15 ก.ค. 62

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

จันทร

16 ก.ค. 62

โคเปนเฮเกน - โรเซนบอรก - ลิตเติล้ เมอรเมด - ลองเรือสําราญเดิน
สมุทร DFDS

อังคาร

23.00 น.

01.20 น.
07.40 น.

พรอมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D 16-19 สายการบินไทย
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกดานกระเปาและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ
หองพักผูโดยสารขาออก

ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG950
ถึงกรุงโคเปนเฮเกน ผานการตรวจคนเขาเมือง พรอมรับสัมภาระและการตรวจของ
ศุลกากร แลวนําเที่ยวชมเมืองผานจัตุรสั ซิตี้ฮอลล ถายรูปคูกับเงือกนอยลิตเติล้
เมอรเมด สัญลักษณของเมือง ซึ่งยังคงนัง่ เศรารอเจาชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยาย
อันลือลัน่ ของนักเลานิทานระดับโลกฮันสคริสเตียน-แอนเดอรสัน โดยไดรับการ
สนับสนุนจากบริเวอร-จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก ใกลกนั เปนยานทาเรือ
ขนาดใหญ ที่มีเรือสินคาและเรือสําราญจอดเดนเปนสงา เดินผานสวนสาธารณะ
ทานจะพบกับน้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายทีร่ วมสรางเกาะซีแลนด
ขึ้นมา จากนั้นไปชมพระราชวัง อมาเลียนบอรก ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ
แหงเดนมารก นําทานชมปราสาทโรเซนบอรก สรางในศตวรรษที่ 17 ภายในประดับ
ตกแตงดวยวัตถุล้ําคาอยางวิจิตรงดงาม จัดแสดงเครื่องใชโดยเฉพาะอยางยิง่ มงกุฎ
ที่ประดับดวยอัญมณี
นอกจากนี้ยังเปนที่เก็บเครื่องเพชรมหามงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย
รถโคชผานเขตทาเรือ
Kongens Nytorv ที่มีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษที่ 17 เรียงรายใจ
กลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลีที่เกาแกตั้งแตป 1843 ไดรับการยกยองใหเปนแหลง
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12.00 น.
13.30 น.

15.30 น.

17.00 น.
19.00 น.

17 ก.ค. 62
08.00 น.
09.30 น.

13.00 น.

16.20 น.
17.15 น.

19.00 น.

บันเทิงที่เกาแกทสี่ ุดแหงหนึง่ ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
อิสระใหทานชอปปง สินคายานวอลคกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก ถนนชอปปง ที่ยาว
ที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบ
รนดเนมชื่อดัง อาทิ หลุยสวิตตอง ชาแนล รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส, พอร
ซเลน เปนตน
เดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอมไป
ดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณา
เตรียมกระเปาสํ าหรับคา งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อ ความสะดวกในการเดิน ทางของ
ทาน)
เรือออกเดินทางสูกรุงออสโล (นอรเวย) ผานนานน้ําของเดนมารกและสวีเดน
อาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ภายในภัตตาคารในเรือสําราญ
Local
พักคางคืนบนเรือสําราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS หองพัก www.dfdsseaways.com
คู SEASIDE CABIN

ออสโล - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑไวกิ้ง - บินสูเบอรเกน เมืองมรดก
โลก

