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เท่ียว 4 ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยโุรปเหนือ  
เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์10 วนั 8 คืน 

โคเปนเฮเก้น-มลัโม-ออสโล-เบอรเ์ก้น-ฟลมั-สตอ็คโฮลม์-เฮลซิงกิ 
ล่องเรือส ำรำญ DFDS และล่องเรือ Tallink Silja Line  

พิเศษ !! ล่องเรือชมฟยอรด์, นัง่รถไฟสำยโรแมนติกฟลมัสบ์ำนำ 
เดินเล่นย่ำนท่ำเรือ Nyhavn ช้อปป้ิงถนนสตรอยกท่ี์มีช่ือเสียงและเก่ำแก่ 

โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY) 
 

 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงสูด่นิแดนแหง่ยโุรปเหนือ สมัผสับรรยำกำศทีง่ดงำม สดูอำกำศอนัแสนบรสิุทธิ ์กบัประเทศ
แถบสแกนดเินเวยี เดนมำรก์ นอรเ์วย ์สวเีดนและฟินแลนด ์น ำท่ำนชม 4 ประเทศ ดงันี้.. 
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โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยูช่ำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด์ 
มลัโม่ เมอืงหลกัทางตอนใตข้องประเทศสวเีดนและเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสวเีดน 
ออสโล  นครหลวงแหง่นอรเ์วย ์เมอืงสวยงามในเขตชายฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของยโุรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย
  เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทีสุ่ดชือ่มลัโมยา เกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่สวยงามมากและมทีะเลสาบ 343 แหง่ซึง่
  เป็นแหล่งน ้าจดืทีส่ าคญั  
กุด๊วานเก้น หมูบ่า้นท่องเทีย่วเลก็ๆทีซ่่อนตวัอยูใ่นเขตซองน์ออ็กฟยอรด์าเน ฟยอรด์ทีม่คีวามยาวจากมหาสมทุรเขา้มาสู่

แผน่ดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดแวนเกน้นัน้เป็นหมูบ่า้นทีเ่ลก็นิดเดยีว มปีระชากรอาศยัอยูเ่พยีงแค่
หลกัรอ้ยคนเท่านัน้ แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจ านวนมากใน
แตล่ะปี 

ฟลมั ดนิแดนแหง่เขตชำยฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของกำรเกดิกำรกดัเซำะของน ้ำแขง็เมือ่
ครัง้ทีบ่รเิวณชำยฝัง่ทะเลเหล่ำนัน้ยงัเป็นน ้ำแขง็อยูเ่กดิกำรละลำย และกะเทำะจนมลีกัษณะเวำ้แหวง่เขำ้มำ
ในแผน่ดนิเป็น ธรรมชำตทิีม่คีวำมงดงำมเป็นอยำ่งมำก 

วอส  เมอืงสกรีสีอรท์แสนสวยของประเทศนอรเ์วย์ เมอืงน่ารกัรมิทะเลสาบทีซ่ึง่ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็มา
ประทบัเมือ่คราวเสดจ็ประพาสยโุรปในปี 1907  

เบอรเ์ก้น เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัทีส่องของประเทศ ตัง้อยู่บนชำยฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องนอรเ์วย ์เป็นศูนยก์ลำงทำง
วฒันธรรม  มที่ำเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของนอรเ์วย ์และเป็นหนึง่ในท่ำเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยโุรป  

สตอ็คโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยูร่มิชำยฝัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน ไดร้บั 
  ฉำยำวำ่ “เวนสิแหง่ยุโรปเหนือ”เนือ่งจำกเป็นประเทศทีม่เีกำะเลก็เกำะน้อย 

เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทำงใตข้องประเทศ รมิชำยฝัง่อ่ำวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉำยำ
  วำ่เป็น “ธดิำแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจำกควำมงดงำมและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝัง่ยโุรปและรสัเซยี  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 16-25 มิ.ย./ 21-30 ก.ค. / 11-20 ส.ค. / 16-25 ก.ย./ 13-22 ต.ค.2565  
   
วนัแรก  สวุรรณภมิู-เฮลซิงกิ(ฟินแลนด)์- โคเปนเฮเก้น (เดนมำรก์) 
06.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 8 เคำน์เตอร ์G สำยกำรบินฟินน์

แอร ์(AY) เจ้ำหน้ำท่ีคอยให้ควำมสะดวกเรื่องเชค็บตัรโดยสำรและสมัภำระ 
**กรณีท่ีบำงท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือต่ำงจงัหวดักรณุำตรวจสอบเวลำกำรเดินทำงแต่ละ
ก ำหนดกำรเดินทำงอีกครัง้ก่อนท ำกำรจองตัว๋โดยสำรส่วนตวัของท่ำน เน่ืองจำกรำยกำรทวัรเ์ป็น
รำยกำรซีร่ีสแ์ละได้มีกำรด ำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำหลำยเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูำล เวลำกำรเดินทำงอำจ
มีกำรเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

