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วนัแรกของการเดนิทาง(1)          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

22.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  

เคาท์เตอร์ D  สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)        โคเปนฮาเกน้(เดนมารก์)-พระราชวงัโรเซนบอรก์-หอ้งมงกฎุ 

       น้าํพเุกฟอิอน-พระราชวงัอมาเรยีนบอรก์-เมอรเ์มด-ถนนสตรอ้ยก-์ลอ่งเรอืสาํราญDFDS 

01.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนฮาเก้น...โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที ่TG950 (บินตรง) 

07.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเดนมาร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

นําคณะออกเดินทางเที่ยวชม กรุงโคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

เดนมาร์กจํานวนประชากรในมีเมืองมีทั้งหมดประมาณ 500,000 คนและ เขตนครหลวงหรือเมโทรทั้งหมด

ประมาณ 1,200,000 คนเศษ กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ตั้งของศูนยก์ลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและ

เป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงในพระราชวงศ์เดนมาร์ก โคเปนเฮเกนถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรป 

ก่อตั้งมาราว ๆ  คริสต์ศตวรรษที่ 10 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดเินเวยี นําคณะเข้าชม

ภายในพระราชวังโรเซนบอร์ก (งดเข้าชมช่วงวันหยุดประจําปี หรือวันมีงานสําคัญ) ปราสาทหินทรายหลัง

งามที่สร้างในสไตล์ศิลปะสเปเชียลดัทช์เรอเนสซองส์ ถูกสร้างขึ้นในปีคริสศตวรรษที่17 เป็นพระราชวังที่

ป ร ะ ทั บ ใ น ฤ ดู ร้ อ น ม า จ น ถึ ง ปี

คริสต์ศตวรรษที่18 ปัจจุบันพระราชวัง

แห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่เก็บ

พระราชสมบัติลํ้าค่าในพระมหากษัตริย์

และพระราชินีแห่งเดนมาร์กตั้งแต่อดีต

จนถึ งปัจจุบัน  นํ าคณะ เข้ าชมความ

อลังการของมหามงกุฎและสมบัติแห่ง

ราชวงศ์กษัตริย์ ,ราชินีเดนมาร์ก พร้อมชมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีชื่อสียงของประเทศเดนมาร์ก นํา

คณะชมบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก 

เป็นพระราชวังของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 3 ซ่ึงใช้ระยะเวลาใน

การสร้างกว่า 6ปี และอีก16ปีต่อมาได้เกิดเปลวเพลิงได้ลุกไหม้

เผาผลาญพระราชวงัอะมาเลียนบอรก์เสียจนแทบจะไม่เหลือเค้า

โครงเดิม ต่อมาอะมาเลียนบอร์กกลับมาผงาดอีกครั้งในรัช

สมัยของเฟรดเดอริคท่ี 5 เมื่อนิโคไลได้สร้างสรรค์อามาเลียน

บอร์กให้ดูกล้าแข็งแต่แฝงด้วยความอ่อนช้อยด้วยรูปทรง

ส่ีเหล่ียมสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางเป็นสนามหญ้ากว้างมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ตั้งอยู่ หาก

เวลาเหมาะสมท่านจะได้ชม พิธีการเปล่ียนทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม หรือถ่ายภาพมุม

ประทับใจคู่กับทหารรักษาพระองค์ จากนั้นน่ังรถชมเมือง...ผ่านชมจตุรัสซิตี้ฮอลล์,อาคารเทศบาลเมืองเก่า , 

เขตย่านใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด 

สัญลักษณ์ของเมือง ซ่ึงยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพ

นิยายอันลือล่ันของนักเล่านิทานระดับโลก  ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์

สัน ชมความสวยงามของ น้ําพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชาย

ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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นําคณะเดินเล่นชมความสวยงามของ ราวน์ทาวเวอร์ อาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่านเขตท่าเรือที่มี

อาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17เรียงรายเป็นภาพที่งดงาม 

เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บ่าย อิสระกับการช้อปป้ิงบริเวณ ถนนช้อปปิ้งสตรอยเยท Stroget เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ใจกลาง

กรุงโคเปนฮาเก้น ถือว่าเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดใน

ยุโรป มีความยาว1.8กิโลเมตรโดยเริ่มตั้งแต่ศาลาว่า

การเมือง เยื้องสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกอันเก่าแก่ประจํา

เมืองเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงโคเปนฮาเก้น ถนนสายนี้

นอกจากจะมีร้านแบรนด์เนมนานาชนิดที่ทุกท่านรู้จักกันดี

แล้วยังมี จตุรัสกัมเมลทอร์ฟ และ น้ําพุอาร์มาร์เกอร์ทอฟ 

ซ่ึงเป็นจุดนัดพบของชาวเดนิช หากท่านเดินช้อปปิ้งจน

เหนื่อยแล้ว ท่านยังสามารถหาช็อคโกแล็ตรอ้นๆสูตรเดนิช 

หรือกาแฟหอมๆจากร้านกาแฟอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงของชาวเดนิช เรียกได้ว่าท่านจะได้อรรถรสทั้งช้อป 

และชิมของอร่อยๆมากมายภายในถนนเส้นน้ี ถนนสายนี้ส้ินสุดที่บริเวณท่าเรอืนูฮารฟ์ Nyhavn  ****มีเวลา

สบายๆไม่ต้องรีบเร่ง*** 

พร้อมนําคณะลงเรือสําราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอสDFDS (ล่องเรือสําราญหรู)เรือสําราญ DFDS ลํานี้

สะดวกสบายด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน 

อาทิเช่น ภัตตาคาร,บาร์,ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชม

สินค้าปลอดภาษี  ฯลฯ นําท่านล่องสู่ทะ เลเหนือจรด

มหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงกรุงโคเปนเฮ

เก้น เดนมาร์ก ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมออสโลฟ

ยอร์ดส่วนหนึ่งของฟยอรด์ นอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปท่ัวโลก สู่

กรุงออสโล นอร์เวย์  

ค่ํา บริ ก า ร อ าห า ร มื้ อ ค่ํ า แ บบบุ ฟ เ ฟ่ ต์ อ า ห า ร ท ะ เ ล

สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และ

ทะเลเหนือ  

ที่พัก: พักบนเรอืสําราญ DFDS TOR LINE พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 

(ห้องพกัแบบเห็นวิวทะเล) 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)     ออสโล(นอรเ์วย)์-เกโล(่นอรเ์วย)์ ประตสููฟ่ยอรช์-สเกอรด์าเลน 

                               สนกุสนานกบักจิกรรมหมิะ DOG SLEDING ลากเลือ่นหมาฮสักี-้ฟลมั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ DFDS 

นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองเกโล่ Geilo ประตูสู่ฟยอรช์ นอร์เวย์  (ออสโล-เกโล่ 240 ก.ม.เดินทาง3ช.ม.18

นาที) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทท่ีพร้อมสรรพสําหรับการ

เล่นสกี ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของ

นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลาและกิจกรรมกลางแจ้ง

ต่างๆ เดินทางถึง เมืองเกโล (GEILO) 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่เมือง Skurdalen 

บ่าย ให้คณะได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่บนทุ่งหิมะกับการนั่งลากเล่ือนสุนัขฮัสกี้ ตะลุยหิมะขาวโพลน บน

ลานหิมะธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์ ประทับใจแน่นอน ห้ามพลาด   

หมายเหตุ***สุนัขลากเล่ือนจะมีจัดเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะเท่านั้น ตั้งแต่ปีใหม่-ต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้าท่าน

เดินทางนอกช่วงเวลาดังกล่าว...ของดการให้บริการจุดนี้...จึงเรียนมา 

เพื่อพิจารณา...ทางเราจะแวะชมความสวยงามของฟยอร์ด และน้ําตกแทนระหว่างการเดินทาง...ไม่ต้องรีบเร่ง 

