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22.00 น. พรอ้มกนัที ่

โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้ก่ทุกท่าน 

 

 

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง) 

06.35 น. เดินทางถึง  น าคณะผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงเป็นที่เรยีบร้อย พบการต้อนรบัอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศเดนมาร์กช้ากว่า

ประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) จากนัน้ น า ท่ า น ช ม 

 ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นของขวญัแก่กรุงโคเปนเฮเกน โดย คารล์ จาค็

อบเซน บุตรชายของผูก่้อตัง้บรษิทัเบยีร์คารล์สเบริ์ก ในปี ค.ศ. 1909 ซึ่งมคีวามประทบัใจในบลัเลต์เรื่อง เงอืก

น้อยผจญภยั เมื่อรปูปัน้แลว้เสรจ็ถูกน าไปตดิตัง้ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 1913 รปูปัน้นี้มนี ้าหนักประมาณ 175 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู                 

                     (-/-/-) 

 

วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน คาสท์รพั • รปูปัน้นางเงือกน้อย • น ้าพเุกฟิออน • พระราชวงัคริส

เตียนบอรก์ • ถนนสตรอยก ์• เมืองนารวิ์ค                 (-/กลางวนั/เยน็) 
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ก.ก. มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตัง้อยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน บนก้อนหินบริเวณ

ท่าเรอืนูฮาฟน์ 

 

ทีนี่เ่ป็นสถานทีย่อดฮิตทีถ่กูถ่ายภาพมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเทีย่วมากกว่า 1 

ล้านคนมาเทีย่ว เพือ่เกบ็ภาพคู่กบัรปูปัน้ The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทัง้ทีกห้็ามพลาดเลยนะคะ 

จากนัน้น าท่านชม  เป็นรูปปั้นของเทพนีอร์ดกิเกฟิออนที่ก าลงัลากจูงววั

กระทงิ 4 ตวั ตามต านานโบราณของนอร์ส (Norse Mythology) กล่าวว่า เทพเีกฟิออนให้บุตรชายทัง้สี่ แปลง

กายเป็นววั แลว้ไถกลบทะเล เทพนีอร์ดกิเกฟิออนท าการไถคราดเพื่อใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมาร์ค รูปปั้นสรา้ง

ขึ้นในโอกาสที่โรงผลติเบียร์คาร์ลส์เบริ์ก อายุครบ 50 ปี ในปี ค.ศ.1897 ออกแบบโดย อนัเดอร์ส บุนด์การ์ด 

(Anders Bundgaard) ศลิปินชาวเดนมารก์ น ้าพุแห่งนี้ยงัเป็นบ่ออธษิฐานศกัดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นนิยมไปโยนเหรยีญขอ

พรดว้ย 
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จากนัน้น าท่านชม  กหนึ่งอาคารสถาปัตยกรรมและ

สถานทีท่่องเทีย่วส าคญัของเมอืงโคเปนเฮเกน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1167 ภายใต้การน าของบชิอป Absalon ใน

สไตลบ์ารอ็ค ปราสาทถูกสรา้งขึน้อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1828 ภายในพระราชวงัหลงันี้ประกอบไปดว้ยสถานที่

ส าคญัๆ มากมาย ทัง้รฐัสภาแห่งประเทศเดนมาร์ก (The Danish Parliament) ศาลฎีกาและห้องท างานของ

นายกรฐัมนตร ีนอกจากนี้ หลายๆ ส่วนของตวัพระราชวงัเองกย็งัใชใ้นการจดังานราชพธีขีองราชวงศ์เดนมารก์ 

หนึ่งในหอ้งทีย่ิง่ใหญ่อลงัการทีสุ่ดในพระราชวงัแห่งนี้คอืเดอะเกรตฮอลล ์(The Great Hall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
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จากนัน้น าท่านเขา้สู่  แหล่งชอ็ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน ครอบคลุม 

ถนน 4 สายดว้ยกนัคอื Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ stergade เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีเ่ก่าแก่