อรุณสวัสดิ์ยามเชา สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิบ์ นชั้นดาดฟาของเรือ ระหวางเสน
ทางเรือสําราญผานออสโลฟยอรดทีง่ ดงามตามธรรมชาติ พรอมรับประทานอาหาร
เชาทีภ่ ัตตาคารบนเรือสําราญ
เรือจอดเทียบทา ณ กรุงออสโล นําทานเที่ยวชมกรุงออสโล ผานไปชมปราสาท
Akurshus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองส สรางในป 1648 นํา
คณะเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งทีส่ รางจากไม ใน
ยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบ ๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยงั จัดแสดง
เกี่ยวกับเครือ่ งมือในชีวิต ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป แลวไปชมอุทยานฟ
ร็อกเนอร ที่มีประติมากรรมทีแ่ สดงถึงความเปนอยูส ภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสู
ของมนุษยชาติ ซึง่ เปนผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด แลวกลับเขาสู
เขตใจกลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตยกรรม
เกาแกอายุกวา 100 ป อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาล
เมืองเกาซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางสูส นามบิน เพื่อเดินทางสูเบอรเกน เมืองทาแหงนอรเวย
ตะวันตกเมืองที่ไดชื่อวาเปนประตูสูฟยอรด
ตัวเมืองเรียงรายไปดวยบานเรือน
เกาแกอายุกวา 1,000 ป ปจจุบันมีประชากรอาศัยอยู 225,000 คน สถานที่
สวยงามที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก และมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม จนไดรับการบันทึกภาพมากทีส่ ุด
ออกเดินทางโดยสายการบินนอรวีเจี้ยน เที่ยวบินที่ DY620 สูเมืองเบอรเกน
ถึงเมืองเบอรเกน (Bergen) ชมเมืองในฝนที่แสนนารัก เปนเมืองทาทีส่ ําคัญของ
นอรเวยมาตั้งแตคริสศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้ อมรอบดวยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือที่
ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเกาอันเปนที่ตั้งของ Fish Market และ
Bryggen ที่ยังคงอนุรักษอาคารไมที่มีอายุเกือบ 300 ป ซึง่ เปนตัวอยางการกอสราง
ที่โดดเดน จนไดรับการจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก (Unesco)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะนั่งรถรางขึ้นสูยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
เพื่อใหทานไดชมวิวทิวทัศนของเมือง อันเปนภาพบรรยากาศที่งดงามไมควรพลาด
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON HOTEL ROYAL BERGEN หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน
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พุธ

Scandinavian Buffet

Chinese

Thai
www.radissonblu.com
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18 ก.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

19 ก.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บาย
17.45 น.
19.40 น.
20.30 น.

20 ก.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

เบอรเกน - โวส - รถไฟสายโรแมนติก - ลองเรือชมซองจฟยอรด เกโล

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเมืองโวส เมืองทองเที่ยวตากอากาศที่มีทั้งปา, เขา, แมน้ํา, ลําธาร
และลานสกีกวางในฤดูหนาว เปนที่ชื่นชอบของชาวเมืองมาพักผอนกันในฤดูรอน
นําคณะนั่งรถไฟเสนทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) จากมีรดาลสูฟลอมเพียง
55 นาที มีรดาลเปนศูนยกลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบนความสูง 857 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ที่คุณจะ
ไดชมปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปก
คลุ มเหนื อ พื้ น ดิ น ภาพของหิ มะที่ ป กคลุ มอยู บ นยอดเขา เสน ทางรถไฟจะผ า น
อุโมงค, ลอดภูเขา, สะพานขามหุบเขาและแมน้ํา และจอดใหทานไดถายภาพกับ
น้ําตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน ตลอดจนภูมิทัศนอัน
งดงามของฟยอรดที่มีอยู มากมาย สุ ดปลายทางที่หมูบ านฟลอม ศู นยกลางการ
ทองเที่ยวในเขตภูมิภาคฟยอรด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะลอ งเรือชมซองนฟยอร ด ที่สวยงามที่สุดในนอรเวย มีความยาวถึง 204
กม. จากทะเลเขามาในแผนดิน โดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่เกิดจาก
การกัดเซาะแผนดินของธารน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน จนถึงเมืองกูดวาเกน รถรอ
รับแลวเดินทางสูเมืองเกโล เมืองสกีรีสอรทของชาวนอรเวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาพักโรงแรม BARDOLA HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เกโล - ออสโล – ชอปปงถนนคารลโจฮันเกท - บินสูอัลตา

พฤหัสบดี
Scandinavian Buffet

Local

Local
www.bardola.no

ศุกร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Scandinavian Buffet
รถโคชนําคณะออกเดินทางกลับสูกรุงออสโล เมืองที่ตั้งอยูริมฝงออสโลฟยอรด เขต
(287 ก.ม.)
ทาเรือคึกคักไปดวยผูคนและนักทองเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวยานถนนคนเดินคารลโจฮันเกท ถนนคนเดินและยานชอป
ปงที่มีชื่อเสียงของออสโล
ออกเดินทางโดยสายการบินสแกนดิเนเวีย แอรไลน เที่ยวบินที่ SK4544 สูเมือง
อัลตา
คณะเดิ น ทางถึ ง เมือ งอั ล ต า เมื อ งใหญ ดา นการศึ กษาของนอรเ วย เมือ งนี้ ท า น
สามารถชมพระอาทิ ต ย เ ที่ ย งคื น ได เนื่ อ งจากเป น เมื อ งที่ ตั้ ง อยู เ หนื อ เส น
อารกติกเซอรเคิล
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเขาสูที่พัก SCANDIC ALTA HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.scandichotels.com