สบายๆ  

นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองฟลัม ประเทศ

นอร์เวย์ ชมวิวทิวทัศน์ภูมิประเทศท่ีสวยงามทาง

ธรรมชาติ  โตรกผา ฟยอร์ช ระหว่างการ

เดินทาง จนกระทั่งขู่เมืองปลัม 

                    (เกโล่-ฟลัม 115 ก.ม.เดินทาง 1ช.ม.50

นาที) 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่ : FRETHAIM hotel/ระดับใกล้เคียง 

ทัวร์เราพักโรงแรมท่ีพกัดทีี่สุดใน เมืองฟลัม วิวสวย ธรรมชาติมากๆ อยู่ติดริมทะเลสาบสวยมากๆ *หมายเหตุ : โรงแรม

ที่เมืองฟลัม เป็นโรงแรมสไตล์พื้นเมืองอิงธรรมชาติ  ซ่ึงห้องพักจะไม่ใหญ่มากนัก และมีจํานวนที่พักจํากัด หากที่พักใน

เมืองสตาฮาล์มเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพักไปที่เมืองใกล้เคียงแทน  
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4) เกโล(่นอรเ์วย)์-ฟลอม-นัง่รถไฟลมับานา-น้าํตกคอีอส-วอส-เบอรเ์กน้ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

ให้คณะได้เปล่ียนบรรยากาศ โดยการนั่ง”รถไฟขบวนพิเศษฟลัมบานา” Flambana ในเส้นทางสายโรแมนติ

กจาก เมียร์ดาล-ฟลัม สุดยอดรถไฟสายโรแมนติดอันโด่งดัง ซ่ึงเป็นรถไฟสายที่ได้รับการกล่าวขานว่า สวย

ที่สุดสายหนึ่งในทวีปยุโรป รถไฟนําท่านแล่นตัดผ่านไปตามช่อง

เขา ไต่ไปตามหน้าผา หรือเจาะอุโมงค์เพื่อทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งของ

ภูเขา ผ่านหุบเหว และน้ําตกมากมายโดยเฉพาะ น้ําตกคีออส

ฟอสเซน Kjosfossen ซ่ึงเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ที่มีความงดงามและ

มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ 

โ ดยท่ านจ ะ ได้ ตื่ นตาตื่ น ใ จ ไปกั บ

ธรรมชาติอันงดงามตลอดเส้นทาง 

และทัศนียภาพที่สุดแสนโรแมนติก ซ่ึง

งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดรู้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟจอร์ดที่

มีอยู่มากมาย ที่จะตราตรึงใจท่านไปอีกนานแสนนาน สู่เมือง เมืองไมร์ดาล ที่สูง

ถึง 866 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล อันเป็นชุมทางของรถไฟซ่ึงตั้งอยู่บนเทือกเขา 

อันสลับซับซ้อนสุดสายตา  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ( วอส-เบอร์เก้น 106 ก.ม.เดินทาง 1ช.ม.30นาที) 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเก่าแห่งฟยอร์ด ของ

ประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็น เมืองมรดกโลก ประกาศโดย

องค์การยเูนสโก Unesco ที่สําคัญที่น่ียังเป็นเมืองใหญอ่นัดับ 2 

ของประเทศ และเป็นเมืองท่าสําคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียง

ใต้ของนอร์เวย์ มีท้ัง เมืองเก่าย่านชาวประมง ท่าเทียบเรือเดิน

สมุทร และเป็นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ํามันของประเทศด้วย 

เบอร์เก้นเป็นศูนย์กลางทางการค้าของยุโรปเหนือ ยิ่งกว่านั้น

คือความเก่าแก่ของเมืองที่ก่อตั้งมากว่า 900 ปีแล้ว ทําให้

เบอร์เกนเป็นเมืองท่าที่แสนคลาสสิกงดงามท่ีสุดเมืองหนึ่ง  

นําท่านนั่งรถรางจากสถานีใจกลางเมืองเบอร์เก้นขึ้นไปยัง 

ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ 

ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่สําหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คือเมืองที่มีอากาศไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของ

นอร์เวย์จากการที่มีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแสน้ําอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิว

กันเพลินๆ ก่อนท่ีรถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 320 เมตร ทําให้

มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบและเรือสําราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ทําให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด นําคณะ

เที่ยวชมย่านตลาดปลา ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมืองดอกไม้ งานศิลปะ อาหารทะเล พร้อมเดินเที่ยวชมเมือง

เก่าของเบอร์เกน ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ไปแล้ว ด้วยห้องแถวสูง 3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง 

เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหล่ียม มีเสน่ห์น่ารักตรงที่ด้านหน้ามักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัว

แคปริคอน หรือ ม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง

มรดกโลกทางวัฒนธรรม และยังใช้สอยเป็นร้านค้า แกลเลอรี ร้านขายสินค้าที่ระลึก งานศิลปะ ร้านอาหาร 

ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ทําให้อาคารบริกเกนเป็นเรือนแถวที่งดงามท่ีสุดในโลกก็ว่าได้ 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ : RADISSON BLUE HOTEL /ใกล้เคียง 

ทัวร์เราพักโรงแรม4ดาว****ที่ติดอาคารUNESCO โลเคชั่นดีมาก เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการมาเที่ยวเบอร์เก้น 

สะดวกสบายมากๆกับโรงแรมระดับ4ดาวVINTAGE ธรรมชาติมากๆ อยู่ติดริมทะเลสวยมากๆเดินออกมาถ่ายรูปได้เลย  
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5)    เบอรเ์กน้-กูด้วางเกน้-ลอ่งเรอืชมฟยอรด์-ฟลมั-โกล(นอรเ์วย)์ 

เช้า บริการอาหารมือ้เชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั ( เบอรเ์กน้-กูด๊วางเก้น 148 ก.ม.เดินทาง 2ช.ม.) 

นําคณะ”ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด”songe fjord ที่มีความยาวและความลึกที่สุดในโลก มีความยาวถึง 204 

กม.จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของ

ธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ําแข็งเมื่อ

หลายล้านปี เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาสให้ท่านได้ดื่มด่ํา

กับความงดงามของทิวทัศน์ต่าง ๆ สายน้ํา หุบเขา หน้าผา ช่ืน

ชมทัศนียภาพชวนฝันของ ซอจ์นฟยอร์ดที่สวยที่สุดของโลก 

ชมภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตร

พิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ไม้สนเป็นหย่อมๆ 

ซ่ึงธรรมชาติได้บรรจงสร้างขึ้นด้วยกาลเวลาพันล้านปี...จนกรั่งเข้าสู่เมืองฟลัม  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองเกโล่ Geilo ประตูสู่ฟยอร์ช นอร์เวย์  (ฟลัม-เกโล่ 115 ก.ม.เดินทาง1ช.ม.50

นาที) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทท่ีพร้อมสรรพสําหรับการ

เล่นสกี ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของ

นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลาและกิจกรรมกลางแจ้ง

ต่างๆ เดินทางถึง เมืองเกโล (GEILO) 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่ : geilo HOTEL/dr.holm hotel/bardora hoyfjellshotell /ใกล้เคียง 

*หมายเหตุ : โรงแรมท่ีเมืองเกโล่ เป็นโรงแรมสไตล์พื้นเมืองอิงธรรมชาติ  ซ่ึงห้องพักจะไม่ใหญ่มากนัก และมีจํานวนที่พัก

จํากัด หากที่พักในเมืองเกโล่เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพักไปที่เมืองใกล้เคียงแทน  

วนัทีห่กของการเดนิทาง(6)          เกโล-่ออสโล-ออสโล(นอรเ์วย)์-ออสโล-ชมเมอืง-ซติีฮ้อลล ์

           อทุยานฟรอกเนอร-์พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้-AKER BRYGGE-ชอ้ปปิง้ถนนคนเดนิสบายๆ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (เกโล่-ออสโล 219 ก.ม.เดินทาง 3ช.ม.) 