ทีสุ่ดในโลกและยาวทีสุ่ดในยุโรป มคีวามยาวกว่า 1 ก.ม. และเป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แต่ปี ค.ศ. 1962 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่  เพื่อเดนิทางไปยงั 

15.30 น. ออกเดนิทางจาก เท่ียวบินท่ี DY941 

16.45 น. เดนิทางถงึ  (เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง) 

17.55 น. ออกเดนิทาง  เท่ียวบินท่ี DY366 

19.35 น. เดนิทางถงึ  

น ้าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค านวณน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัการเดินทาง หากเกินทางสาย

การบินจะมีการเรียกเกบ็ค่าน ้าหนักเพ่ิมเติม 

สายการบินและเวลา ทางบริษทัอาจมีการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และสภาพอากาศ 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพกั Scandic Narvik หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่

เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 
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เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.)  ตัง้อยู่

เมอืงนูร์ลนัด์ Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย ์บนคาบสมุทรสแกนดเินเวยี เป็นสถานทีท่ีส่วยงาม

ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของนอร์เวย์ มีเกาะใหญ่หลักๆ อยู่ด้วยกัน 5 เกาะ ได้แก่ เกาะเอาสต์โวเกย 

(Austvågsøya), เกาะกมิเซอยา (Gimsøya), เกาะเวสต์วอกอย (Vestvågøy), เกาะแฟลกสตดั (Flakstadøya), 

และ เกาะมอสเคเนส (Moskenesøya)  

 

จากนัน้เดนิทางสู ่  ศูนยก์ลางการเดนิทางและเป็นเมอืงหลกัของหมู่เกาะลอฟโฟเทน 

ตัง้อยู่บนเกาะเอาสต์โวเกย (Austvågsøya) เป็นเกาะทางตะวนัออกเฉียงเหนือสุดในหมู่เกาะลอฟโฟเทน 

(Lofoten) ตามแนว เวสฟยอร์ด (Vestfjorden) เป็นหมู่บา้นชาวประมงทีเ่ก่าแก่และปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่

ยงัคงท าการประมงอยู่ จุดเด่นของเมอืงจะเป็นบ้านชาวประมงสแีดง (RORBUER) ตัง้อยู่ริมทะเลมอ่ีาวจอด

เรอืประมงเรยีงรายอยู่มากมาย และยงัเป็นจุดเรอืล่องชมฟยอรด์และปลาวาฬออรก์า้ 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม เมืองนาร์วิค • หมู่เกาะลอฟโฟเทน • เมืองสโลเวอร์ • หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสวาร์ • เมือง

เลคเนส •  พิ พิธภัณฑ์ไว ก้ิ ง โลโฟตร์  •  เ มืองสแตมซุนด์  •  ออกล่าแสงเหนือออโรร่ า                    

                   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงั  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 30 นาท)ี 

หมู่บา้นแห่งนี้ประกอบอาชพีประมงเป็นหลกั และยงัมสีนามฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีงอนัโด่งดงัทีต่ ัง้อยู่บนเกาะเลก็ๆที่

มชีื่อว่า "เฮนนิงสวาร ์สเตเดี้ยม" (Henningsvær Stadium) ตัง้อยู่รมทะเลตดักบัววิภูเขาอนังดงาม อสิระใหท่้าน

เดนิชมเมอืงตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดนิทางสู ่  ตัง้อยู่เกาะเวสต์วอกอย (Vestvågøy) ระหว่างทางน าท่านเดนิทางสู ่

 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) มกีารคน้พบว่า

เป็นที่ตัง้ของชุมชนชาวไวกิ้งในอดตีเป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัิศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของการฟ้ืนฟูและการขุดคน้

ทางโบราณคดีของหมู่บ้านเผ่าไวกิ้ง ปัจจุบนัพื้นที่ดงักล่าวได้รบัการขุดขึ้นและสร้างอาคารขึ้นใหม่บนที่ดิน

