากนั้น ให้ท่านไดอ้ิสระชอปป้ิง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ร้านบนถนนชอ้ปป้ิงสาย

หลกัของเมืองนั้นเตม็ไปดว้ยแบรนดด์งัที่เราคุน้เคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ที่ไม่วา่

ใครจะเขา้มาแลว้ก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถหยดุขาตวัเองไม่ให้เดินเขา้ไปซ ้ าได ้แต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือร้านของ

แบรนดดี์ไซเนอร์ทอ้งถ่ินช่ือดงั อยา่ง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ที่ตั้งอยูบ่ริเวณน้ีเช่นกนั 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพือ่ท  าการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับคา้ง 1 คืนเพือ่ความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร 

สปา การแสดงโชว ์และอ่ืนๆ 

19.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดและอ่ืนๆอกีมากมาย 

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่  

 

 

 

 

  

 

วันที่สาม เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด • เมืองเบอร์เกน   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์

เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงที่เป็น

ปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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เดินทางจากเมืองกอล ไปยงัเมืองฟลอม Flam น าท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย ์มีความ

ยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผน่ดิน โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ที่เกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของ

ธารน ้ าแขง็เม่ือหลายลา้นปีก่อน ระหวา่งทางล่องเรือนั้นเราจะไดพ้บกบัหมู่บา้นเล็กๆ หลายหมู่บา้น ดา้นขา้งมีภูเขา 

จะมีน ้ าตกเล็กๆที่ไหลมาจากหนา้ผาใหเ้ราเห็นเร่ือยๆ โดยเรือจะเร่ิมออกจากเมืองกู๊ดวาเกน้ไปถึงยงัท่าที่เมืองฟลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen น้ันถือว่าเป็นทริปที่ห้ามพลาด 

เพราะเป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดที่สวยมากๆ ถ้าใครที่ชอบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือน้ีถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง เป็นเมืองท่าโบราณ 

เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของนอร์เวย ์เป็นเมืองที่มีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่ไดรั้บการอนุรักษไ์ว้

เป็นอยา่งดีตั้งเเต่สมยัศตวรรษที่ 18 โดยไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมืองเเห่งเจด็ขนุเขาของนอร์เวย ์ 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี  สถานีรถราง Fløibanen • เบอร์เกน  • น่ังรถไฟสายโรแมนติก •  เมืองเกลโล  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพือ่ขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทศัน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์

เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดที่สวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมเมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) เมืองน้ีมีประวติัยอ้นหลงัไปถึงศตวรรษที่ 11 มีท่าเรือโบราณเป็นแหล่ง

โบราณสถานระดบัสากลที่ไดรั้บการอนุรักษไ์ว ้ เน่ืองจากเป็นท่าเรือคา้ขายที่ส าคญัมานานหลายศตวรรษ สนันิบาต

ฮันเซียติกได้เขา้มาถือครองพื้นที่บริเวณน้ีตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ถึง 16 และเรายงัคงมองเห็นร่องรอยต่างๆ ได้ใน

ปัจจุบนั มีบา้นไมสี้สนัสวยงามตั้งอยูเ่รียงราย นบัเป็นจุดยอดนิยมแห่งหน่ึงในเบอร์เกน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  น าท่านน่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หน่ึงในเส้นทางรถไฟสายสวยงาม

และมีความสูงชันที่สุดในโลก รวมระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็น

ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิ
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ทศัน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งปก

คลุมเหนือพื้นดิน เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น ้ า และจอดใหท้่านไดถ่้ายภาพ

กับ น ้ าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่

มากมาย สุดปลายทางที่มีร์ดา 

 

จากนั้น  เดินทางไปยงัเมืองเกลโล (GEILO) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  HIGHLAND LODGE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า เมืองออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล • ลานกระโดดสกี • ถนนคนเดินคาร์ล

โจฮัน  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกส าหรับชาวต่างชาติ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยาน Frogner เป็นสวน
ประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหินและรูปหล่อส าริดจ านวนมากกว่า 200 
ช้ินงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความ
ทุ่มเทของตวัศิลปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 
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ถ่ายรูปกบั โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE OSLO) แลนด์มาร์คส าคญั เป็นศูนยว์ฒันธรรมที่ใหญ่ที่สุด