อัลตา - แฮมเมอรเฟสต - ฮอนนิ่งสแวด - นอรธเคป ชมพระอาทิตย
เที่ยงคืน
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองแฮมเมอรเฟสต (Hammerfest) เมืองทาอันทันสมัยเปนเกท
เวยสทู ะเล Barents) มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 9,200 คน นําทานไปชม
Meridian Column สรางขึน้ ในป 1854 เพื่อรําลึกถึงการกําหนดเสนรอบโลก แลวไป
ชมวิวทิวทัศนเหนือปอมปราการ Fuglenes ถูกสรางในยุคสงครามนโปเลียนในป
1810 แลวเขาสูจัตุรสั ใจกลางเมือง ที่มีสสี ันใหความรูสึกถึงเมืองที่อบอุนและนาอยู
อาศัยเปนอยางยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เสาร

Scandinavian Buffet
(137 ก.ม.)

Chinese
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13.00 น.

19.00 น.
21.00 น.

21 ก.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.
12.30 น.
บาย

18.00 น.

22 ก.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.

นําทานเดินทางขึ้นสูดินแดนตอนเหนือ ลอดอุโมงคใตทะเลสูนอรธเคปที่เมืองฮอน
(178 ก.ม.)
นิ่งสแวก ที่ตงั้ อยูบนดินแดนเหนือสุดที่มีประชากรอาศัยอยูบนเขตยุโรปเหนือ พา
คณะผานชมวิถีความเปนอยูของชาวเมืองในแบบชุมชนประมงที่เรียงรายไปดวยตัว
อาคารไมทาสีสดใส ไลระดับไปตามความสูงของทีล่ าดเชิงผา ตื่นตาไปกับความ
สวยงามของเหลาสินคาพื้นเมืองมากมาย อาทิเชน เสื้อถัก, ไมแกะสลัก, เครื่องเงิน
ฯลฯ จนไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
ออกเดินทางสูที่ตงั้ ของ “ศูนยนิทรรศการนอรธเคป” ซึ่งตั้งอยูบ นปลายแหลมนอรธ
เคป ชมภาพถายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อป พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค
ไดจารึกพระปรมาภิไธยบนกอนหินขนาดใหญ ที่ปจจุบันไดจัดแสดงไวใหชาวไทยได
มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑสยาม ที่จัดสรางขึ้นเพื่อ
เปนเกียรติแกประเทศไทย รับฟงและชมเรือ่ งราวของปรากฏการณพระอาทิตยเที่ยง
คืนในหอง Auditorium กอนที่จะไปชมปรากฏการณจริงดานนอก ตอจากนั้นเฉลิม
ฉลองการพิชิตแหลมนอรธเคปดวย แชมเปญแกลมดวยไขปลาคารเวียเลิศรส แลว
รับมอบประกาศนียบัตร สําหรับผูมาเยือน สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับ
นําทานเขาพักโรงแรม SCANDIC HOTEL BRYGGEN หรือเทียบเทาในระดับ www.scandichotels.com
เดียวกัน

ฮอนนิ่งสแวก - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - ซาริเซลกา (ฟนแลนด)

อาทิตย

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Scandinavian Buffet
ออกเดินทางสูเมืองคาราสจ็อก เมืองพรมแดนระหวางนอรเวยและฟนแลนด หรืออีก
(237 ก.ม.)
นัยหนึ่งคือเมืองหลวงของชาวซิมิ (ชาวแลปป) ชาวพืน้ เมืองในเขตฟนนมารก ที่
ยังคงอนุรักษวฒ
ั นธรรมถิ่นไดเปนอยางดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เดินทางผานทะเลสาบ Inari เขตนีเ้ ปนเขต Lapland ของชาว Sami ซึ่งเปนชนเผา
พื้นเมืองทางเหนือของฟนแลนด ทะเลสาบนี้มีความยาวถึง 80 ก.ม. นําทานเขาชม
SIIDA MUSEUM (OPENING HOURS In summer, June 1 - August 31, 2019
from 9 a.m. to 7 p.m. daily) พิพิธภัณฑของชาวแลปปที่จัดแสดงออกเปน 2 สวน
ๆ แรกเปนเอ็กซิบิชนั่ บอกเลาเรื่องราวและวิถีชวี ิตความเปนอยูของชาวพื้นเมือง
และอีกสวนหนึ่งเปน Open Air Museum ที่ใหทานไดเห็นภาพบรรยากาศจริงของ
การดํารงชีวิต เปนกลุมชาติพันธเกาแกทเี่ คยโยกยายถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศ
สวีเดน นอรเวย ฟนแลนด รัสเซีย ชาวแลปปนิยมเลี้ยงกวางเรนเดียรไวใชงาน ซึ่ง
ทานสามารถหาซื้อสินคาทีร่ ะลึกผลิตภัณฑจากกวางเรนเดียรเปนของฝาก แลว
เดินทางสูเ มืองอินารี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาพักโรงแรม STAR ARCTIC HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.stararctichotel.com