จดัสรร ส่วนนี้ของพพิธิภณัฑ์ประกอบด้วยห้องแสดงนิทรรศการถาวร 2 แห่งและโรงภาพยนตร์ ห้องโถงจดั

แสดงผ่านวิดีโอและสิ่งประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ จากการค้นพบและการขุดค้นของบอร์ก โบราณวตัถุทาง

โบราณคดบีางสว่นมลีกัษณะโดดเด่น 
 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 30 นาท)ี หมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ ตัง้อยู่ทาง

ตอนใตข้องเกาะเวสต์วอกอย (Vestvågøy) 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าท่าน  เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ

ทีม่แีสงเรอืงรองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมกัจะเกดิขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก เรยีกว่า แสงเหนือ 
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ท่ีพกั Live Lofoten Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่

เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบักจิกรรม  ชมความงดงามเของเกาะ

แห่งนี้ พรอ้มทัง้ท ากจิกรรมจบัปูทะเลซึ่งเป็นทีแ่รกทีม่กีารจดักจิกรรมล่องเรอืจบัปูทะเลในเกาะลอฟโฟเทน ให้

ท่านเพลดิเพลนิกบัการจบัปทูะเลบนเกาะลอฟโฟเทน 

 

 หลงัจากกิจกรรมจบัปูยกัษ์ท่านจะได้ชิมรสชาติของปูยกัษ์โดยชาวท้องถิน่จะปรุงน าไปต้มให้ท่านได้

รบัประทานกนัแบบสดสดเลยทีเดียว เสิรฟ์พร้อมกบัขนมปัง และของหวาน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนักบัเมนูปทูะเล 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาท)ี เมอืงเลก็ๆ ทีม่ี

ทัศนียภาพอันน่าสนใจ อีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลบักับแม่น ้า และภาพสะท้อนวิว 

เทอืกเขาบนผนื อสิระใหท่้านเดนิชม  ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น หมู่บา้น

ชาวประมงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและยงัคงไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดเียีย่มอกีแห่งของนอรเ์วย ์หมู่บา้นแห่งนี้มกีระท่อม

ชาวประมงทัง้สเีหลอืงและแดง อกีทัง้ยงัอนุรกัษ์บ้านเมอืงเก่าไว้เป็นอย่างด ีและได้รบัการยกย่องให้เป็นเมอืง

มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อกีด้วย ให้ท่านได้มเีวลาเก็บภาพความ ประทบัใจ จนกระทัง่ได้

เวลาอนัสมควร 

วนัท่ีส่ี นัง่เรือ Crab Safari by RIB Boat • หมู่บ้านนัสฟยอรด์ • เมืองรีนน์ • หมู่บ้านฮมันอย • หมู่บ้านโอ • 

เมืองสโลเวอร ์• MAGIC ICE BAR              (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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น าท่านเดนิทางสู ่  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาท)ี อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่าง

สองขา้งทางท่านจะได้เพลดิเพลนิกบั  ธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเสน้

หลกัสายเดยีวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน ใหท่้านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืง และถ่ายรปูเกบ็ภาพความประทบัใจ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ แวะถ่ายภาพกบัมุมมหาชน ทีถ่่ายทอดความเป็นลอฟโฟ

เทนไดด้ทีีสุ่ดอกีจุดหนึ่งคอื ภาพหมู่บา้นชาวประมงสแีดง หน้าภูเขาสงูตระหงา่น ตดักบัพืน้น ้าสฟ้ีาจากน ้าทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางไปยงั  เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึน้ชื่อว่าสวยทีสุ่ด บนหมู่เกาะ LOFOTEN อนัเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลกั E10 

ซึง่ถอืว่าเป็นหมู่บา้นทีไ่ดร้บัความนิยม อย่างมากจากนักท่องเทีย่ว 

 

จากนัน้เดนิทางกลบั (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.30ช.ม.) 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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พเิศษหลงัจากรบัประทานอาหารเยน็ น าท่านชม 