08.55 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำรก์ โดยสำยกำรบินฟินน์แอร ์เท่ียวบินท่ี AY-142 
15.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินกรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.55 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินฟินน์แอร ์เท่ียวบินท่ี AY-959 
18.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินกรงุโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำรก์ หลงัน ำท่ำนผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสูใ่จกลำงกรงุโคเปนเฮเก้นเมอืงหลวงและเมอืงชายฝัง่ทะเล
ของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยูช่ายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 



 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม AC Bella Sky Hotel, Copenhagen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด-ท่ำเรือนูฮำวน์-จตัุรสัอมำเลียนบอรก์-ถนนสตรอยก ์
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนชมเมอืงโคเปนเฮเก้น Copenhagen เมอืงทีม่บีรรยำกำศสวยซึง้ และสงำ่งำมดงัเมอืงแหง่เทพนิยำย 

โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยูช่ำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะ
ซแีลนด ์และเป็นยำ่นธุรกจิทีส่ ำคญั น ำท่ำนถ่ำยรปูคูก่บัเงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด The Little Mermaid 
สญัลกัษณ์ของเมอืงซึง่ยงัคงนัง่เศรำ้รอเจำ้ชำยตำมเนื้อเรือ่งในเทพนิยำยอนัลอืลัน่ของนกัเล่ำนิทำนระดบัโลก 
ฮนัสค์รสิเตยีน-แอนเดอรส์นั โดยไดร้บักำรสนับสนุนจำกบรเิวอร-์จำคอบเซ่น เจำ้ของมลูนิธคิำรล์สเบริก์ ใกล้
กนัเป็นยำ่นท่ำเรอืขนำดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญจอดเด่นเป็นสงำ่ ผำ่นชมสวนสำธำรณะท่ำนจะพบ
กบัน ้ำพเุกฟิออน Gefion Fountain เทพธดิำผูเ้สยีสละกบับุตรชำยทีร่ว่มสรำ้งเกำะซแีลนดข์ึน้มำ  จากนัน้
น ำท่ำนสูจ่ตัุรสัอมำเลียนบอรก์พำเลส น ำท่ำนชมภำยนอกและถ่ำยรปูกบัพระรำชวงัอมำเลยีนบอรก์ 
Amalienborg Palace ทีป่ระทบัในฤดหูนำวของรำชวงศแ์หง่เดนมำรก์นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ทีต่กแต่งแบบ
สไตลร์อ็คโคโค ่และจะมกีำรเปลีย่นทหำรยำมหน้ำวงัทุกวนัตอนเทีย่งเมือ่สมเดจ็พระรำชนิีนำถเสดจ็ประทบั
อยูท่ีน่ี่เหมอืนกบัพระรำชวงับคักิง้แฮมทีอ่งักฤษ จากนัน้น าท่านเดนิเล่นย่านท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn ท่าเรอื
อนัเก่าแก่ของเดนมารก์ ตัง้อยู่รมิฝัง่ตะวนัออกของตวัเมอืงโคเปนเฮเกน้ ตามประวตัไิดก้ล่าวไวว้า่พระเจา้
เฟรเดอรกิที ่5 ทรงรบัสัง่ใหส้รา้งท่าเรอืใกล้ๆ  ตวัเมอืงหลวงเพื่อใหส้ะดวกงา่ยต่อการขนยา้ยสนิคา้ปัจจุบนัได้
กลายเป็นแหล่งความบนัเทงิอนัทนัสมยั เตม็ไปดว้ยรา้นอาหารชือ่ดงัมากมาย ผบั บาร ์และรา้นขายของที่
ระลกึทีส่วยงาม รายลอ้มไปดว้ยตกึสสีนัสดใสมากมาย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูถ่นนสตรอยก ์Stroget Street แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโคเปนเฮเกน้ นบัเป็นถนนคน

