
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ที่อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
วันที่สอง เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปป้ันนางเงือกน้อย • น้ําพุเกฟิออน • พระราชวังอามาเลียนบอร์ก •            

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

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

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ 

โคเปนเฮเกน  (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก  และเป็นเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี 

จากนั้น นาํท่านชม รูปป้ันนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้าง
ขึ้นเพือ่เป็นของขวญัแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาคอ็บเซน บุตรชายของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้
ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ต ์เร่ือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก 



 

จึงวา่จา้งศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาป้ันรูปเงือกนอ้ยน้ี โดยนาํแบบใบหนา้มาจากนกัเตน้บลัเลต์
ช่ือ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิงเปลือยนาํแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเองและที่น่ีไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์
ที่สาํคญัของเมือง  

 

ที่น่ีเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมา
เที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปป้ัน The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั้งทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ 

นํ้าพุเกฟิออน  (GEFION FOUNTAIN) รูปป้ันของเทพนีอร์ดิกเกฟิออนที่กาํลงัลากจูงววักระทิง 4 ตวั ที่มี
ความเช่ือวา่ เทพนีอร์ดิกเกฟิออนทาํการไถคราดเพือ่ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมาร์คนัน่เอง  ถ่ายรูปกบั  พระราชวังอา
มาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศเ์ดนมาร์ก ตั้งอยูริ่มนํ้ าทาง
เหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างขึ้นเม่ือกลางศตวรรษที่ 18 เพือ่เฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของ



 

ราชวงศโ์อลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นที่พาํนกัของเหล่าราชวงศ ์ 4 ครอบครัว  ภายในจดัแสดงส่ิงของลํ้าค่าต่างต่าง
มากมาย อาทิ เช่น เคร่ืองเพชรมหามงกุฎ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยูริ่มฝ่ังตะวนัออกของ
ตวัเมือง ตามประวติัไดก้ล่าวไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสัง่ใหส้ร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพือ่ให้
สะดวกง่ายต่อการขนยา้ยสินคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณิชยส์าํหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวนัอากาศดีๆ 
ถือเป็นศูนยร์วมของนกัท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ  

 

 

 

 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้น ใหท้่านได้อิสระชอปป้ิง ณ ถนน สตรอยก์  (Strøget) ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลก ร้านบนถนนชอ้ปป้ิงสาย

หลกัของเมืองนั้นเตม็ไปดว้ยแบรนดด์งัที่เราคุน้เคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ที่ไม่วา่



 

ใครจะเขา้มาแลว้ก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถหยดุขาตวัเองไม่ใหเ้ดินเขา้ไปซํ้ าได ้แต่ที่น่าสนใจมากกวา่คือร้านของ

แบรนดดี์ไซเนอร์ทอ้งถ่ินช่ือดงั อยา่ง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ที่ตั้งอยูบ่ริเวณน้ีเช่นกนั 

 
*** ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นอีกประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักช้อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refundได้เยอะ สามารถได้เงินคืนราวๆ 

18-19% ของราคาสินค้าที่ซ้ือ (แต่ต้องซ้ืออย่างน้อย 300 DKK ภายในวันเดียวกันและร้านเดียวกัน)*** 

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสาํราญ DFDS Scandinavian Seaways เพือ่ทาํการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสาํหรับคา้ง 1 คืนเพือ่ความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร 

สปา การแสดงโชว ์และอ่ืนๆ 

 



 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดและอ่ืนๆอีกมากมาย 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ดทางเรือจะจัดเตรียมเมนูอาหารขึน้อยู่แต่ละฤดูกาล*** 

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่  

 
  

 

 

  

 

 



 

 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 

09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์

เดินทางต่อไปเมืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงที่เป็น

ปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

 

เดินทางจากเมืองกอล ไปยงัเมือง ฟลอม  Flam นาํท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด  ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย ์มีความ

ยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผน่ดิน โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ที่เกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของ



 