 โดยสิ่งของภายในนี้จัดท าขึ้นจาก

น ้าแขง็ และได้มีการติดตัง้ที่มีแสงไฟ LED เพื่อ 

เพิม่ความงดงาม ท่านจะไดช้มสสีนัผสมผสานกบั

เสยีงดนตรสีรา้งบรรยากาศทีม่เีสน่หเ์ฉพาะ ซึง่จะ

ช่วยให้  ท่านได้ดื่ มด ่ ากับบรรยากาศอันไม่

ธรรมดาของดินแดนแห่งน ้ าแข็งแห่งนี้ อย่าง

แทจ้รงิ 

ท่ีพกั Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่

เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 3.45 ช.ม.) ศูนย์อนุรกัษ์พนัธุ์

สตัว์ในแถบขัว้โลก และยงัเป็นสวนสตัว์ที่อยู่เหนือสุดของโลกอกีดว้ย ในนี้จะมทีัง้ หม,ี หมาป่า, แมวป่า Lynx, 

และรวมไปถงึสตัวอ์ื่นๆ อกีหลากสายพนัธุ ์อาท ิพวกกวางมซู, กวางเรนเดยีร,์ ววัมสักอ์อ็กซ์ 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

วนัท่ีห้า เมืองสโลเวอร ์• สวนสตัว ์Polar park • เมืองทรอมโซ • เมืองซอมมาเรย   

                               (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.) อกีหนึ่งเมือง

ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย ์เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีม่คีวามเจรญิ ดว้ยภูมทิศัน์อนั

สวยงาม มทีะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลงั เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอกีแห่งหนึ่งทีไ่ม่ควรพลาดอกีทงัยงั

เป็นประตูสูข่ ัว้โลกเหนือและศูนยก์ลางการส ารวจขัว้โลกเหนืออกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่  เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าในเขตตะวนัตกของ

เทศบาล Tromsø ในเขต Troms ประเทศนอร์เวย ์ตัง้อยู่ประมาณ 36 กโิลเมตรทางตะวนัตกของเมอืง Tromsø 

และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมน าท่าน ออกล่าแสงเหนือ หรอืปรากฎการ์ณออโรร่า NORTHERN LIGHT 

เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีม่แีสงเรอืงรองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมกัจะเกดิขึน้ในบรเิวณแถบขัว้

โลก เรยีกว่า แสงเหนือ 
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ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
ท่ีพกั Sommarøy Arctic Hotel Tromsø หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่

เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  น าท่านท ากิจกรรมผจญภัยที่น่าตื่นเต้นกับ 

 ตัง้อยู่ในภูมทิศัน์หุบเขาอาร์กตกิทีใ่หบ้รรยากาศสดชื่นและสวยงาม ท า

ใหฮ้สักี้ฟาร์มแห่งนี้มชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กั อย่างมากในการมาท ากจิกรรมสุนัขลากเลื่อน อกีทัง้สุนัขฮสักี้เป็น

วนัท่ีหก เมืองทรอมโซ • สุนัขลากเลื่อน HUSKY FARM • นัง่เคเบิลคารสู่์ยอดเขาสโตรสไตเนิน • มหาวิหาร

อารค์ติก                              (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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สุนัขเมืองหนาวที่ร่าเริง รกัการวิ่งเล่น จึงใช้สุนัขฮัสกี้เป็นสุนัขลากเลื่อนเพื่อให้ท่านได้หาประสบการณ์ท า

กจิกรรมกนัอกีทัง้ยงัเป็นการใหสุ้นัขออกก าลงักายอกีดว้ย 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 

 

น าท่าน 

เป็นยอดเขาสูงมจีุดชมววิ

ที่สามารถมองเห็นเมือง ทรอมโซและบริเวณ

ใกลเ้คยีงทีม่ลีกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมี

ร่องน ้ าซึ่งเกิดจาก การกัดเซาะตัง้แต่ยุคน ้ าแข็ง 

กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้เก็บภาพ

ความประทบัใจของเมอืงทรอมโซจากมุมสงู 

 