ในนอร์เวย ์เป็นที่ตั้งของคณะอุปรากรและบลัเล่ตร์ะดบัชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สร้างจากกระจกและหินอ่อน

ขนาดใหญ่สไตลโ์มเดิร์น มีดีไซน์อแปลกดุดตาไม่เหมือนกบัที่อ่ืนในโลก ออกแบบใหดู้เหมือนธารน ้ าแขง็ยกัษ์โผล่

ขึ้นมาจากน ้ า และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวโพลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปกบั ลานกระโดดสกี (Ski Jumping Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ที่

สามารถบรรจุผูช้มไดถึ้ง 30,000 คนเลย และยงัไดรั้บรองมาตรฐานจาก สหพนัธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพื่อใช้เป็น

สถานที่จดัการแข่งขนัสกีในช่วงเทศกาล ซ่ึงลานกระโดดสกีแห่งน้ีถูกใช้ในการแข่งขนั สกี (Holmenkollen Ski 

Festival) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของสถานที่ที่ใชแ้ข่งขนัสกีระดบัโลก (FIS 

Ski Jumping World Cup) 

อิสระชอปป้ิง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน (KARL JOHAN STREET) แหล่งช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงที่สุดของ

นอร์เวย ์ตั้งอยูก่ลางกรุงออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญัที่น่าซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขน

สัตว ์น ้ ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบา้นของนอร์เวย ์

เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ สินคา้และ ของที่ระลึกต่างๆ ราคาค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก นอร์เวยเ์ป็นอีกหน่ึงประเทศ

ที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลดราคาสินคา้ปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์และ

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคมซ่ึงจะลด 50-70 เปอร์เซ็นตเ์ลยทีเดียว 
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เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก  QUALITY HOTEL EXPO หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Artico Ice Bar • ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดินทางจาก เมืองออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (DY) เที่ยวบินที่ DY320  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง** 

12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอลัตา้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากอลัตา้เดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง เป็นเมืองที่อยูท่าง

ทิศเหนือที่สุดของประเทศนอร์เวย ์จดัตั้งเป็นเมืองขึ้นเม่ือปี 2539 มีพื้นที่ 1.07 ตารางกิโลเมตร มีจ  านวนประชากร 

2,415 คน 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

ใหท้่านไดแ้วะพกัที่ร้าน Artico Ice Bar นัง่จิบเคร่ืองด่ืมในร้านบาร์น ้ าแขง็ที่อยูเ่หนือที่สุดของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัการส ารวจระบบ

นิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเคปซ่ึงเป็นจุดหมายส าหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมีช่ือเสียงเล่ือ งลือในด้าน

ทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

คนไทยกลุ่มแรกที่ได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

5 และคณะ เม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปคร้ังที่ 2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหวา่งที่พระองคไ์ดเ้สด็จฯ ดว้ยเรือพระที่

นัง่ไปยงัแหลมเหนือหรือ North Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์เวย ์ในคืนวนัที่ 10 กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์
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ไกลบา้นไดร้ะบุหลกัฐานดงักล่าวไวว้า่ “ที่ซ่ึงไดถ่้ายรูปพระอาทิตยเ์วลาสองยามน้ีเรียกวา่ต  าบลเกาะดารเออ ละติจูด 

69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวนัออก รู้สึกปล้ืมใจเตม็ที คลา้ยกบัเห็นสุริยปุราคา น่าประโคมแล

แจกเงิน” โดยพระองคไ์ดท้รงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไวเ้ป็นที่ระลึกบนกอ้นหินดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากที่ท่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Certificate ที่มีช่ือของท่าน และดื่มด ่าฉลองกับแชมเปญและ

เมนูไข่ปลาคาเวียร์ด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนจุดชมพระอาทิตย์เที่ยงคนืแห่งน้ี  