ซาริเซลกา - โรวาเนียมิ - หมูบา นซานตาคลอส - บินสูเฮลซิงกิ

12.00 น.
บาย

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสูเ มืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) เปนนครหลวงของเขตแลปแลนด ดินแดน
มหัศจรรยบริเวณเสนอารคติก (เสนแบงเขตอบอุนกับเขตหนาวเหนือ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสูหมูบานซานตาคลอส ตั้งอยูบนเสนอารคติกเซอรเคิล ภายในหมูบานมีที่
ทําการไปรษณีย สําหรับทานที่ตองการสงของขวัญไปยังคนที่ทานรัก, รานขายของ
ที่ระลึก, ถายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดี เปนที่ระลึกในการมาเยือน จนไดเวลาอัน
สมควร นําคณะเดินทางสูสนามบินโรวาเนียมิ

18.10 น.

ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY536
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จันทร

Scandinavian Buffet
(288 ก.ม.)
Chinese

4/10

19.25 น.
20.00 น.

23 ก.ค. 62
08.00 น.
09.00 น.

12.30 น.
บาย
15.30 น.

18.00 น.

24 ก.ค. 62
08.00 น.
09.45 น.

12.00 น.
13.00 น.

ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ รถรอรับคณะเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาพักโรงแรม HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกัน

เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - ลองเรือสําราญเดินสมุทร Silja Line

Chinese
www.ihg.com

อังคาร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Scandinavian Breakfast
เที่ยวชมกรุงเฮลซิงกิ ชมเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน เริ่มตนจากมารเก็ตส
แควร (Market Square) เดนตระหงานดวยอาคารนีโอคลาสสิก ประดับยอดโดมสี
เขียว ไดรับการยกยองวางดงามทีส่ ุดแหงหนึ่งในยุโรปซึ่งก็คือ จัตุรัสรัฐสภา (Senate
Square) ลานจัตุรสั ตรงกลางเปนที่ตั้งของอนุสาวรียของซารอเล็กซานเดอรที่ 2 แหง
รัสเซีย จากนั้นไปชมโบสถหิน (Rock Church) เสนหข องโบสถแหงนี้เจาะเขาไปใน
โพรงหินขนาดใหญ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 ตกแตงภายในอยางเรียบงายแตมี
เสนหใ นตัวเองอยางล้ําลึก ผานชมมหาวิหารอุสเพนสกี้ ที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
นิกายออรธอดอกซ สวนสาธารณะเวลล ดานในเปนอนุสาวรียซิเบลิอุซ คีตกวีเอก
ชาวฟนนผูแตงเพลงฟนแลนเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
อิ ส ระให ท า นได มีเ วลาช อ ปป ง ในห า งสรรพสิ น ค า ชื่ อ ดั ง ของกรุ ง เฮลซิ ง กิ อาทิ
STOCKMANN ซึ่งเปนดีพารทเมนทสโตรที่ใหญที่สุดในกลุมประเทศนอรดิก
เดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ SILJA LINE ที่พรั่งพรอมไปดวยรานขายของ,
คาสิโน, รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร,หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณาเตรียม
กระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน ในการเดินทางของทานสูกรุงสต็อกโฮลม เมือง
หลวงของสวีเดน)
รับประทานอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ภายในภัตตาคารในเรือ
Local Buffet
สําราญ
พักคางคืนบนเรือสําราญเดินสมุทร SILJA LINE หองพักแบบ SEASIDE CABIN
www.tallinksilja.com