จากนัน้น าท่าน  ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทาง 
วฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ทถีูกแต่งแตม้ดว้ยสสีนัสดใสฉูดฉาด 
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จากนัน้น าท่านเขา้สู่  มหาวหิารทสีรา้งขึน้ในรูปแบบ สถาปัตยกรรม

สมยัใหม่ สรา้งขึน้ในปี 1965 อกีทงัยงัมโีครงสรา้งโดดเด่น ซงึไดร้บัแรงบนัดาลใจ ในการสรา้งมากจากสภาพภูมิ

ทศัน์ในแบบ ภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวหิารอาร์คติกยงัเป็นสถานทท่ีองเทยีวที่ม ีชื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของ

เมอืงทรอมโซอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ 
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19.25 น. ออกเดนิทางสู ่ เท่ียวบินท่ี SK4433 

21.15 น. เดนิทางถงึ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั

ท่ีพกั Quality Airport Hotel Gardermoen หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่

เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ชม ตัง้อยู่ในอุทยานฟร็อกเนอร์ 

Frogner เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลักหินและรูปหล่อส าริด

จ านวนมากกว่า 200 ชิน้งาน ทีน่่าทึง่คอื ผลงานทัง้หมดนัน้สรรสรา้งโดยศลิปิน Gustav Vigeland เพยีงคนเดยีว 

แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของตัวศิลปินเป็นอย่างมาก โดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว  

ประติมากรรมที่ท าดว้ยทองสมัฤทธิ ์หินแกรนิต และเหลก็หล่อ รวมถึงประติมากรรมชื่อดงั คอื เด็กน้อยโมโห 

(The Angry Boy),  เสาโมโนลทิ (The Monolith) และ วงลอ้แห่งชวีติ (The Wheel of Life) 

 

น าท่านชม สถานทีส่ าหรบัจดัแสดงคอนเสริต์โอเปร่าและการแสดง

บลัเลต์ และยงัเป็นโรงละครแห่งชาตขิองนอร์เวย์เป็นศูนยว์ฒันธรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในนอร์เวย์ ตวัอาคารสรา้งจาก

วนัท่ีเจด็ สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • ออสโลโอเปร่าเฮาส์ • พระราชวังหลวงออสโล • DFDS 

Scandinavian Seaways                 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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กระจกและหนิอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดริ์น ได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากภูเขาน ้าแขง็ออกแบบให้ดูเหมอืนธาร

น ้าแขง็ยกัษ์โผล่ขึน้มาจากน ้า และมสีะพานทีล่าดเอยีงสขีาวไวเ้ป็นพืน้ทีส่าธารณะอกีดว้ย 

 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวงัสุดยิง่ใหญ่อายุเกอืบ 200 ปี 

เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1824 เสรจ็สมบูรณ์วนัที ่26 เดอืนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 ระยะเววลา 25 ปี 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่ เพื่อท าการเชค็อนิ  



 

โปรแกรมทวัรย์โุรป มหศัจรรย ์NORWAY LOFOTEN + TROMSO (TG) 9วนั 6คนื - รหสัทวัร ์EU0922326 

  (การนอนบนเรอืกรุณาเตรยีมกระเป๋าแยกชุดส าหรบัคา้ง 1 คนืเพื่อความ 

 

17.00 น. ออกเดินทางสู่  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย 

รา้นอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอื่นๆ 

***โดยอาหารบุฟเฟต์ซีฟู๊ ดทางเรือจะจดัเตรียมเมนูอาหารข้ึนอยู่แต่ละฤดกูาล*** 

ท่ีพกั  DFDS Scandinavian Seaways ห้องแบบมีหน้าต่างเตียงคู่ 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าสู่  เพื่อเดินทางกลับสู่  มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX 

REFUND คนืภาษก่ีอนการเชค็อนิ 

13.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่   (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

06.20 น. เดนิทางถงึ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

******************************************************* 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ี

ข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนั

อาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรบัปรงุ หรืออาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนั

วนัท่ีแปด สนามบินโคเปนเฮเกน – สุวรรณภมิูฯ กรงุเทพ        (เช้า/-/-)   