ธารนํ้ าแขง็เม่ือหลายลา้นปีก่อน ระหวา่งทางล่องเรือนั้นเราจะไดพ้บกบัหมู่บา้นเล็กๆ หลายหมู่บา้น ดา้นขา้งมีภูเขา 

จะมีนํ้ าตกเล็กๆที่ไหลมาจากหนา้ผาใหเ้ราเห็นเร่ือยๆ โดยเรือจะเร่ิมออกจากเมืองกู๊ดวาเกน้ไปถึงยงัท่าที่เมืองฟลอม 

การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen น้ันถือว่าเป็นทริปที่ห้ามพลาด 

เพราะเป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดที่สวยมากๆ ถ้าใครที่ชอบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือน้ีถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 

 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง  เป็นเมืองท่าโบราณ 

เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของนอร์เวย ์เป็นเมืองที่มีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่ไดรั้บการอนุรักษไ์ว้

เป็นอยา่งดีตั้งเเต่สมยัศตวรรษที่ 18 โดยไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมืองเเห่งเจด็ขนุเขาของนอร์เวย ์ 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารร้านอาหารไทย 

ที่พัก  SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่ส่ี สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มาร์เก็ตสแควร์ • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • น่ังรถไฟ

สายโรแมนติก •  เมืองเกลโล  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพือ่ขึ้นไปบนยอดเขา Fløyen และชมทิวทศัน์ที่สวยงามของเมืองเบอร์

เกน ชมเมือง ภูเขา และฟยอร์ดที่สวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ 15 นาที 

 
นาํท่านเดิมชมยา่นชุมชนไมเ้ก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf  เป็นท่าเรือเก่าของเมือง เบอร์

เกน  ที่เป็นหลกัฐานแสดงความสาํคญัของเมืองในฐานะส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิการคา้ของสนันิบาตฮนัเซียติก 



 

ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 14 จนถึงกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 เคยเกิดเพลิงไหมเ้ผาทาํลายบา้นไมอ้นัสวยงามของบริก

เกิน มาแลว้หลายคร้ัง  

 
มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ที่ปลายตะวนัออกเฉียงใตข้องท่าเรือหลกัที่สวยงามของเมือง Bergen's 

มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) เป็นสถานที่ที่ชาวประมงพื้นบา้นจบัสตัวน์ํ้ าไดทุ้กเชา้ มีสินคา้อาหารทะเลสดสดวางขายอยู่

มากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายมุากกวา่ 700 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางสู่เมืองวอส (VOSS) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง 

ชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดดาํเนินการมาตั้งแต่ปี ค .ศ.1864  มีอายกุวา่ 150 ปี โดยคนในตระกูล 

Fleischer สืบต่อกนัมาไดก้วา่ 5 รุ่นชัว่คนแลว้ ไม่ไดเ้ปล่ียนมือใหเ้จา้ของอ่ืนคนนอก เป็นหน่ึงโรงแรมในกลุ่ม 

Historical Hotel  



 

 
  โรงแรมน้ีมีหลักฐานหน่ึงที่คนไทยที่แวะผ่านมาเมืองน้ีเข้ามาชมน่ันคอื ลายพระหัตถ์ของ ร.5 พร้อมคณะผู้ติดตาม ใน

คร้ังการเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1907 แล้วมาประทับที่โรงแรมน้ีเมื่อวันที่ 22 July 1907 โดยลายพระหัตถ์ทางโรงแรมน้ีได้ท า

ใส่กรอบแขวนไว้บนผนังบริเวณด้านหลังของ Reception มีลายพระหัตถ์ของ ร .5 ข้อความว่า “Chulalongkorn R, King of Siam, 

Bangkok” รวมถึงคณะผู้ติดตาม  

พาท่านขึ้นรถไฟ จากสถานี VOSS สู่สถานี  MYRDAL ใหท้่านไดช้มบรรยากาศความงามของธรรมชาติ  และที่

พลาดไม่ได ้หลงัจากนั้นนาํท่าน น่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา  (FLAMSBANA) หน่ึงใน