เดนิยำวทีสุ่ดในโลกครอบคลุมถนนทัง้หมด 4 สำยและมคีวำมยำวถงึ 1.1 กโิลเมตรและถูกประกำศใหเ้ป็น
เขตปลอดรถยนตต์ัง้แต่ปี 1962   ***เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้ำอิสระ
รบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั***  อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงโดยเริม่จำกศำลำวำ่กำรเมอืงหรอืซติีฮ้อลลไ์ป
สิน้สุดที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงั อำท ิLouis Vuitton, Emporio Armani, Bang & 
Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry เป็นตน้ 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม AC Bella Sky Hotel, Copenhagen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม  โคเปนเฮเก้น-มลัโม่ (สวีเดน)-ล่องเรือส าราญ DFDS 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองมลัโม่ Malmo เมอืงหลกัทำงตอนใตข้องประเทศสวเีดน และเป็นเมอืงที่
มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสวเีดนรองจำกสตอ็กโฮลม์และเมอืงโกเธนเบริก์ และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นดบั 6 
ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี มลัโมถ่อืเป็นเมอืงส ำคญัในแถบภำคใตข้องสวเีดนแห่งนี้อยู่ในเขตของ
แควน้โอเรซุนด ์เป็นเมอืงเก่ำแก่และมอีุตสำหกรรมมำกทีสุ่ดในแถบสแกนดเินเวยี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
1 ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่ำของเมอืงมลัโม ่ทีต่ ัง้อยูบ่นชำยฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเเละ
มชีือ่เสยีงอยำ่งมำกในเรือ่งของสวนสำธำรณะจนไดฉ้ำยำวำ่เป็นเมอืงแหง่สวนสำธำรณะ น ำท่ำนแวะถ่ำยรปู
ด้ำนนอกปรำสำทมลัโม ทีถู่กสรำ้งขึน้โดยกษตัรยิอ์รีกิแหง่ปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ.1436 ก่อนทีพ่ระเจำ้ 
ครสิเตยีนที ่3 แหง่เดนมำรก์จะทรงโปรดใหม้กีำรปรบัปรุงใหมใ่นชว่งปี ค.ศ.1530 ซึง่เป็นชว่งทีเ่มอืงมลัโมยงั
อยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของเดนมำรก์ เพือ่วตัถุประสงคท์ำงดำ้นควำมปลอดภยัของเมอืงทำงดำ้นทศิตะวนัตก



 

 

 

 

 

 

 

 

เเละควบคุมกำรคำ้ขำยทำงเรอืในชอ่งเเคบโอเรซุนด ์นอกจำกนี้เเลว้ปรำสำทเเหง่นี้ยงัโด่งดงัเพรำะชำว
เดนมำรก์ใชเ้ป็นสถำนทีคุ่มขงัเจมส ์เฮปเบริน์ พระสวำมคีนทีส่ำมของสมเดจ็พระรำชนิีแมรี่ แหง่สกอ็ตเเลนด์
เเละในชว่งศตวรรษที ่19 ยงัใชล้ำนของปรำสำทเป็นลำนประหำรอกีดว้ย จำกนัน้ชมศำลำกลำงเมืองมลัโม่ 
หรือ Malmo City Hall ทีส่รำ้งมำตัง้เเต่ศตวรรษที ่16 ถงึ 19 ตัง้อยู่บรเิวณของจตัุรสั Stortorget จตัุรสัทีเ่ก่ำ
เเก่ทีสุ่ดของเมอืง โดยอำคำรเเห่งนี้มคีวำมโดดเด่นเเละมเีสยีงดนตรขีบักล่อมอยูต่ลอดเวลำ โดยใกล้ๆ  กนั
เป็นทีต่ัง้ของโบสถ ์St.Peter’s Church โบสถเ์ก่ำแก่ประจ ำเมอืงทีม่สีถำปัตยกรรมแบบโกธคิถูกสรำ้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่14 ดว้ยอฐิน ้ำตำลสแีดงและถอืเป็นโบสถห์ลกัประจ ำเมอืงดว้ย จำกนัน้ใหท้่ำนแวะถ่ำยรปูกบั
อำคำร Turning Torso Tower อำคำรทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่ำศยัทีส่งูทีสุ่ดในกลุ่มสแกนดเินเวยีและมชีือ่เสยีงในดำ้น
กำรออกแบบทีบ่ดิเกลยีวเลก็น้อยของสถำปนิคชำวสเปน บำงแหง่เรยีกตกึนี้ว่ำ Twisting Torso สรำ้งเสรจ็ใน
ปี 2005 ดว้ยควำมสงู 190 เมตร ประกอบดว้ยตวัอำคำร 54 ชัน้ และหมนุเกลยีวจำกฐำนล่ำง 90 องศำ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืเพือ่น ำท่ำนล่องเรือส ำรำญ DFDS (DFDS Seaway) จำกกรุงโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมำรก์สูก่รุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ซึง่เรอื DFDS เป็นเรอืส ำรำญอนัโอ่อ่ำขนำดใหญ่ ทีพ่รัง่
พรอ้มไปดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำย เชน่ ผบั บำร ์หอ้งซำวน์น่ำ รำ้นคำ้ปลอดภำษ ีหอ้งเล่น
เกมส ์เป็นตน้ ใหท้่ำนอสิระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรอืชมทศันียภำพอนัสวยงำมบนดำดฟ้ำเรอืหรอืชอ้ปป้ิง
สนิคำ้ปลอดภำษ ี       

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของเรือแบบบฟุเฟตน์ำนำชำติ กบัเมนูอำหำรหลำกหลำยและ
เคร่ืองด่ืม Soft Drink  

 เขำ้พกับนเรอืส ำรำญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside cabin 
อสิระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
*** กรุณาเตรยีมกระเป๋าเลก็ส าหรบั 1 คนืพกัในเรอื เพือ่ความสะดวกในการถอืขึน้-ลงเรอื*** 

 

วนัทีสี่ ่  ออสโล (นอรเ์วย)์-กอล 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