วนัท่ีเก้า สุวรรณภมิู กรงุเทพ               (-/-/-) 
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เดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน

เดินทาง 

อตัราค่าบริการ 

มหศัจรรย.์.. นอรเ์วย ์ลอฟโฟเทน+ทรอมโซ 9 วนั 6 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 
ปีพกักบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 6 
ปีพกักบัผู้ใหญ่ 2 
ท่าน(ไม่เสริม

เตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

08 – 16 พฤศจิกายน 2565 25+1 149,999 149,999 139,999 +15,000 

03 – 11 ธนัวาคม 2565 25+1 149,999 149,999 139,999 +15,000 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

กรณีทีม่ตีัว๋เครื่องบนิแลว้หกัออกจากค่าทวัร์ 20,000 บาท 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัรค์นไทย *** 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิม่เงนิเป็น

หอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท่้านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ (ทัง้นี้หากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรอือื่นใดทีเ่ป็นประกาศจาก

สายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ ค่าน ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ สถานฑตูจะไม่คนืค่าวซี่าใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีออกใบเสรจ็รบัเงนิ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ไม่บงัคบั ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 40,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง ส่วนทีเ่หลอืช าระ

ทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน

เดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิ

ก่อนการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล

,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน การเดนิทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซี่าทีท่่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ  ผ่านหรอืไม่ผ่านการ

พจิารณา  
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• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการ

พจิารณา ตัว๋เครื่องบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอื

จะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนื

แรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่าน

ทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100%  

• ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื ต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะ

เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารอง

ยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บรษิทัจะท าการยื่นวซี่าของท่านกต็่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองทีน่ัง่ครบ 10 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทตู เน่ืองจาก

บรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการ

เดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเต็ม ทางบรษิัทต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้อง

เดนิทางมายื่นวซี่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดแูล และอ านวยความ

สะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มใิช่บรษิัททวัร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มี

ความประสงคจ์ะยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถว้น ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมี

ผลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิัททวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิด้เป็นผู้

พจิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษิทัฯ ก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทั

ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
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• คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 10 ท่าน ทางบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด

หลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อน

การเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด 

ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัใน

เงือ่นไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศ

ใด ๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ด้ระบุไว้ใน

รายการทวัรท์ัง้หมด 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าให้

ท่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกั

แบบ 3 เตยีงเลย 

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่

ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะใน

ฤดรูอ้นเท่านัน้ 

❖ บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ เวลา

บนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุใน

รายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแล้ว

เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ

ได ้

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 
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➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดน

ปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหม่

ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์

ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือวา่ ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

ในการยื่นวซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมติัผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา

ใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และ

วนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่าก าหนดขึ้นอยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า 
เอกสารประกอบการยื่นค ารอ้งขอวซี่า ในส่วนทีเ่ป็นส าเนาผูส้มคัร 
ไม่ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั จะต้องเหลอือายุการใช้งานเดนิทางไป 

และกลบัไม่น้อยกว่า 180 วนั และมหีน้าว่าง 2 หน้า (ส าหรบัวซี่าสติก๊เกอร)์ พรอ้มส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง 2 ชุด  

 
***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ 

ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป 

โดยเดด็ขาด*** 

1.2 หนังสือเดินทางเล่มเก่าตวัจริง ถา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ระยะเวลาไม่เกนิ3 ปี  

ตวัอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น 

 

1. หนังสือเดินทาง 
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รปูถ่ายสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รปู ทีม่พีืน้หลงัสขีาว (ไม่เกนิ 6 เดอืน) หา้มซ ้ากบัรปูถ่ายทีเ่คยท าวซี่า ภาพใบหน้าตอ้งชดัเจน 

ไม่ใส่หมวก,ไมใ่ส่แว่นและคอนแทค็เลนส,์ไม่ยิม้เหน็ฟัน และหา้มตกแตง่ภาพใดๆทัง้สิน้       

ความยาวของใบหน้าตัง้แต่ศีรษะจรดคาง  
อยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนตเิมตร 
ความกว้างของใบหน้า  
2.5 แต่ไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร 