ที่พัก  SCANDIC HONNINGSVAAG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด จับปูจักรพรรดิ •  พิพิธภัณฑ์ SIIDA • เมือง SAARISELKA  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากน้ัน สุดพิเศษ น าท่านไปจับปูจักรพรรดิ หรือ คิงแครบ เป็นวงศป์ูชนิดหน่ึง มกัพบในเขตน ้ าเยน็ เน่ืองจากมีขนาดตวัที่

ใหญ่และเน้ือมาก ประกอบกบัมีรสชาติดี ท  าใหผู้ค้นนิยมรับประทาน จึงมีราคาค่อนขา้งสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากกิจกรรมจับปูยักษ์ท่านจะได้ชิมรสชาดของปูยกัษ์โดยชาวท้องถิ่นจะปรุงน าไปต้มให้ท่านได้รับประทานกนั

แบบสดสดเลยทีเดยีว  

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่งเมนูขาปูยกัษ์ 

จากนั้ นเดินทางไปยงั Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ ต้ังอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นที่ตั้ งของ

พิพิธภณัฑS์ámiและศูนยธ์รรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมSámiและ

ธรรมชาติของ Northern Lapland  
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จากนั้นเดินทางไปยงัเมือง SAARISELKA ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 

ที่พัก  HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด โรวาเนียมิ • หมู่บ้านซานต้าครอส • ถ่ายรูปกับเส้น Arctic • เมืองเฮลซิงกิ  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง นั้นเป็นเมืองที่อยู่

ทางตอนเหนือของฟินเเลนด ์ในเขตแลปแลนด ์เเละเป็นเมืองที่มีความส าคญัในระดบัต านานที่เด็กๆ ทัว่โลกต่างรับรู้

กนัเป็นอยา่งดี เพราะที่น่ีนับว่าเป็นบา้นของซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจว่าที่น่ีจะเป็นอีกเมืองที่น่ามาท่องเที่ยว

เป็นอยา่งมากเลยทีเดียว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคารที่หมู่บ้านซานต้า 

จากน้ัน ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น Arctic 
ภายในหมู่บา้นมีพพิธิภณัฑข์องเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที่พกั ร้านขายของที่ระลึก ปัจจุบนั หมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก สามารถมาเจอคุณลุงซานตา้ตวัเป็นๆ ไดต้ลอดปีและเมืองน้ีตั้งอยู่
บริเวณเสน้ Arctic พอดิบพอดี ซ่ึงเหนือเสน้น้ีขึ้นไปก็จะนบัเป็นเข 9 ขั้วโลกเหนือแลว้ ฉะนั้นกิจกรรมยอดนิยมของ
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คนที่มาเมืองน้ีก็คือการถ่ายรูปกับเส้น Arctic น่ีเอง โดนเขาจะมีสัญลกัษณ์แสดงชดัเจน ทั้งเสาและเส้นแบ่งเขต 
ท่านจะได้รับใบประกาศที่แสดงว่าคร้ังหน่ึงเราเคยได้ข้ามเขต Arctic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้ามพลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับลงุซานต้าเจ้าของหมู่ บ้านแห่งนีค่้ะ และยงัมีที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรับส่ง

ของขวัญและจดหมาย แถมได้ติดแสตมป์ที่ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนส าคัญของ

คุณด้วย 

18.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) เที่ยวบินที่ AY536  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง** 

19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวนัตา (HEL) 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 

ที่พัก  ORIGINAL SOKOS HOTEL PRESIDENTTI หรือเทียบเท่า 

วันที่เก้า  โบสถ์เทมเปลิโอคโิอ • จัตุรัสเซเนท • พิพธิภัณฑ์เมืองเฮลซิงกิ • ตลาดปลาเฮลซิงกิ  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อ่ืน โดยแต่ เดิม

พื้นที่ของโบสถน้ี์เป็นเนินเขา และผูอ้อกแบบไดใ้ชว้ิธีสร้างโบสถท์ี่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้าง 

โบสถ์ในนั้น โบสถ์ที่ได้ขึ้นช่ือว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเช่ือว่าเม่ือใครก็ตามจุดเทียน อธิฐานเร่ือง