เสน้ทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชนัที่สุดในโลก รวมระยะทางกวา่ 20 กิโลเมตรจากฟลอมสู่มีร์ดาลเพยีง 55 

นาที มีร์ดาลเป็นศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด 

Aurland ที่มีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของ



 

ธารนํ้ าแขง็ปกคลุมเหนือพื้นดิน เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่นํ้ า รถไฟจะจอด

ใหท้่านไดถ่้ายภาพกบั นํ้ าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟ

ยอร์ดที่มีอยูม่ากมาย สุดปลายทางที่มีร์ดาล 

 

 
 



 

จากนั้น  เดินทางไปยงัเมืองเกลโล (GEILO) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก  BARDOLA HOYFJELLSHOTELL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่ห้า เมืองออสโล  • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์  • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ • โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล  • ลาน

กระโดดสกี • ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสาํหรับชาวต่างชาติ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์  (Vigeland Sculpture Park) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยาน Frogner เป็นสวน
ประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหินและรูปหล่อสาํริดจาํนวนมากกวา่ 200 
ช้ินงาน ที่น่าทึ่งคือ ผลงานทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพยีงคนเดียว แสดงใหเ้ห็นถึงความ
ทุ่มเทของตวัศิลปินเป็นอยา่งมาก โดยใชเ้วลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 

 

 

 จากนั้น นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงที่สร้างจากไม ้
ในยคุคริสตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด  นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือใน
ชีวติประจาํวนัที่มีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             หน่ึงในไฮไลท์ของการเที่ยวออสโล พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้ (THE VIKING SHIP MUSEUM) สถานที่จัดแสดงประวติั

ความเป็นมาของหน่ึงในพาหนะช้ินส าคัญที่สุดของโลก 

ผา่นชม โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล (OPERA HOUSE OSLO) แลนดม์าร์คสาํคญั เป็นศูนยว์ฒันธรรมที่ใหญ่ที่สุดใน

นอร์เวย ์ เป็นที่ตั้งของคณะอุปรากรและบลัเล่ตร์ะดบัชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สร้างจากกระจกและหินอ่อน

ขนาดใหญ่สไตลโ์มเดิร์น มีดีไซน์อแปลกดุดตาไม่เหมือนกบัที่อ่ืนในโลก ออกแบบใหดู้เหมือนธารนํ้ าแขง็ยกัษโ์ผล่

ขึ้นมาจากนํ้ า และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวโพลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปกบั  ลานกระโดดสกี (Ski Jumping Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ที่

สามารถบรรจุผูช้มไดถึ้ง 30,000 คนเลย และยงัไดรั้บรองมาตรฐานจาก สหพนัธส์กีนานาชาติ (FIS) เพือ่ใชเ้ป็น



 

สถานที่จดัการแข่งขนัสกีในช่วงเทศกาล ซ่ึงลานกระโดดสกีแห่งน้ีถูกใชใ้นการแข่งขนั สกี (Holmenkollen Ski 

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

Ski Jumping World Cup) 

อิสระชอปป้ิง ณ ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน  

(KARL JOHAN STREET) แหล่งชอ้ปป้ิง

ที่มีช่ือเสียงที่สุดของนอร์เวย ์ตั้งอยูก่ลางกรุง

ออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของ

ฝากของขวญัที่น่าซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขน

สตัว ์นํ้ ามนัปลา เนยแขง็เทียนไข และของที่

ระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุก๊ตา Troll ตุก๊ตา

พื้นบา้นของนอร์เวย ์เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็น

ตน้ สินคา้และ ของที่ระลึกต่างๆ ราคาค่อนขา้ง

สูง เน่ืองจาก นอร์เวยเ์ป็นอีกหน่ึงประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลดราคาสินคา้ปีละ 2 คร้ัง 

ไดแ้ก่ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธแ์ละเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมซ่ึงจะลด 50-70 เปอร์เซ็นตเ์ลยทีเดียว 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  QUALITY HOTEL GARDERMOEN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

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  

นํ้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคาํนวณนํ้าหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการ

เรียกเก็บค่านํ้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และสภาพอากาศ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

จากอลัตา้เดินทางสู่ เมืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง เป็นเมืองที่อยูท่าง

ทิศเหนือที่สุดของประเทศนอร์เวย ์จดัตั้งเป็นเมืองขึ้นเม่ือปี 2539 มีพื้นที่ 1.07 ตารางกิโลเมตร มีจาํนวนประชากร 

2,415 คน 

จากนั้น  ใหท้่านไดเ้ช็คอินเขา้สู่โรงแรมที่พกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

ใหท้่านไดแ้วะพกัที่ร้าน Artico Ice Bar นัง่จิบเคร่ืองด่ืมในร้านบาร์นํ้ าแขง็ที่อยูเ่หนือที่สุดของโลก โดยท่านจะ

ไดรั้บชมชั้นตอนการก่อสร้าง บาร์นํ้ าแขง็แห่งน้ี พิเศษ!! ให้ท่านได้ชิมเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์โดยแก้วจะทําจาก

นํ้าแข็งท่านละ 1-2 แก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20.00 น. เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มีการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัการสาํรวจระบบ

นิเวศของภูมิภาคและของนอร์ธเค ปซ่ึงเป็นจุดหมายสาํหรับนกัเดินทางนอร์ธเคปมีช่ือเสียงเล่ืองลือในดา้น

ทศันียภาพอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนไทยกลุ่มแรกที่ได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

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

นัง่ไปยงัแหลมเหนือหรือ North Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์เวย ์ในคืนวนัที่ 10 กรกฎาคม โดยในพระราช

นิพนธไ์กลบา้นไดร้ะบุหลกัฐานดงักล่าวไวว้า่ “ที่ซ่ึงไดถ่้ายรูปพระอาทิตยเ์วลาสองยามน้ีเรียกวา่ตาํบลเกาะดารเออ 

ละติจูด 69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวนัออก รู้สึกปล้ืมใจเตม็ที คลา้ยกบัเห็นสุริยปุราคา น่า



 

ประโคมแลแจกเงิน” โดยพระองคไ์ดท้รงจารึกพระปรมาภิไธย จปร . และปี ค .ศ. 1907 ไวเ้ป็นที่ระลึกบนกอ้นหิน

ดว้ย 

 
 หลังจากที่ท่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Certificate ที่มีช่ือของท่าน  และดื่มด ่า

ฉลองกับแชมเปญและเมนูไข่ปลาคาเวียร์ด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากับการ เดินทางมาเยือนจุด

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคนืแห่งน้ี  

ที่พัก  SCANDIC HONNINGSVAAG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 

 

 



 

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

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน สุดพิเศษ นําท่านลงเรือ SPEED BOAT ไปจับปูจักรพรรดิ  (KING CRAB SAFARI) หรือ คิงแครบ  เป็นวงศ์

ปูชนิดหน่ึง มกัพบในเขตนํ้ าเยน็ เน่ืองจากมีขนาดตวัที่ใหญ่และเน้ือมาก ประกอบกบัมีรสชาติดี ทาํใหผู้ค้นนิยม

รับประทาน จึงมีราคาค่อนขา้งสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากกิจกรรมจับปูยักษ์ท่านจะได้ชิมรสชาดของปูยักษ์โดยชาวท้องถิ่นจะปรุงน าไปต้มให้ท่านได้รับประทานกัน

แบบสดสดเลยทีเดียว เสิร์ฟพร้อมกับขนมปัง และของหวาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงเมนูขาปูยักษ์ 



 

จากนั้นเดินทางไปยงั Siida เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ต้ังอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บา้น Inari เป็นที่ตั้งของพพิธิภณัฑ์

Sámiและศูนยธ์รรมชาติ Lapland Northern Laplace Siida จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม Sámiและธรรมชาติ

ของ Northern Lapland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

จากนั้นเดินทางไปยงัเมือง SAARISELKA ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 