ตวัอยา่งขนาดรปูถา่ยท่ีตรงตามสถานทูตก าหนด 

 
 

 

3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
3.2 หากออกค่าใชจ้่ายใหค้นในครอบครวัตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบุ้คคลนัน้ๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงนิชือ่และนามสกุลตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ และตอ้งขอจากธนาคารไม่เกนิ 7 วนัก่อนวนั
ยืน่วซี่า 

**หมายเหตุ** ผูส้มคัรควรเลอืกใชบ้ญัชอีอมทรพัยท์ีม่เีงนิอยู่ในบญัชไีม่ต ่ากว่า 100,000 บาทขึน้ไป 
3.3 ปรบัสมุดบญัชธีนาคารตวัจรงิ และเตรยีมไปในวนัทีย่ื่นวซี่า 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทาง

สถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้

เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รปูถ่ายสี 

 

3. หลกัฐานการเงิน 
 



 

โปรแกรมทวัรย์โุรป มหศัจรรย ์NORWAY LOFOTEN + TROMSO (TG) 9วนั 6คนื - รหสัทวัร ์EU0922326 

 

 

 
4.1 ส าหรบัเจา้ของกิจการ  

ตอ้งมสี าเนาหนังสอืรบัรองทะเบยีนพาณิชย ์ ส าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั(อายุไม่เกนิ 3 เดอืน) ฉบบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4.2 ส าหรบัท่านท่ีท างานบริษทั กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของสถานฑตู 
ตอ้งระบุวนัลาใหค้รอบคลมุตลอดช่วงการท่องเทีย่ว ต าแหน่ง และอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั (ระยะเวลาของหนงัสอืรบัรองตอ้ง
ไม่เกนิ 1 เดอืน) ตอ้งมตีราแสตมป์จากบรษิทัและเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

4.3 ส าหรบันักเรียน หรือนักศึกษา 
ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากทางสถาบนั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจุบนัก าลงัอยู่ระหว่างการศกึษาเอกสารตอ้งระบุเป็น

ภาษาองักฤษ 

 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 

• ส าเนาบตัรประชาชน 

 ตวัอย่าง Bank Statement ท่ีผูส้มคัรต้องขอกบัธนาคาร ตวัอยา่ง Bank Guarantee ท่ีผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการท างาน 
 

5. เอกสารส่วนตวั 
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• สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 
6.1 สตูบิตัรฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 
6.2 กรณีเดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งยื่นหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา  
6.3 กรณีไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งขอจดหมายยนิยอม

จากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา หรอืมารดา ผูไ้มไ่ดเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นความจ านงเพื่ออนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ หรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อและลง

ตราประทบัจากราชการอย่างถูกตอ้งฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

 

ในการยื่นวซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมติัผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา

ใช้ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่น้อยกวา่  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ ์และ

วนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่าก าหนดขึ้นอยู่กบัสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิน้  บรษิทัเป็นเพยีง

ตวัแทนทีค่อยอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที ่VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี 
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ข้อมูลค าร้องขอยื่นวซ่ีา (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรณุากรอกขอ้มูลให้ครบถ้วนทุกขอ้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยื่นวีซ่า 

1.) ข้อมูลเก่ียวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

      

      วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีส่ามารถตดิต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์อืถอื  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส  สมรสไม่ไดจ้ดทะเบยีน 

 หย่า          หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 
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3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ 

ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจบุนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

 มวีนัทีอ่อกวซี่า และวนัทีห่มดอายุวซี่า ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายวุซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายวุซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายวุซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายวุซี่า  ___________________ 

 

 ไม่เคยมวีซี่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวซี่าเชงเกน้ล่าสุดทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ้่ายเอง    มผีูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้  ระบุชื่อ   ความสมัพนัธ ์   