กรุงสต็อกโฮลม - พิพิธภัณฑวอซา - ซิตี้ฮอลล - ชอปปงถนนคนเดิน

รับประทานอาหารเชาบนเรือสําราญ
ถึงทาเทียบเรือ ณ กรุงสต็อกโฮลม รถรอรับแลวนําคณะเทีย่ วชมกรุงสต็อกโฮลม
เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปตยกรรม
ผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชอง
รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่
สวยทีส่ ุดแหงหนึง่ ในโลก นําทานชมเมืองที่จุดชมวิว สวยงามราวกับภาพวาด เขต
เมืองเกาแกมลาสแตน เมืองเกาแกทสี่ ุดปจจุบนั ยังทิง้ รองรอยแหงความเปนเมือง
แหงยุคกลาง และยังเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน
ตลอดจนกลุมอาคารพิพธิ ภัณฑ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูซ ิตี้ฮอลล หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบ
โดยสถาปนิกชือ่ ดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลาน
กอนและมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุก ๆ วันที่ 10
ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล ในหองบลู
ฮอลลที่ดัดแปลงใหเปนหองคอนเสิรตฮอลล เพือ่ รองรับแขกเหรื่อกวา 1,300 คน
แลวไปชมพิพิธภัณฑเรือวาซา Vasa เปนเรือที่ถูกกูข ึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนือ่ งจาก
สามารถรักษาชิน้ สวนเดิมของเรือไวไดกวา 95% และตกแตงประดับประดาดวยรูป
แกะสลักนับรอยชิน้ เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดน และเปนแหลง
ทองเที่ยวทีส่ ําคัญทีส่ ุดแหงหนึง่ ในโลก เรือลํานี้ถูกจัดแสดงไวในพิพธิ ภัณฑทสี่ ราง
ขึ้นเพือ่ แสดง เรือลํานีใ้ นเมืองสตอกโฮลม ซึ่งประกอบไปดวยนิทรรศการทีเ่ กี่ยวของ
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พุธ

Scandinavian Buffet

Chinese
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19.00 น.

25 ก.ค. 62
08.00 น.
10.30 น.
14.30 น.

26 ก.ค. 62
05.50 น.

กับเรือลํานี้ 9 นิทรรศการ, ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา ซึง่ คุณสามารถรับชมได
16 ภาษา พิพิธภัณฑแหงนี้ดงึ ดูดนักทองเที่ยวไดมากทีส่ ุดในบรรดาพิพธิ ภัณฑใน
สแกนดิเนเวีย จากนั้น อิสระใหทานไดชอปปง บนถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของสตอก
โฮลม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU ROYAL VIKING STOCKHOLM หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน

เดินทางสูส นามบิน - กลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส นามบิน เพือ่ เตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

พฤหัสบดี

Scandinavian Buffet

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ

ศุกร

นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนทนี่ ักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)

PERIOD
15-26 กรกฎาคม 2562
คาทัวรรวม :

Thai
www.radissonblu.com

Tour Fare Child 4-11
Adults
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL USED

166,000.- 150,000.- 133,000.- 29,000.-

SGL
SUPP

NO TKT
ADL/ CHD

24,000.-

-32,000.-26,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว ณ วันที่
13 มีนาคม 2562
 คาสายการบินภายในประเทศ (OSL-BGO / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชทองเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
 คาเขาชมปราสาทโรเซนบอรก, พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง, คารถไฟสายโรแมนติก, ลองเรือฟยอรด, คารถรางขึ้นยอด
เขาฟลอยเอน, คาเขาศูนยนทิ รรศการปรากฏการณพระอาทิตยเที่ยงคืน, พิพิธภัณฑแลปป, ซิตี้ฮอลล และ
พิพิธภัณฑเรือวอซา
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คาธรรมเนียมวีซานอรเวย (เชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเ อาประกันภัยอายุ 16-75 ป
จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาล
ตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรค
ประจําตัว
 หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ
สัมภาระและเทีย่ วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบ
จองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความ
ดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครือ่ ง น้าํ หนักไมเกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระ
ขึ้นเครือ่ งไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่อง
ไดไมเกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครือ่ งน้าํ หนักไมเกิน 7 กิโลกรัม
การเรียกคาระวางน้าํ หนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทา นไมอาจปฏิเสธได
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คาทัวรไมรวม :