เก่ียวกบัความรักในโบสถน้ี์แลว้จะสมหวงัในส่ิงที่อธิษฐาน คนฟินแลนดมี์ความเช่ือเร่ืองน้ี เน่ืองจากโบสถน้ี์สร้าง

ขึ้นเม่ือวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2511 และเสร็จเม่ือวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาว

เฮลซิงกินิยมเลือกมาจดังานแต่งงานกนัที่โบสถแ์ห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที่น่าต่ืนตาต่ืนใจรอบๆ จตุัรัสขนาดใหญ่แห่งน้ี ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางวฒันธรรมของการเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองน้ี จตุัรัสขนาดใหญ่เป็นการอุทิศให้กับการ

ออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกสมัยศตวรรษที่ 19 ดา้นหน้าโบสถ์มีรูปป้ันพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่บริเวณนั้น 

หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิ หนา้อาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวนัออกเฉียงใตข้อง

จตัุรัสคือบา้นของเซเดร์โฮล์ม ซ่ึงเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเฮลซิงกิที่อยู่ติดกนั 

เพือ่ชมนิทรรศการน่าสนใจที่บอกเล่าเร่ืองราวของวถีิชีวติของทอ้งถ่ิน 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจกัรแหล่ง

อาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่พลาดไม่ไดเ้ลยคือปลาแซลมอนที่มีความสดมาก หรือจะเป็นแบบรมควนัก็มี ใหเ้ลือก

หลายอยา่ง 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือส าราญ SILJA LINE เพือ่ท  าการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับคา้ง 1 คืนเพือ่ความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ

มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอ่ืนๆ 

19.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดเคร่ืองด่ืมเช่นเบียร์ไวน์และอ่ืนๆอกีมากมาย 

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องมีหน้าต่างเตียงคู่  
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วันที่สิบ กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • แกมล่าสแตน • ถ่ายรูปกบัพระราชวังหลวง • มงกุฎสีทอง 

บนสะพาน Skeppsholmen Bridge • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮล์ม  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 

09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสตอ็กโฮลม์ (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮลม์ ใชเ้วลาสร้าง

ถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุง

หลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัที่ 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียง

รับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  
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เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

อิสระชอปป้ิงยา่นแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นยา่นเมืองเก่าที่อยูม่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 

13 เป็นอีกที่หน่ึงที่ผูม้าเยือน Stockholm ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ที่น่ีมีมา

ตั้งแต่สมัยเร่ิมก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล ้ าค่าทางประวติัศาสตร์มากที่สุดในเมืองเลยทีเดียว

ผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง Royal Palace  บริเวณ

แถบพระราชวงั มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ เต็มไปด้วยร้านคา้มากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิง ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุง

สตอกโฮล์ม โดยเช่ือมต่อจาก Blasieholmen มายงัเกาะ Skeppsholmen ตวัสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร และ
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กวา้ง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมกัจะเห็นในโปสการ์ดของสวีเดน เป็นอีกจุดหน่ึงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะใตดิ้นที่

ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบนัมีจ านวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใตดิ้น 47 สถานี 

และยกระดับ 53 สถานี มีจ  านวน 10 เส้นทาง จดัเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีน ้ าเงิน แดง และเขียว มี

ระยะทางยาวกวา่ 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซ่ึงแต่ละสถานี จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งดว้ยสีสัน

สดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้งน่าต่ืนตาต่ืนใจ ถูกสร้างสรรคโ์ดยศิลปินกวา่ 150 คน 
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เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 

ที่พัก  CLARION HOTEL STOCKHOLM หรือเทียบเท่า 

วันที่สิบเอ็ด พิพิธภัณฑ์เรือวาซา • ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา  (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือ

ไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นตแ์ละตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยช้ิน เรือ Vasa เป็นทรัพยส์มบตัิทางศิลปะ

ที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงในโลก เรือล าน้ีถูกจดัแสดงไวใ้นพพิิธภณัฑท์ี่สร้างขึ้นเพื่อ