ที่พัก  LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

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

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง นั้นเป็นเมืองที่อยู่

ทางตอนเหนือของฟินเเลนด ์ในเขตแลปแลนด ์เเละเป็นเมืองที่มีความสาํคญัในระดบัตาํนานที่เด็กๆ ทัว่โลกต่างรับรู้

กนัเป็นอยา่งดี เพราะที่น่ีนบัวา่เป็นบา้นของซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจวา่ที่น่ีจะเป็นอีกเมืองที่น่ามาท่องเที่ยว

เป็นอยา่งมากเลยทีเดียว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารที่หมู่บ้านซานต้า 



 

จากน้ัน ชม หมู่บ้านซานต้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์ตั้งอยูบ่นเสน้ Arctic 
ภายในหมู่บา้นมีพพิธิภณัฑข์องเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที่พกั ร้านขายของที่ระลึก ปัจจุบนั หมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก สามารถมาเจอคุณลุงซานตา้ตวัเป็นๆ ไดต้ลอดปี และเมืองน้ีตั้งอยู่
บริเวณเสน้ Arctic พอดิบพอดี ซ่ึงเหนือเสน้น้ีขึ้นไปก็จะนบัเป็นเข 9 ขั้วโลกเหนือแลว้ ฉะนั้นกิจกรรมยอดนิยมของ
คนที่มาเมืองน้ีก็คือการ ถ่ายรูปกับเส้น Arctic น่ีเอง โดนเขาจะมีสญัลกัษณ์แสดงชดัเจน ทั้งเสาและเสน้แบ่งเขต  
ท่านจะได้รับใบประกาศที่แสดงว่าคร้ังหน่ึงเราเคยได้ข้ามเขต Arctic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้ามพลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับลงุซานต้าเจ้าของหมู่บ้านแห่งนีค่้ะ และยงัมีที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรับส่ง

ของขวญัและจดหมาย 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) 

นํ้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคาํนวณนํ้าหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการ

เรียกเก็บค่านํ้าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และสภาพอากาศ 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโงแรม 



 

ที่พัก  BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่เก้า โบสถ์เทมเปลิโอคโิอ • จัตุรัสเซเนท  • ตลาดปลาเฮลซิงกิ • ถนน ALEKSANTERINKATU •ท่าเรือสําราญ 

SILJA LINE  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

โบสถ์เทมเปลิโอคโิอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เป็นโบสถท์ี่มีสถาปัตยกรรมแปลกกวา่ที่อ่ืน โดยแต่ เดิม

พื้นที่ของโบสถน้ี์เป็นเนินเขา และผูอ้อกแบบไดใ้ชว้ธีิสร้างโบสถท์ี่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพือ่สร้าง 

โบสถใ์นนั้น โบสถท์ี่ไดข้ึ้นช่ือวา่เป็น โบสถแ์ห่งความรัก และมีความเช่ือวา่เม่ือใครก็ตามจุดเทียน อ ธิฐานเร่ือง

เก่ียวกบัความรักในโบสถน้ี์แลว้จะสมหวงัในส่ิงที่อธิษฐาน คนฟินแลนดมี์ความเช่ือเร่ืองน้ี เน่ืองจากโบสถน้ี์สร้าง

ขึ้นเม่ือวนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์ 2511 และเสร็จเม่ือวนัที่ 14 กุมภาพนัธข์องปีถดัไป และนัน่คือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาว

เฮลซิงกินิยมเลือกมาจดังานแต่งงานกนัที่โบสถแ์ห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ จัตุรัสเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที่น่าต่ืนตาต่ืนใจรอบๆ จตุัรัสขนาดใหญ่แห่งน้ี ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางวฒันธรรมของการเมือง ศาสนาและวทิยาศาสตร์ในเมืองน้ี  จตุัรัสขนาดใหญ่เป็นการอุทิศใหก้บัการ

ออกแบบสไตลนี์ โอคลาสสิกสมยัศตวรรษที่ 19 ดา้นหนา้โบสถมี์รูปป้ันพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่บริเวณนั้น 