 คาภาษีมลู คาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารทีส่ ั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคา ใชจา ยเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบา นหรือที่
ทานรูจักและเชือ่ ถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขัน้ ตอนทีง่ าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการ
เดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเ ดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3
วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ลวงหนา 21 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนทีเ่ หลือตามวันที่กาํ หนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
***โปรแกรมทัวรชมพระอาทิตยเที่ยงคืน เปนโปรแกรมทัวรเฉพาะเทศกาลที่ตองมีการสํารองทีพ
่ ักและ
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเปนระยะเวลานาน รวมถึงการที่ตัวแทนตองชําระคาสํารองที่พักหรือตั๋ว
เครื่องบินลวงหนาเปนเวลานาน ดังนั้นผูเดินทางควรมีความพรอมกอนการเดินทาง เนื่องจากหาก
ยกเลิกการเดินทางกระทันหัน และ/หรือ ยกเลิกหลังจากที่กรุป ปดการขายแลวจะมีคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดจากตางประเทศ***
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ งเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสงู อายุที่มีความจําเปนตองใชวลี แชร, ไมเทา หรือเครือ่ งมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บง บอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท ี่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผรู วมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึง่ บางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ ไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นํา
เที่ยว ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ ไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นํา
เที่ยว ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ นอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจาก
เงินคาบริการที่ตอ งจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะ
เรียกจากนักทองเที่ยวไมได ทั้งนีผ้ ูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
2.3 คาใชจายที่จาํ เปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑที่นาํ มาใชนี้ เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.
2551 โดยประกาศใชนบั ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
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การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสีย
คาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจายสวนตางทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู
กําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษทั ฯ ได
ดําเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไม
แนใจในวันเดินทางดังกลาว
กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ
เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครือ่ งบินสามารถทํา
REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
ออสเตรียนแอรไลน 100%, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยู
กับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสาย
การบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มเี ตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ หอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมทีแ่ ตกตางกันในแตละ
ประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ หอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มเี ตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก
1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูก ับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมี
ความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตอ งการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มี
จะใหบริการในชวงฤดูรอ นเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพือ่ ใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มลี ักษณะเปน Traditional Building หองทีเ่ ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง
กันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE
SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานทีเ่ ขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันทีส่ ถานที่เขาชม
นั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขา
ชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานทีน่ ั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพือ่ ใหทานไดเขาชมสถานทีด่ ังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึง่ เหตุ
ใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทา นไมสามารถเขาชมสถานที่ดงั กลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืน
เงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ขาชมจาก
เจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
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สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ หบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการใน
การยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทอ งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทาน
ละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินทีท่ านไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครือ่ งได ตองมีนา้ํ หนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิว้ )
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบนิ ดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้าํ หนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอ เลื่อนและมีขนาดใหญเกิน
ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท /
ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนด
ที่ชัดเจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูส ูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนือ่ งจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูส ูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนอรเวย ใชเวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไมรวมวันทําการ)

ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ประเทศในกลุมแชงเกน จะเริ่มเก็บขอมูลทางกายภาพของผูเดินทางโดยการเก็บขอมูล ภาพถาย
ดิจิตอล ใบหนาและขอมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกวา ไบโอเมตริกซ ซึ่งขอมูลของผูสมัคร จะถูกบันทึกไวในระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับวี
ซา VIS เปนระยะเวลา 5 ป ผูสมัครทุกทานจึงตองเดินทางมายังศูนยรับยื่นวีซาดวยตัวเองตามเวลานัดหมาย

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซา ในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอืน่ ควรนําไปแสดงดวยเพือ่ เปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพืน้ หลังเปนสีขาว
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนา
สูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูต องเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาทีข่ อลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 1 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบนั ควรเลือก
เลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
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คาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภ ูมลิ ําเนา ในกรณีทเี่ ดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา
ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูร ับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชอื่ ผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุตา่ํ กวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึง่ จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะตองไปยืน่ เรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึง่ ได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธ
วีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูร องขอ หากทานไมผา นการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็
ตาม ทานไมมีสิทธิเ์ รียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษทั ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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