แสดงเรือล าน้ีในเมืองสตอกโฮลม์ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซาซ่ึงคุณสามารถรับชมได ้16 ภาษา  
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10.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่ท่าอากาศยานสตอกโฮลม์-อาร์ลนัดา 

14.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 961 

วันที่สิบสอง สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ 

05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

......................................................................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วนั 9 คืน 
เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี

(มีเตียง) 
เด็กอายุต า่กว่า 2 

ปี (ไม่มีเตียง) พักเดี่ยว 

17 ก.ค. 62 28 ก.ค. 62 TG950/TG961 149,900 145,900 40,000 30,000 

07 ส.ค. 62 18 ส.ค. 62 TG950/TG961 139,900 135,900 40,000 30,000 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

ช้ันธุรกิจ TG (BKK-CPH/ARN-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกค้ามีต๋ัวแล้ว TG (BKK-CPH/ARN-BKK) หักออก 25,000 

ในกรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าแล้วหักออก  3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai 

Airway(TG)  

 ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 

 ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ทิปส าหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 
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 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ 
,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป  12 วัน  1,200 บาท/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 50,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณยีกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 

4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ได้ตามความเป็นจริง 
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5.กรณทีี่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
6.หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอย่ืนวีซ่า ประเทศนอร์เวย์
ส่งกลับมา เพ่ือกรอกข้อมูลขอควิในการย่ืนวีซ่า ประเทศ นอร์เวย์ 
 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Double

อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึน้อยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



BT-SNV01_TG_JUL-AUG19 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว 
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 เอกสารการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศนอร์เวย์) 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างติดกนั 3 หน้า  หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้มี)  และวีซ่าท่ีเคยได้รับจาก

ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวีซ่าประเทศ อ่ืนๆ น ามาให้เจา้หนา้ท่ีดว้ย  

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 4.5 cm x 3.5 cm) พ้ืนหลงัสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน  ห้ามถ่ายดว้ยตวัเอง กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชดัเจน และ

มองเห็นหูทั้งสองขา้ง  ห้ามสวมแว่นหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ,เปล่ียนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เด็กท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ) 

7. หนงัสือรับรองการท างาน 

7.1ท างานฉบบัภาษาองักฤษ (ตวัจริง) ระบุ ช่ือ นามสกุล เลขท่ีพาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง วนัเร่ิมท างาน 

วนัท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลา  (ให้ใช”้TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

7.2. กรณีท่ีผูย้ืน่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ให้คดัหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั หรือจดทะเบียนการคา้จากกระทรวงพาณิชย์ 

อายไุม่ต ่ากว่า 3 เดือน แปลเป็นภาษาองักฤษ 

7.3. กรณีเกษียณอาย ุตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 

7.4. กรณีนกัเรียน นกัศึกษา แสดงหนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 

โดยไม่ตอ้งรับรองค าแปลไม่เกิน 30 วนั 

7.5. อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

8. หลกัฐานทางการเงิน **จ าเป็นตอ้งใชท้ั้ง2อยา่งประกอบ** 
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8.1  ผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง จดหมายรับรองจากแบงคเ์ป็นภาษาองักฤษ (BANK GUARANTEE) ออกมาไม่เกิน 15 วนั  
         และใช ้บญัชีออมทรัพย(์ไม่รับบญัชีกระแสรายวนั) หรือใช ้Bank Statement  ตวัเลขยอ้นหลงั UPDATE อยา่งนอ้ย 6 เดือน   
                ท่ีออกจากทางธนาคารโดยตรงพร้อมตราประทบัจากธนาคาร (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการฝาก  
            หรือถอนก่อน 1-2วนั แลว้ค่อยขอ Statementเพ่ือใหอ้พัเดตไม่เกิน 15 วนัหรืออยุใ่นช่วงเดือนท่ียืน่วีซ่า)  

8.2  กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้าย  ให้เตรียมเอกสารดงัน้ี 
  8.3  ส าเนา Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน ของผูท่ี้เป็น SPONSER    