เดนิทางถงึท่าเทียบเรือกรงุออสโล Oslo ประเทศนอรเ์วย ์น าท่านเชค็เอ๊าทท์ีพ่กับนเรอืพรอ้มรบัสมัภำระ 
จากนัน้ผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง รถโคช้รอรบัทีท่่าเรอืและน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูใ่จกลำงกรงุออสโล 
นครหลวงแห่งรำชอำณำจกัรนอรเ์วย ์นครหลวงแสนสวมรมิชำยฝัง่ทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศ
งดงำมดว้ยเกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียูม่ำกมำย สรำ้งทศันียภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย  
น ำท่ำนชมสวนปฏิมำกรรมวิกเกอรแ์ลนด ์สวนสำธำรณะอนัเป็นผลงำนของปฏมิำกร ทีน่ ำผลงำนของ 
กุสตำฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิำกรชือ่ดงัทีไ่ดร้บัอนุญำตใหน้ ำผลงำนมำจดัแสดงอยำ่งถำวรในอุทยำน ฟรอก
เนอร ์ทที่ำนอำจเคยเหน็รปูของเสำโมโนลทิ รปูปัน้วฏัจกัรของชวีติมนุษยส์งูถงึ 17 เมตร ทีเ่ป็นรปูคนจ ำนวน
มำกมำยปีนป่ำยกนัอยูบ่นเสำ ชมผลงำนน ้ำพวุงจรชีวิต ทีม่คีวำมหมำยสอนใจ จำกนัน้น ำท่ำนผำ่นชม
ท ำเนียบรฐับำล, พระบรมมหำรำชวงั, อำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่อำยกุวำ่ 100 ปี อำท ิNational Theatre, 
อำคำรรฐัสภำ และศำลำเทศบำลเมอืงเก่ำซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ยำ่นเอเคอรบ์รคู Aker Brygge และ
ทีต่ัง้ของศำลำว่ำกำร City Hall แนวอำรต์เดคโค ่สถำปัตยกรรมทีด่ทูนัสมยั ประดบัไปดว้ยน ้ำพุ  สวน และ
ประตมิำกรรมเตมิแต่งใหด้กูลมกลนื ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถำนทีท่ีม่กีำรจดัแสดง
เกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลัอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรงโอเปรำ่ ทีถู่กสรำ้งขึน้มำใหมด่ว้ยแนวคดิ
สถำปัตยกรรมร่วมสมยั 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  



 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองกอล Gol เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขำทีม่ชีือ่เสยีงของนอรเ์วย์ เมอืงแหง่ปำก
ประตสููด่นิแดนแหง่ฟยอรด์แลนดแ์ละสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตของประเทศและยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงรกัษำ
จำรตีวฒันธรรมรปูลกัษณ์ดัง้เดมิของหมูบ่ำ้นชนชำวนอรส์ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที1่9 (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 3 ชัว่โมง) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Storefjell Resort Hotel, Golหรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห้่า  กอล-ฟลมั-ล่องเรือชมฟยอรด์-กุด๊วานเก้น-นัง่รถไฟสายโรแมนติก-ไมรด์าล-วอส-เบอรเ์ก้น 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองฟลมั Flam  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) ดนิแดนแหง่เขตชำยฝัง่ทะเลแบบ 

ฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของกำรเกดิกำรกดัเซำะของน ้ำแขง็เมือ่ครัง้ทีบ่รเิวณชำยฝัง่ทะเล
เหล่ำนัน้ยงัเป็นน ้ำแขง็อยู ่เกดิกำรละลำยและกระเทำะ จนมลีกัษณะเวำ้แหวง่เขำ้มำในแผน่ดนิเป็นธรรมชำติ
ทีม่คีวำมงดงำมอยำ่งมำก  น ำท่ำนล่องเรือช่ืนชมควำมงำมทำงธรรมชำติท่ีสร้ำงสรรคไ์ว้ให้ท่ำนช่ืนชม
อย่ำงเตม็อ่ิม ตลอด เสน้ทำงท่ำนจะไดช้ืน่ชมกบัแหล่งฟยอรด์ทีม่ธีรรมชำตขิองขนุเขำทีง่ดงำม สงบเงยีบ 
ทัง้น ้ำตกอนัหลำกหลำย ทีก่ระเซน็ละอองน ้ำจำกเขำสงูใหญ่สูเ่บือ้งล่ำง ตลอดจนทะเลสำบสฟ้ีำอ่อนสลบักบั
ตน้สนอนัยิง่ใหญ่เหนือค ำบรรยำย ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชำตอินัตระกำรตำกบัจนกระทัง่ถงึท่ำเรือ
เมืองกุด๊วำนเก้น Gudvangen หมูบ่ำ้นท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีซ่่อนตวัอยูใ่นเขตซองน์ออ็กฟยอรด์ำเน ฟยอรด์ที่
มคีวำมยำวจำกมหำสมทุรเขำ้มำสูแ่ผน่ดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดวำนเกน้นัน้เป็นหมู่บำ้นทีเ่ลก็ๆ มี
ประชำกรอำศยัอยูเ่พยีงแคห่ลกัรอ้ยคนเท่ำนัน้ แต่กลบักลำยเป็นเป้ำหมำยหลกัทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะลง
เยีย่มชมเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟ่ต์ 
บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูส่ถำนีรถไฟเมอืงฟลมั จำกนัน้น ำท่ำนนัง่รถไฟสำยโรแมนติกหรือฟลมัสบ์ำนำ 