หอสมุดแห่งชาติเฮลซิงกิ หนา้อาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรงกลาง ในมุมตะวนัออกเฉียงใตข้อง

จตุัรัสคือบา้นของเซเดร์โฮลม์ ซ่ึงเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง  



 

เดินทางสู่ ตลาดปลา เฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ  อาณาจกัรแห ล่ง

อาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่พลาดไม่ไดเ้ลยคือปลาแซลมอนที่มีความสดมาก ใหเ้ลือกหลายอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

หลังอาหารเที่ยง ใหท้่านไดอิ้สระช้อปป้ิงถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที่สาํคญั เป็นถนนที่มีความยาวที่สุดของเมือง 

ทั้งสองฝ่ังถนนนั้นเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายของแบรนดด์งัต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่ดึงดูดผูค้นเป็นจาํนวน

มาก Aleksanterinkatu นบัเป็นถนนที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงเลย  

15.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสาํราญ SILJA LINE เพือ่ทาํการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสาํหรับคา้ง 1 คืนเพือ่ความสะดวกสบาย) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ

มากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอ่ืนๆ 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์บนเรือ เมนูซีฟู๊ดเคร่ืองด่ืมเช่นเบียร์ไวน์และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ที่พัก  DFDS Scandinavian Seaways ห้องมีหน้าต่างเตียงคู่  

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สิบ กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม •  สถานีรถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮล์ม• Stadshuskällaren  

แกมล่าสแตน • ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง • มงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge   

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา                                                                                                            (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสําราญ 

09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน 

 
จากน้ัน นําท่านชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm City Hall) ศาลาวา่การเมืองสตอกโฮลม์ ใชเ้วลาสร้าง

ถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุง



 

หลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัที่ 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพธีิเล้ียง

รับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

 
 

เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโล กกรุงสตอกโฮล์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพพิธิภณัฑศ์ิลปะใตดิ้นที่

ใหญ่ และยาวที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบนัมีจาํนวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใตดิ้น 47 สถานี 

และยกระดบั 53 สถานี มีจาํนวน 10 เสน้ทาง จดัเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสายสีนํ้ าเงิน แดง และเขียว มี

ระยะทางยาวกวา่ 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว  ซ่ึงแต่ละสถานี จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งดว้ย

สีสนัสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้งน่าต่ืนตาต่ืนใจ ถูกสร้างสรรคโ์ดยศิลปินกวา่ 150 คน  

 



 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ร้านอาหารสุดหรูช่ือ Stadshuskällaren  

ร้านอาหารร้านน้ีอยูใ่ตดิ้นของศาลาวา่การที่เป็นสถานที่มอบรางวลัโนเบล ใหบ้ริการเมนูอาหารจะเหมือนใชจ้ดัเล้ียง

ในงานประกาศรางวลัโนเบล โดยในวนัที่ 10 ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัมอบรางวลัโนเบล และเป็นวนัระลึกถึงการ

จากไปของอลัเฟร็ด โนเบล ผูก่้อตั้งรางวลัอนัทรงเกียรติน้ี ในช่วงคํ่าของงานมอบรางวลัจะมีเล้ียงอาหารคํ่า หรือที่

เรียกวา่ ‘Nobel Banquet’ ณ หอ้งโถงกลางศาลาวา่การกรุงสตอ็กโฮมล ์ประเทศสวเีดน  หน่ึงในส่ิงที่ หลายคนให้

ความสาํคญัและอยากรู้คือ ‘อาหารม้ือคํ่า’ ที่เสิร์ฟใหผู้รั้บรางวลัโนเบลและแขกรับเชิญ ซ่ึงลว้นแต่เป็นบุคคลสาํคญั

และราชวงศจ์ากหลายประเทศทัว่โลก  พราะทาง Nobel Foundation ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองอาหารในงานเล้ียงไม่



 

นอ้ยกวา่ส่วนอ่ืนๆ ตั้งแต่คร้ังแรกที่จดังานในปี  1901 ซ่ึงมีแขกร่วมงานราวๆ 113 คน แมปั้จจุบนัจะมีแขกร่วมงาน