นําคณะออกเดินทางสู่ กรุงออสโล นครหลวงอันเก่าแก่ของประเทศนอร์เวย์ เมื่อครั้งในอดีตสมัยที่นอร์เวย์

อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์คนั้น นอร์เวย์เคยย้าย

เมืองหลวงถึง 2 ครั้ง จากกรุงทรอนไฮม์ มาเป็นเป็นกรุง

เบอร์เก้น จนกระทั่งได้ย้ายมาเป็นกรุงออสโลจนกระทั่งถึง

ปัจจุบัน ที่มีความโอ่อ่าในเวลานี้อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์

ย้อนหลังถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่

ของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใต้การปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์  

 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ 

ภัตตาคาร   

บ่าย นําคณะเดินชมเมืองชมทําเนียบรัฐบาล ,

พระบรมมหาราชวัง ,ศาลาสันติธรรม ซ่ึง

เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ,โบสถ์โดมคาทีด

ราล 

นําคณะเดินทางเข้าชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ เพื่อให้ท่านได้ชมผลงานของ

ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อ กุสตาฟ วิกเกแลนด์  ที่ใช้เวลาถึง40 ปีในการ

แกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลาง
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ของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อโมโนลิท สูง17เมตร นําคณะเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ 

Viking ship Museum ถือเป็นตํานานและรากเหง้าของชาวนอร์เวย์ ที่มีอารยธรรมเจริญมาตั้งแต่อดีต 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณที่สร้างจากไม้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ

ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เรือ

ถือเป็นส่ิงที่สําคัญที่สุดในอดีต เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือ ทั้งในเรื่องของการรบ ทําการค้า และออกสํารวจหา

ดินแดนใหม่ๆไกลกว่าค่อนโลก(กรณีพิพิธภัณ์ปิดเนื่องจากมีการ

จัดงาน หรือพิธีการของดการเข้าชม) 

นําคณะเดิน้ที่ยวชมบริเวณ ท่าเรือ Aker Brygge กว่าร้อยปี

มาแล้ว Aker Brygge เคยเป็นท่ีตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ในนอร์เวย์ค่ะ ปัจจุบันถูกปลุกให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลัง

มีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย มีบ้านเรือน และ

ร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ชิลๆ 

นอกจากนี้ยงัมีท้ังผับ โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสินค้า ไม่เว้น

แมแ้ต่ร้านเสริมสวยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมที่ครบครันจริงๆ เหมาะสําหรับการ

พักผ่อนเพลิดเพลินกับม้ือค่ําในบรรยากาศท่ีแสนรื่นรมย์ เดินเล่นไปชมนักดนตรีข้างถนนร้องเพลงไป ย่านนี้

ของออสโลจึงไม่ เคยเงียบเหงา และยังดึงดูดนักท่องเที่ยว

มากกว่า 12 ล้านคนต่อป ีอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณ

ย่าน คาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็นแหล่ง ช้อปปิ้งที่

เ ล่ืองชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของ

นักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็

ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคา

ค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงที่สุด

ในโลกประเทศหนึ่ง ****มีเวลาสบายๆไม่ต้องรีบเร่งกับสินค้าแบ

รนด์เนมท่ีคุณชื่นชอบ*** 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

พักที่ : RADISSON BLUE HOTEL /ใกล้เคียง 

พักใกล้ย่านช้อปป้ิงสะดวกสบายกับการเดินชมเมือง ถ่ายรูป  

ช้อปป้ิงสินค้ามากมายบนถนนคาร์ลโจฮันเกท...มีเวลาสบายๆ 

 

     

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง(7)      โฮเมนโคเลน-ลานสก-ีออสโล(นอรเ์วย)์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณะเดินทางเข้าชม ลานสกีโฮเมนโคเลน Holmenkollen ถือเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของกรุงออสโลนับตั้งแต่

ปลายศตวรรษที่ 19 เมือง Holmenkollen ก็ถูกจัดให้

เป็น “เมืองแห่งการสกี” มีการสร้างลานกระโดดสกี (Ski 

Jumping Hill) ขึ้น และการแข่งขันกระโดดสกีก็ถูกจัดขึ้น

ที่น่ีนับตั้งแต่ปี 1892 เป็นต้นมา โดยสมาชิกในราชวงศ์

นอร์เวย์จะเสด็จมาเมืองนี้ในช่วงเทศกาลคริสมาส และ

ช่วงเทศกาลสกี (Holmenkollen Ski Festival) โดยจะ

ประทับที่ The Royal Lodge ซ่ึงเป็นบ้านพักส่วนตัวของ

ราชวงศ์นอร์เวย์ ลานกระโดดสกี (Holmenkollenbakken)   เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ (HS134, K120) 

บรรจุผู้ชมได้ประมาณ 30,000 คน ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันสกีในช่วงเทศกาลสกี(Holmenkollen Ski 

Festival) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ใช้แข่งขันสกีระดับโลก 

(FIS Ski Jumping World Cup) ลานกระโดดสกีแห่งนี้ถูกปรับปรุงมาแล้วถึง 19 ครั้ง ในช่วงสงครามโลกครั้ง 

 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

 

 

ที่สองได้ถูกใช้เป็นกองบัญชาการทางการทหาร ในช่วงระหว่างปี 2008-2010 มีการรื้อถอนโครงสร้างเก่า

และสร้างขึ้นใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อบินสู่กรุงเทพฯ / อาหารมื้อเที่ยงอิสระที่สนามบินเพื่อความสะดวกในการ

เช็คอิน และมีเวลาเตรียมของเช็คสัมภาระ เช็คอิน CHECK-IN  

   นําคณะออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพือ่ทําการเชค็อิน และทํา TAX REFUND  

14.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทยthai airways international เทีย่วบินที ่TG955(บินตรง) 

***นําคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไม่ตอ้งเสียเวลาตอ่เครือ่ง...พรอ้มสะสมไมล์สู่บัตรทอง*** 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง(8)              ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

06.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

 

*****โปรแกรมน้ีเหมาะสําหรับท่านท่ีชอบเทีย่วแบบ พกัดี ทานด*ี**** 

รวมนํ้าดื่มใหว้ันละ 1 ขวด/1ท่าน เรยีบรอ้ยแล้ว 

โปรแกรมน้ีรวมทิปคนขับรถ ให้เรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ตอ้งจ่ายเพิ่ม 

**เทีย่วยุโรปท้ังที...เทีย่วแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดีดี  

ทัวร์นี้เน้นทีพ่กัแบบ4ดาวและ5ดาว*****รวมคนยกกระเป๋าขึ้นลงโรงแรมท่ีพักเรยีบร้อยแล้ว 

**เทีย่วแบบพกัด ีทานด ีพิธีพถิัน มีความสุขทั้งครอบครัว** 

***เน้นสถานท่ีพักทีเ่ป็นธรรมชาติแสนสวยของสแกนดิเนเวยี*** 

เหมาะกับการเทีย่วแบบครอบครัว และคูรกั คูฮ่ันนีมูน เดินทางไม่เหนื่อย 

*กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 06-16สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการยื่นวีซ่า* 

 

แกรนด์สแกนดิเนเวยี8วัน2ประเทศ TG DELUXE+บินภายใน โปรแกรมแนะนํา!  

พักดี ทานด ี/ เดนมาร์ก+นอร์เวย์ 2 ประเทศ ไม่เหนือ่ยแน่นอน  

 ล่องเรือสําราญ1ลํา DFDS /พักโรงแรมดีดี4ดาว****  

(พกับนเรือ1คืน/โรงแรม4คืน) ไม่เหนือ่ย ไม่น่ังรถไกลๆแบบ6-8ชั่วโมง  

ล่องเรอืชมฟยอร์ที่ลึกที่สุดในโลก+นั่งรถไฟสายโรแมนติก+สุนัขลากเล่ือน(ปีใหม่-มี.ค.)  