Flamsbana เสน้ทำงรถไฟสำยโรแมนตกิ Scenic Train ทีม่ชีือ่เสยีงของนอรเ์วย ์เดนิทำงสูส่ถำนีไมรด์ำล 
สถำนีแหง่นี้อยู่สงูกวำ่ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 867 เมตร ชมววิแสนสวยระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้ืน่ชมกบั
ธรรมชำต ิอนัสวยงำม จำกนัน้เปลีย่นรถไฟจำกสถำนีไมรด์ำล ท่ำนจะไดช้มควำมงำมของหุบเขำ ทะเลสำบ 
น ้ำตกสงู Kjosfossen ทีส่วยงำม ซึง่เกดิจำกกำรละลำยของหมิะ รถไฟสำยโรแมนตกินี้จะน ำท่ำนลอดอุโมงค์
ระหวำ่งทำงซึง่มถีงึ 20 แหง่ และ 18 แหง่นี้ไดใ้ชแ้รงงำนคนขดุลว้นๆ จำกนัน้น ำท่ำนเปลีย่นขบวนรถไฟจำก
สถำนีไมรด์ำลเดนิทำงไปยงัเมืองวอส Voss อกีเมอืงสกรีสีอรท์แสนสวยของประเทศนอรเ์วย์ เมอืงน่ำรกัรมิ
ทะเลสำบทีซ่ึง่ลน้เกลำ้รชักำลที ่5 เคยเสดจ็มำประทบัเมือ่ครำวเสดจ็ประพำสยโุรปในปี 1907 ซึง่มลีำยพระ
หตัถข์องรชักำลที ่5 พรอ้มทัง้ลำยเซน็ของคณะผูต้ำมเสดจ็ในครัง้นัน้ ใสก่รอบแสดงไวท้ีล่อ็บบีช้ ัน้ 2 ของ
โรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโคช้รอรบัทีส่ถำนีรถไฟเมอืงวอสและเดนิทำงต่อสู่เมืองเบอรเ์ก้น  
Bergen เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัทีส่องของประเทศ ตัง้อยูบ่นชายฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องนอรเ์วย ์เป็น
ศูนยก์ลางทางวฒันธรรม  มที่าเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของนอรเ์วย ์และเป็นหนึ่งในท่าเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยโุรป (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

 ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Thon Bergen Airport Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห่ก  เบอรเ์ก้น-เกโล-ออสโล 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 น ำท่ำนชมเมอืงเบอรเ์กน้ เมอืงใหญ่ทีม่คีวำมส ำคญัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศนอรเ์วย ์อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงท่ำที่
ส ำคญั และยงัเคยใหก้ำรตอ้นรบัผูม้ำเยอืนอยำ่งอบอุ่นมำแลว้กวำ่ 900 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดร้บักำรสบืทอด
เอกลกัษณ์ทำงศลิปะและวฒันธรรมอนัเก่ำแก่ของบรรพบุรุษไวเ้ป็นอยำ่งด ี น ำท่ำนชมตลำดปลำ Fish 
Market ซึง่ถอืวำ่เป็นแหล่งพบปะของชำวเมอืงเลยกว็ำ่ได ้อสิระใหท้่ำนเกบ็บนัทกึภำพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
เพลดิเพลนิกบักำรเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงตำมอธัยำศยั จำกนัน้ชมบรเิวณท่ำเรือเก่ำบริกเกน 
Bryggen อำคำรเก่ำแก่อำยรุำว 300 ปีซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้ ดว้ยหอ้งแถวสงูประมำณ 2-3 ชัน้ที่
สรำ้งดว้ยไมท้ำสขีำว แดง เหลอืง เขยีวจัว่หน้ำสำมเหลีย่ม มเีสน่หน่์ำรกั หน้ำบำ้นมกัจะตกแต่งดว้ยไม้
แกะสลกัเป็นรปูหวักวำง หรอืมำ้มงักรและรปูตุ๊กตำต่ำงๆ มกีำรอนุรกัษ์ดแูลรกัษำไวเ้ป็นอยำ่งด ีจนไดร้บักำร
ขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวฒันธรรมจำกองคก์ำรยเูนสโก้ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมืองเกโล Geilo (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) หนึ่งในเมอืงสกรีสีอรท์ยอด