เล้ียงอาหารคํ่าเพิม่ขึ้นราว 1,350 คน แต่อาหารที่เสิร์ฟยงัคงรักษามาตรฐานชั้นเลิศไว ้ 

 
 ***เมนูอาหารที่ทางบริษัทจะเป็น Set Standard Menu โดยถ้าท่านต้องลองลิม้ลองเมนูรางวัล Nobel ในแต่ละปี 

ท่านสามารถออร์เดอร์เพิ่มเติมได้ที่ร้านอาหารเลยคบั และในกรณทีี่ร้านปิดให้บริการทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงเป็นร้านอ่ืนแทน*** 

 

 

 

 

 

 



 

อิสระชอปป้ิง ยา่นแกมล่าสแตน Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นยา่นเมืองเก่าที่อยูม่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 

13 เป็นอีกที่หน่ึงที่ผูม้าเยอืน Stockholm ก็มกัจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวเีดน แปลวา่ เมืองเก่า ที่น่ีมีมา

ตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งเมืองสตอกโฮลม์ เป็นส่วนที่เก่าแก่และลํ้าค่าทางประวติัศาสตร์มากที่สุดในเมืองเลยทีเดี ยว

ผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง  Royal Palace  บริเวณ

แถบพระราชวงั มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมายให้ ท่านได้ ชอ้ปป้ิง ไม่วา่จะเป็นร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร ร้านของขายที่ระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถ่ายภาพรูปกับมงกฎุสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุง

สตอกโฮลม์ โดยเช่ือมต่อจาก Blasieholmen มายงัเกาะ Skeppsholmen ตวัสะพานนั้นมีความยาว 165 เมตร และ

กวา้ง 9.5 เมตร มงกุฎสีทองมกัจะเห็นในโปสการ์ดของสวเีดน เป็นอีกจุดหน่ึงที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือ

ไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นตแ์ละตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยช้ิน เรือ Vasa เป็นทรัพยส์มบตัิทางศิลปะ

ที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญัที่สุดแห่งหน่ึงในโลก เรือลาํน้ีถูกจดัแสดงไวใ้นพพิธิภณัฑท์ี่สร้างขึ้นเพือ่

แสดงเรือลาํน้ีในเมืองสตอกโฮลม์ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซาซ่ึงคุณสามารถรับชมได ้16 ภาษา  

 

 
 

 

 



 

จากนั้น ใหท้่านไดช้อปป้ิงที่ห้างสรรพสินค้า NK เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ใหญ่ที่สุดในยโุรปเหนือมีส้ินคา้แบรนดเ์นม และ

ร้าน CAFÉ ร้านอาหารมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  CLARION HOTEL STOCKHOLM หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาํเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

วันที่สิบเอ็ด ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา  (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

     นาํท่าน เดินทางเขา้สู่ สนามบินสตอ็กโฮลม์- อาร์ลนัดา  เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านไดท้าํ TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
14.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 961 

วันที่สิบสอง สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ 

05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

.........................................................................................................................  

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

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

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน 

ราคาผู้ใหญ่ 
/ เด็กพักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พักห้องละ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ  
2-11 ปีบริบูรณ์ 

เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่  

2 ท่าน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 
ปี บริบูรณ์ 

ไม่เสริมเตยีง 
(พักกบัผู้ใหญ่  

2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

02 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 TG950/TG961 135,000 134,000 133,000 30,000 

06 ส.ค. 63 17 ส.ค. 63 TG950/TG961 129,000 128,000 127,000 30,000 

** คณะเดินทางจํานวน 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 

 

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

Airway(TG)  

 ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าสายการบินไทยไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าสายการบินภายในประเทศนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ ไม่เกิน  20 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,นํ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
 และไกด์ท้องถิ่นตามสถานที่สําคญั 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เง่ือนไขประกันการเดินทาง   ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินไทยกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ กําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ 



 