8.4  ตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้าย(Sponsor letter) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกค่าใชจ่้าย     
  8.5  จดหมายรับรองจากแบงคเ์ป็นภาษาองักฤษ (BANK GUARANTEE)  ระบุการออกค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทางให้ 
                        ผูเ้ดินทาง(ช่ือ -นามสกุล หมายเลขพาสปอร์ต)  
                                       ********** BANK Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกบั  PASSPORT *******  

ในกรณีที่ เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี ** 

- ถา้เด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดาโดยไปยนืค าขอจากอ าเภอ (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดาดว้ย  

- ถา้เด็กเดินทางไปกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดาโดยไปยืน่ค าขอจากอ าเภอ (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาดว้ย  

- ถา้ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมท่ีออกจากอ าเภอ พร้อมแปล ภาษาองักฤษ พร้อมแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามารดา พร้อมลายเซ็นส านาถูกตอ้ง   ไม่ขีดค่อมในเอกสาร 

- ถา้เดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยูแ่ลว้สามารถท่ีจะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกบั ส าเนา 

หนา้วีซ่า Schengen ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินท่ีสามารถยนืยนัไดว้่าไปพร้อมกนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือ

ยนิยอมได*้**  

- ในกรณีท่ีบิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั้น จ  าเป็นท่ี บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) 

พร้อม แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชดัเจนว่า ผูเ้ยาว ์อยูอ่  านาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแ้ทน

กนัได ้พร้อม แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพ่ือใชใ้นการเช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 

****  หมายเหตุ ***** 

เอกสารตัวจริงทีต้่องน าติดตัวมาในวนัทีต้่องสแกนลายนิว้มือ  
- บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลีย่นช่ือ เปลีย่นนามสกลุ /สูติบัตร (กรณอีายุต ่ากว่า 18 ปี ) 

- สมุดเงนิฝากธนาคาร ให้ตรงกบับัญชีในการขอย่ืนวซ่ีา 

- เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู่  10-15วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ หรือ 

ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         
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- ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

- ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 
- การพิจารณาผลVISA ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทัเป็นเพียงตวั

แทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีvisa ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

แผนที่ของตึก TRENDY OFFICE BUILDDING (ศูนย์ย่ืน visa นอร์เวย์ ) 

การเดนิทางที่สะดวก =  สถานี  BTS  นานา , MRT  สุขุมวิท 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศนอร์เวย์  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  ................................................................... .......................................(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล ) ………………………………………………………………………………………. 

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE  

ศาสนา/RELIGION  ................................................         

ท่ีอยู/่ADDRESS : ………….…  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง.................................. ..... อ  าเภอ/เขต............................. 

จงัหวดั ............................................  รหัสไปรณีย ์..............................................................  

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL : * ......................................................................... 

ประวตัคิรอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา ................................................ วนัเกิด คู่สมรส  ............................สัญชาติ......... ............................... 

สถานท่ีเกิด....................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร .................................... ............................ 

มบุีตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด................................... ..จงัหวดัท่ีเกิด................................ 

2. ช่ือ .......................................................................... ........ วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด................................ 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด................................ 

มพีี่ หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ............. ...................วนัเกิด ................................................. 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................... .......................................................... 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ....... .......................................... 
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อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................. ............................................ 

3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ....... .......................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................... .......................................................... 

ประวตักิารศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ................................................. สถานท่ีจบการศึกษา ............................................ ..................................... 

ประวตักิารท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ………………………………………………………………………………………………………... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู/่ADDRESS : ……………  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง....................................... อ  าเภอ/เขต............................. 

จงัหวดั ............................................  รหัสไปรณีย ์........................................................... ... 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ .......................................................................... .................................. 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร................................................................................  

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ................................................................................................................ 

(ดูได้จากตราประทบั ตม. ใน PASS PORT ทีไ่ด้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎเิสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎเิสธ  ..................................................................................................................... 

 ช่ือ/นามสกุล ผุ้ตดิต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

ท่ีอยู/่ADDRESS : ……………  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................ .........  ต าบล/แขวง....................................... อ  าเภอ/เขต............................. 

จงัหวดั ............................................  รหัสไปรณีย ์........................................................... ... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL : .........................................................................  