นิยมในเขตภมูภิำคของฟยอรด์นอรเ์วย ์ทีต่ ัง้อยูบ่นเขำท่ำมกลำงควำมสดใสของธรรมชำต ิน ำท่ำนผำ่นชม
เมอืงเกโล และเดินทำงกลบัสู่กรงุออสโล  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็ ออสโล-คารล์สตดั (สวีเดน) -สตอ็คโฮลม์ 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูเ่มืองคำรล์สตดั Karlstad ประเทศสวเีดน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 

ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้ำคำรร์ำเวล แม่น ้ำสำยทีย่ำวทีสุ่ดของสวเีดน และอยูใ่นเขตทะเลสำบวำเนน 
ชืน่ชมธรรมชำตทิีส่วยงำมตลอดกำรเดนิทำง น ำท่ำนผำ่นชมเมอืงคำรล์สตดัเป็นเมอืงสวยงำมเลก็ๆ รมิ
ทะเลสำบแวนเนิรน์ ทีม่ชีือ่เสยีงเมอืงหนึ่งของประเทศสวเีดน ซึง่อยูร่ะหวำ่งกรุงสตอ็คโฮลม์ของประเทศ
สวเีดนและกรุงออสโลประเทศนอรเ์วย ์เพรำะเป็นเมอืงผำ่นระหวำ่งสองเมอืงใหญ่นี้ สรำ้งเมอืงโดยกษตัริย์
คำรล์ที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตำมพระนำมของพระองค ์Karl-Stad ทีน่ี่มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง 
สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1730 จตัุรสัใจกลำงเมอืง, ศำลำกลำงประจ ำจงัหวดัและสะพำนหนิ ซึง่เมอืงนี้มคีวำมเป็น
ชนบทดัง้เดมิทีช่ำวนอรด์กิอำศยัมำแต่โบรำณกำลกวำ่ 1,000 ปี 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุสตอ็คโฮลม์ Stockholm เมอืงหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่อยูบ่นหมูเ่กำะใหญ่

น้อยโอบลอ้มดว้ยทะเลสำบมำลำรก์่อก ำเนิดนครอนังำมสงำ่ รมิคลองมำกมำยจนไดร้บัฉำยำ” รำชนิีแหง่ทะเล
บอลตคิ” (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Scandic Talk Hotel, Stockholm หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีแ่ปด สตอ็คโฮลม์-พิพิธภณัฑเ์รือวาซา-ล่องเรือ Tallink Silja Line 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนชมกรุงสตอ็คโฮลม์ โดยเริม่จำกน ำท่ำนขึ้นจดุชมวิวบนฟเจลกำตนั Fjallgaten จุดชมววิทีส่วยทีสุ่ด

ของสต๊อกโฮลม์เป็นถนนเลยีบชำยฝัง่ ใหท้่ำนชมทศันียภำพงดงำมทีม่องออกไปเหน็ทะเลสวยงำมและเรอืใบ
ต่ำงๆ ท่ำนจะเหน็ทศันียภำพแสนงดงำมของท่ำเรอืสต๊อคโฮลม์, เกำะเมอืงโบรำณ, พระบรมมหำรำชวงับน
เกำะสตำเดนอนัโอ่โถงงำมสงำ่ดว้ยสถำปัตยกรรมสมยัเรเนซองส ์ปัจจุบนัเป็นทีเ่ลีย้งรบัรองผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลั



 

 

 

 

 

 

 

 

โนเบล จำกนัน้น ำท่ำนชมแกมล่ำสแตน Gamla Stan หรอืเขตเมอืงเก่ำ น ำท่ำนชมศำลำว่ำกำรเมือง
สตอ็คโฮลม ์City Hall สญัลกัษณ์ของกรุงสตอ็กโฮลม ์สรำ้งเสรจ็ปีค.ศ.1923 และเป็นโครงกำรก่อสรำ้งใหญ่
ทีสุ่ดของประเทศสวเีดน ในศตวรรษที ่20 เป็นทีท่ ำกำรของศำลำวำ่กำรเมอืง และสถำนทีส่ ำหรบัจดังำนรบั
รำงวลัโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเวน้สำขำสนัตภิำพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตวัตกึทีก่่อสรำ้งดว้ยอฐิแดงกวำ่ 8 ลำ้น
กอ้น และตกแต่งผนงัใน Golden Hall หรอืหอ้งเตน้ร ำทีม่ลีวดลำยฝังหนิโมเสกกวำ่ 19 ลำ้นชิน้ ขดัผวิหน้ำ
เรยีบแลว้เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งนำนถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิก Ragner Ostberg และ
ศลิปินชัน้น ำในเวลำนัน้ จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำชมพิพิธภณัฑเ์รือวำซำ Vasa-Museum เรอืรบโบรำณอำยรุ่วม 
400 ปีทีก่ษตัรยิก์ุสตำฟที ่2 รบัสัง่ใหส้รำ้งเป็นเรอืรบใหญ่ทีสุ่ดในยโุรปในสมยันัน้ แต่เพยีง 20 นำทลีงน ้ำเรอื
วำซ่ำทีย่ ิง่ใหญ่กจ็มลงอยูใ่ตท้ะเลมำกกวำ่ 300 ปี ถงึไดกู้ข้ ึน้มำ เนื่องจำกสำมำรถรกัษำชิน้ส่วนเดมิของเรอืไว้
ไดก้วำ่ 95% และตกแต่งประดบัประดำดว้ยรปูแกะสลกันับรอ้ยชิน้เป็นทรพัยส์มบตัทิำงศลิปะทีโ่ดดเด่นโดย
ตอ้งน ำชิน้ส่วนหลำยลำ้นชิน้ทีก่ระจำยไปทัว่ทอ้งน ้ำแถบนัน้มำปะตดิปะต่อเหมอืนต่อโมเดลขนำดยกัษ์ถอื
เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีสุ่ดแหง่หนึ่งในโลก  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรไทย  
บำ่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรือเพื่อลงเรือส ำรำญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่รัง่พรอ้มไปดว้ย รำ้นขำยของ, 