,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

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

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท / ท่าน 

 ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 90 EURO รวมทั้งทริป  
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 50,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 45 วัน) 
กรณยีกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด 

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 



 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง   ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ  ไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน ) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –  ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 

โรงแรมทีพ่กั 
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนํา

ให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม  
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี่ยว Singleห้องคู่ Twin/Double

อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํ้า ซ่ึงขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 กรณมีีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  



 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สําคญั 

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

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว 
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  



 

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
    

แผนที่ของตึก TRENDY OFFICE BUILDDING (ศูนย์ย่ืน visa นอร์เวย์ ) 

การเดนิทางทีส่ะดวก =  สถานี  BTS  นานา , MRT  สุขุมวิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น  (ประเทศนอร์เวย์) 
ย่ืนวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8 ) 

 
 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนดขึน้อยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 
 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนงัสือเดินทางเล่ม

เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  

***สําหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 

 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 

 
 

 
  รูปถ่ายสีหนา้ตรง

ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ  
(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือ เคร่ืองประดบั ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 
 
 

             กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 
 (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 15 วนั ) ก่อนวนัยืน่     

 วซ่ีา   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

 
 
 
 

***ในกรณทีี่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 
 

3. หลักฐานการเงิน 
 



 

สําคญัมาก !!! ห้ามทาํการโอนเงนิเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการย่ืนวซ่ีาเดด็ขาด  
 

 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 
 

-  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได้ 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้
- เพือ่น ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

 กรณทีี่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้  
 

- ตอ้งทาํเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ  
พร้อมเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์  เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
-    หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน   
รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 
-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดือนของบุคคลที่ออกค่าใชจ่้าย  เป็นภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต 

 

 

 
 

 เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

 เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่าย
ร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตนั 

 พนักงานทั่วไป  หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงาน พร้อมระบุวันลาและ
ประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 

4. หลักฐานการทํางาน 
 



 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 
 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบนัที่กาํลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

 
 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 
 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 
     

 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 
พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา  

 ในกรณทีี่เดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทางของบิดาหรือ

มารดา พร้อมกบั สาํเนา หนา้วซ่ีา Schengen ที่ยงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินที่สามารถยนืยนัไดว้า่ไป
พร้อมกนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได ้

 
*สําหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ* 

 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



 

 กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา  พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่สถานทูต
ดว้ย ทั้งสองท่าน  

 ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที่ตอ้งนาํติดตวัมาในวนัที่ตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

 เวลาการอนุมติัผลวซ่ีาจะอยู ่ 15 วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์- อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ และวนัหยดุของทาง

สถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ที่กาํหนด         

 ระหวา่งพจิารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

 การพจิารณาผล VISA ขึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทั

เป็นเพยีงตวัแทนที่คอยอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลคาํร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศนอร์เวย์   (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

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

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศนอร์เวย์ 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 
       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  
 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานที่เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยูปั่จจุบนั(ที่สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 
วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 
       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
 

2.1 ช่ือ-นามสกุลบุตร (ภาษาองักฤษ) จาํนวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนที่ 1 ช่ือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

             



 

      บุตรคนที่ 2 ช่ือ    นามสกุล     

                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

บุตรคนที่ 3 ช่ือ    นามสกุล     

             วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

 2.2 ช่ือ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี,่ นอ้ง (ภาษาองักฤษ) จาํนวนตามความเป็นจริง 

      พี่, นอ้ง ที่ 1 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พี่, นอ้ง ที่ 2 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

          พี่, นอ้ง ที่ 3 ช่ือ    นามสกุล     

                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้ากําลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 

3.1) ช่ือบริษทัที่ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูข่องบริษทัที่ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 



 

___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท์ี่ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที่ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 
 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 

           มี     วนัที่ออกวซ่ีา และวนัที่หมดอายวุซ่ีา ใหต้รวจสอบที่หนา้เชงเกน้ที่ท่านเคยเดินทาง  

ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัที่ออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด   
                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  

                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสมัพนัธ ์  
 
 

 

 

 

 