ทัวร์นีจ้ัดอาหารพื้นเมอืงดดีี(ไม่ใช่กินแตอ่าหารจีน)+พกั รร.4ดาว ดดีี****ใจกลางเมอืง   

+รวมค่าวีซ่า VISA ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม / บริการอาหารครบทุกมือ้  

*****หมายเหต ุโปรแกรมน้ีเหมาะสําหรับท่านท่ีชอบเที่ยวแบบ พกัด ีทานดี*****ไกด์เกง่ 

ช่วงการเดินทาง 

CHECK-IN3ทุ่มของวันแรก 

ผู้ใหญ่  

ราคาทา่นละ 

พักห้องละ2ทา่น 

เด็กอาย ุ

ต่ํากวา่12ปี  

1เด็ก+1ผู้ใหญ ่

เด็กอาย ุ

ต่ํากวา่12ปี  

1เด็ก(มีเตยีง) 

+2ผู้ใหญ ่

พักทา่นเดยีวตอ่1

ห้อง 

จ่ายเพิ่ม 

เดือนกรกฎาคม 

หยุดอาสาฬบูชา 13-20ก.ค. 
96,000 96,000 96,000 18,000 

20-27ก.ค. 96,000 96,000 96,000 18,000 

หยุดวันเฉลิม 27ก.ค.-03ส.ค. 96,000 96,000 96,000 18,000 

เดือนสิงหาคม 

หยุดวันแม่ 10-17ส.ค. 
96,000 96,000 96,000 18,000 

เดือนกันายน 

07-14ก.ย. 
96,000 96,000 96,000 18,000 

14-21 ก.ย./ 21-28ก.ย. 96,000 96,000 96,000 18,000 

28ก.ย.-05ต.ค. 96,000 96,000 96,000 18,000 
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เดือนตุลาคม(ชว่งใบไม้เปล่ียนสี) 

05-12ต.ค. 
96,000 96,000 96,000 18,000 

วันหยดุพเิศษ 12-19 ต.ค. 96,000 96,000 96,000 18,000 

หยุดวันปิยะฯ 19-26 ต.ค. 96,000 96,000 96,000 18,000 

26ต.ค.-02พ.ย. 96,000 96,000 96,000 18,000 

เดือนพฤศจกิายน  

02-09พ.ย./09-16พ.ย. 

16-23พ.ย./23-30พ.ย. 

92,000 92,000 89,000 16,000 

หยุดวันพอ่ 30พ.ย.-07ธ.ค. 92,000 92,000 89,000 16,000 

เดือนธันวาคม 

หยุดวันพอ่ 03-10ธ.ค. 
92,000 92,000 89,000 16,000 

หยุดรฐัธรรมนูญ 07-13 ธ.ค. 92,000 92,000 89,000 16,000 

คริสมาสต ์21-28ธ.ค. 99,000 99,000 96,000 20,000 

ปีใหม่กรุ๊ป1 27ธ.ค.-03ม.ค. 

ปีใหม่กรุ๊ป2 28ธ.ค.-04ม.ค. 

*เคาทด์าวน ์ 

****กรณุาขอโปรแกรมตรงจาก

เจา้หนา้ที ่

99,000 99,000 96,000 20,000 

โดยชําระมัดจําเป็นเงินสด 40,000 บาท  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

ค่าตั๋วเครือ่งบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  

 ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 

12ช.ม./วัน  

 ค่าที่พกัตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรง

กับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงานประชุมต่างๆ อันเปน็ผลที่ทําให้ต้องมกีารปรับเปล่ียนท่ีพัก โดยคํานงึถึงความ

เหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนดิสําหรับนําเทีย่ว ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