คำสโิน, รำ้นคำ้ปลอดภำษ,ี รำ้นอำหำร, หอ้ง Sauna, Spa เป็นตน้  
  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์
ค ำ่         รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรบนเรือ 
  เข้ำพกับนเรือส ำรำญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside 
  Cabin 
 

วนัทีเ่ก้า กรงุเฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ - สนามบิน 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้บนเรอื 

ใหท้่ำนผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็เอ๊ำทแ์ละรบัสมัภำระ รถโคช้รอรบัทีท่่ำเรอืแลว้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ใจกลำงกรุง
เฮลซงิก ิน ำท่ำนชมกรงุเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ทีต่ ัง้อยูท่ำงใตข้อง
ประเทศรมิชำยฝัง่อ่ำวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉำยำวำ่เป็น “ธดิำแหง่ทะเลบอลตกิ” เนื่องจำกควำมงดงำม
และโดดเด่นของวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมอนัไดร้บัอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝัง่ยุโรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกิ
ถูกสรำ้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1550 โดยกษตัรยิก์ุสตำฟ วำชำแหง่สวเีดน ต่อมำในสมยัทีต่กอยู่ภำยใตก้ำรปกครอง
ของรสัเซยี เฮลซงิกไิดถู้กเปลีย่นมำเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวำมโดดเด่น
ท่ำมกลำงหมูเ่กำะมำกมำยในทะเลบอลตกิ ชมจตัุรสัซีเนท Senate Square ยำ่นใจกลำงเมอืงและชมโบสถ์
หินเทมเปเลียวคิโอ Rock-Church ซึง่สรำ้งในภเูขำหนิแกรนิตขนำดมหมึำ จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงทีม่ ี
ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนเริม่ตน้จำกมำรเ์กต็สแควรเ์ด่นตระหงำ่นดว้ยอำคำรนีโอคลำสสกิประดบัยอดโดมสี
เขยีวไดร้บักำรยกยอ่งว่ำงดงำมทีสุ่ดแหง่หนึ่งในยโุรปซึง่กค็อื จตัุรสัรฐัสภำซึง่ลำนจตัุรสัตรงกลำงเป็นทีต่ัง้
ของอนุสำวรยีข์องซำรอ์เลก็ซำนเดอรท์ี ่2 แหง่รสัเซยี และใหท้่ำนมเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้จำกย่ำนมำรเ์กต็ส
แควร ์Market Square แหล่งสนิคำ้มำกมำย อำท ิสนิคำ้ท ำมอืสไตลฟิ์นแลนด ์อำหำรพืน้เมอืง พำยเนื้อ 
ขนมหวำน ไอศครมี อำหำรทะเลบ เคก้ และเครือ่งเทศต่ำงๆ รวมถงึของทีร่ะลกึ  
***เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้ำอิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั*** 

  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิเฮลซงิกแิละเผือ่เวลำใหท้่ำนท ำคนืภำษทีีส่นำมบนิ   
17.20 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินน์แลนด ์โดยสำยกำรบินฟินน์แอร ์เท่ียวบินท่ี AY-141 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสิ่บ  สนามบินสวุรรณภมิู 
07.15 น.   เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ.. 

**กรณีท่ีบำงท่ำนเดินทำงต่อไปต่ำงประเทศหรือต่ำงจงัหวดักรณุำตรวจสอบเวลำกำรเดินทำงแต่ละ
ก ำหนดกำรเดินทำงอีกครัง้ก่อนท ำกำรจองตัว๋โดยสำรส่วนตวัของท่ำน เน่ืองจำกรำยกำรทวัรเ์ป็น
รำยกำรซีร่ีสแ์ละได้มีกำรด ำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำหลำยเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูำล เวลำกำรเดินทำงอำจ
มีกำรเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

**สำยกำรบินฟินน์แอรเ์ดินทำงด้วยชัน้ประหยดัไม่สำมำรถแจ้งขออำหำรซีฟู้ด  
ยกเว้นท่ำนท่ีมีปัญหำด้ำนสุขภำพ อำทิ เบำหวำน หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คำดคิดหรือมี
ผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั** 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  16-25 มิ.ย./ 21-30 ก.ค. / 11-20 ส.ค. / 16-25 ก.ย./ 13-22 ต.ค.2565  
 

Best of Scan 4 Caps 
เดนมำรก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์10 วนั 8 คืน / AY 

มิ.ย.-ก.ย.2565 ต.ค.2565 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 109,900 107,500 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) มเีตยีง 107,900 105,500 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ไมม่เีตยีง 105,900 103,500 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 20,000 20,000 
ส าหรบัท่านทีม่ตีัว๋โดยสารเครือ่งบนิแลว้ ราคาทวัรท์่านละ 83,500 79,900 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท และค่าทิปท่านละ 1,900 บาท  โดยเรียก
เกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่ไมอ่นุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 15 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
 

อตัรำน้ีรวมบริกำร 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิฟินแอร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่  
• คา่รถรบัส่งระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
• คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
• คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงั และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

• คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16 
ม.ีค.2565 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ธรรมเนียมวซี่าและคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท โดยช าระพรอ้มคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 
• คา่ทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900บาท โดยช าระพรอ้มคา่ทวัรส์่วนที่

เหลอื 
• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 



 

 

 

 

 

 

 

 

• ไมม่สีญัญาณ Wifi และไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า, คา่ธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 

• คำ่ธรรมเนียมบรกิำรเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 
Pass ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัก่อนวนัเดนิทำง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึ้นอยูก่บั
สถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

• คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจโควดิและคำ่โรงแรม (AQ / SHA Plus) เมือ่เดนิทำงถงึไทย (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

• ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอาย ุและจะตอ้งมอีายุไม ่เหลอืไม่
น้อยกวา่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุกท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนัดหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพือ่ทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนดัหมายยืน่วซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอยา่งน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพือ่ทีท่างบรษิทัจะ 
ไดน้ าไปเป็นคา่ใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร์ 

 

การช าระเงิน 
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 

การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า และ
คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า 
และคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหตุ  



 

 

 

 

 

 

 

 

o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกวำ่ 14 วนัก่อนกำร
เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พำสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืส่วนหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เชน่ มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กวา่ 6 ซ.ม.เมือ่วดัจากจุดหมนุ, เครือ่งมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สวา่นเจาะและหวัเจาะ, เครือ่งมอืชา่งทุกชนิด, เลื่อย, เครือ่งพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เชน่ 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านกังานการบนิพลเรอืนแหง่
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง



 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบำงโรงแรมอำจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อำจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออำจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมำ 3 ท่ำน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตนอรเ์วย)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัท าการ 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทกุท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทตูนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพื่อท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จา่ยนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านทีห่ยา่แลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรือพกั
ร้อนให้ชดัเจนด้วย  

***ส่ิงท่ีท่ำนควรทรำบก่อนยื่นวีซ่ำ*** 
1. สถำนทตูนอรเ์วยไ์มอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหวำ่งทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยูเ่ท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูงำ่ยยิง่ขึน้ 

หมำยเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยืน่วซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 



 

 

 

 

 

 

 

 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบุ
วนัลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบั

จากวนันดัหมายยืน่วซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและต้องท าจดหมายรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  
 

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นโดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ



 

 

 

 

 

 

 

 
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

**** ข้อมลูท่ีท่ำนให้รำยละเอียดนัน้ จะต้องเป็นไปอย่ำงละเอียดและเป็นข้อมลูท่ีเป็นควำมจริงเท่ำนัน้ 
เน่ืองจำกนอรเ์วย ์จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อท ำกำรนัดหมำย  
และข้อมูลจะถกูส่งไปยงัสถำนทูตนอรเ์วยก่์อนวนันัดหมำยย่ืน  

กรณุำส่งแบบฟอรม์น้ีพร้อมกบัหน้ำส ำเนำหนังสือเดินทำงของท่ำนประกอบกนั **** 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน เป็นภาษาองักฤษ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและถกูต้องในการท า

ออนไลน์ต่อไป อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนและกรณุาระบมุาให้เรียบร้อย 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

2.  สถานภาพ  ........  โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน   ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ........ หยา่    

........ หมา้ย 

 กรณีสมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดือน-ปี ท่ีสมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสร่ายละเอียดตามทะเบียนสมรส) 

 ........................................ (กรณีไมมี่ทะเบียนสมรส หรืออยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ 

 ท่ีเร่ิมอยูกิ่นฉันทส์ามี-ภรรยา) .......................................................................................................................  

 (กรณีสถานภาพหยา่ ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี ตามใบหยา่) .......................................................................... 

 (กรณีสถานภาพแยกกนัอยู ่ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ) ........................................................................ 

 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

      สญัชาติ ...................................................................... 
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