 ค่ารถนาํเทีย่วดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ คา่หวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นนําเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนยีมนํ้ามันและค่าประกันภยัการเดินทางที่มีการเรยีกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันท่ีทําการ

จอง / ***รวมคา่วซีา่แลว้*** 

 ค่าประกันชวีิตกรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบตัิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)  

 อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น คา่เครือ่งดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรดี 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษนอก 

 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนญุาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผูเ้ดินทางใน

การจดัทําเอง) 

 ค่าทิปสําหรับหัวหนา้ทัวร์ ทา่นละ 800-1000บาท (ใหท้่านพจิารณาตามการบริการ) 

 ค่าธรรมเนยีมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง 

 ค่าปรับสําหรับนํ้าหนักกระเปา๋เดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว ้ 
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 เงือ่นไขการชาํระเงนิ 

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 40,000 ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport   

และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชําระก่อนวันยื่นวีซ่า หรือไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรอืความล่าช้าของสายการบิน 

ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิตัิ ทรพัย์สินสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ และอื่นๆ ที่อยูน่อกเหนอื

การควบคุมของทางบรษิัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบการบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ

จะสํารองตั๋วเครือ่งบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ่งอยา่งใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษิทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดย

มีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารสํารองยานพาหนะได้ 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเล่ือนวันกลับ หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางได้ กรณีท่านจะกลับ

ก่อนหรือเล่ือนวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะต้องซ้ือตั๋วใหม่เองใน

กรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมท่ีท่านซ้ือจากทางบริษัท เนื่องจากเป็นคุณสมบัตรของตั๋วที่ออกมาจากทาง

สายการบิน 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัด

จํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามัดจําที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ

...ไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วันขึ้นไป –  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท   

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  20 วัน  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

หมายเหต ุ

o ทางบรษิัทจะทําการยืน่วีซ่าของท่านกต็่อเมือ่ในคณะมผีู้สํารองที่น่ังครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนือ่งจากบรษิัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เปน็กรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เครี่องบิน , ห้องพกัที่คอนเฟริ์

มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทา่นจะต้องรอให้คณะครบ 25 ทา่น จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กับ

ทางท่านไดอ้ยา่งถูกต้อง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทางบรษิัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดีย่ว ซ่ึงทางท่าน

จะต้องเดินทางมายืน่วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหนา้ที่ของบรษิัทคอย

ดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารตา่งๆที่ใช้ในการยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บรษิัททัวร์เป็นผู้

กําหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเทีย่วทวีปยุโรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารให้ถกูตอ้ง และครบถว้น

ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บรษิัททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอํานวย

ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผูพ้จิารณาว่าวีซ่าใหก้ับทางทา่น สถานทูตจะไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าให้

ท่าน กรณีทา่นใช้เอกสารปลอมในการยื่นวีซ่า 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายจริงที่เกดิขึ้น

ดังตอ่ไปน้ี 

- ค่าธรรมเนยีมการยืน่วีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนยีมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่

ผ่านการพจิารณา 
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- ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบิน หรอืตัว๋เครือ่งบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยืน่วีซ่า 

ประมาณ10,000 บาท หากท่านไม่ผา่นการพจิารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะตอ้งทําการ REFUND โดย

จะมีค่าธรรมเนยีมท่ีทา่นตอ้งถกูหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแตล่ะสาย

การบิน) ถ้ายังไมอ่อกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจําตัว๋ตามจรงิเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัดจาํ

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเขา้พัก ทางโรงแรมจะต้องยดึคา่หอ้ง 100% 

ในทันที ทางบรษิัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผา่นการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคา่ใช้จา่ยทั้งหมด 100% 

 ทางบรษิัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทา่นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 

และจะสํารองตั๋วเครือ่งบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ่งอยา่งใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบรษิัทจะไมร่ับผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษิัท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 

***สําหรับเอกสารที่ท่านตอ้งเตรยีมสําหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากสํารองที่น่ังแล้ว 


