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กําหนดการเดินทาง มิถุนายน / , กรกฎาคม / สิ งหาคม
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วันแรกของการเดินทาง (1)
22.30น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ พบ
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน

วันทีสองของการเดินทาง (2)
01.20 น.
07.40 น.

กรุงเทพฯ

กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ ค) – ล่องเรื อ DFDS - ออสโล (นอร์ เวย์ )

ออกเดินทางสู่ กรุ งโคเปนเฮเก้ น (Copenhagen)โดยเทียวบินที TG (ใช้เวลาในการเดินทาง ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน – คาสตรั พ (Copenhagen Kastrup Airport) กรุ งโคเปนเฮเก้ น
(Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ ค (Denmark) (เวลาท้ องถินช้ ากว่ าประเทศไทย ชั วโมง) นําคณะเดินทางเข้าสู่
กรุ งโคเปนเฮเก้ น (Copenhagen) เมืองหลวง และเมืองชายฝังทะเลของประเทศเดนมาร์ ค ตังอยูช่ ายฝังตะวันออก
ของเกาะซี แลนด์ และเป็ นย่านธุ รกิจทีสําคัญ เนื องจากมีการทําประมง และเป็ นเมืองท่าของการขนส่ งสิ นค้าการ
ท่องเทียว และอุตสาหกรรม อีกทังยังเป็ นเมืองใหญ่ทีสวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลกั ษณะของการผสมผสานวิถี
ชี วิตหลากหลาย นําท่าน ชม กรุ งโคเปนเฮเก้ น (Copenhagen) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ งของยุโรปทีก่อตังขึนในราว
คริ สต์ศตวรรษที 10 ถือเป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ งเต็มไปด้วยธรรมชาติทีสวยงาม
และน่าตืนตาตืนใจ ถ่ายรู ปกับ รูปปันเงือกน้ อย (The Little Mermaid) แอเรี ยล เจ้าหญิงเงือกน้อยแห่งท้องทะเล ที
แสนดื อรัน ช่ างฝั น มักฝั นถึ งชี วิตบนโลกมนุ ษย์จากเทพนิ ยายอันลื อชื อของ ของ ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ สัน
Hans Christian Andersen ทีอาจทําให้หลายๆ คนเคยใฝ่ ฝันอยากเป็ นเงือกน้อยมาบ้างแล้ว...

จากนัน เดินทางต่อสู่ นําพุเกฟิ ออน (The Gefion Fountain) มีตาํ นานเล่าขานอย่างย่อๆว่า “เทพเจ้ าผู้ทรงอิทธิฤทธิ
ดลบันดาลให้ พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชิ นีเกฟิ ออนได้ แปลงร่ างลูกชาย 4 คนให้ เป็ นโคเพือไถพืนดินขึนมา
จากใต้ นํา ให้ เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์ ค (Denmark) ในทุกวันนี” ซึ งคุณจะเห็นได้วา่ รู ปปั นนันมีหญิงคนหนึ ง ซึ งก็
คือพระราชินีกาํ ลังถือแส้ไล่ววั ทัง 4 ตัวอยู่
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ต่อจากนันผ่านชม ปราสาทโรเซนบอร์ ก (Rosenborg Castle) เป็ นเพียงปราสาทเดียวทีสร้างโดยกษัตริ ยค์ ริ สเตียน
ที 4 และเป็ นทีประทับจวบจนสิ นรัชกาล

ถ่ายรู ปบริ เวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ ก (Amalienborg Palace) ซึ งเป็ นสถานทีประทับของ
บรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก พระราชวังแห่งนีก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมร็ อคโคโค ด้านหน้าของ
พระราชวังจะมีการเปลียนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบักกิงแฮมในอังกฤษ อาคารของ
พระราชวังตังต่อกันคล้ายเป็ นวงกลม บริ เวณตรงกลางเป็ นลานกว้างซึ งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย
เนืองจากพระราชวังแห่งนีไม่มีรัวกัน จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง ท่านจะพบกับอนุสาวรี ยข์ องกษัตริ ยเ์ ดนมาร์ ก
ทรงม้า ดูสง่างามยิงนัก
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (Nyhavn) แหล่งท่องเทียวสําคัญอีกแห่งหนึงของเมือง เพราะมีร้านค้า
ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึกทีสวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรื อใบ และเรื อสิ นค้าโบราณทีได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมอย่างดีถูกนํามาจอดทอดสมออยูร่ ิ มสองข้างฝังแม่นาํ ยิงทําให้ยา่ นนูฮาวน์เป็ นสถานทีทีนักท่องเทียว
จําเป็ นต้องไปเยียมชมกันให้ได้

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ งสิ นค้าย่านวอล์คกิงสตรี ท หรื อ ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ งทียาวทีสุ ดใน
โลกเริ มจากศาลาว่าการเมือง (City Hall) ไปสิ นสุ ดที Kongens Nytorv ทีมีสินค้าแบรนด์เนมชือดัง อาทิ หลุยส์วติ ต
อง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จาก สวิสเซอร์ แลนด์ (Switzerland) เป็ นต้น กระทังสมควรแก่เวลา นําท่าน
เดินทางสู่ ท่าเรื อ
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17.00 น.

18.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ (Norway) โดย เรื อสํ าราญ DFDS
Scandinavian Seaway เรื อเดินสมุทรลําใหญ่ โอ่โถง มีห้องพักมากมายมีสิงอํานวยความสะดวกครบครันเสมือน
โรงแรมระดับ ดาวพร้อมไปด้วย ร้านค้าปลอดภาษี ห้องอาหาร ไนต์คลับ ดิสโก้เธค ห้องสปาและซาวน่า
อาหารคํา ณ ห้ องอาหารในเรื อ

พักค้ างคืนในเรื อสํ าราญ DFDS Scandinavian Seaway แบบ Sea View
**กรุณาเตรี ยมกระเป๋าสํ าหรั บค้ างคืนบนเรื อ คืน เพือความสะดวกในการเดินทางของท่ าน**

วันทีสามของการเดินทาง (3)
07.30 น.
09.30 น.

ออสโล - เบอร์ เก้น

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
เรื อเข้าเทียบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ ในปี
ออสโลได้ชือว่าเป็ นเมืองทีมีค่า
ครองชีพสู งทีสุ ดในโลกแทนทีโตเกียว โดยออสโลตังอยูข่ อบด้านเหนื อของอ่าวฟยอร์ ดทีชือ “ออสโลฟยอร์ ด” ตัว
เมืองประกอบด้วยเกาะ เกาะๆใหญ่ทีสุ ดชือ MALMOYA นอกจากนี ยังมีทะเลสาบกว่า แห่งซึ งเป็ นแหล่ง
นําจืดสําคัญ นําท่านเริ มต้นชม กรุงออสโล (Oslo) ซึ งสมัยก่อนนันเคยเป็ นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิง
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โบราณ ทีปั จจุบนั ได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองทีน่าอยูท่ ีสุ ดเมืองหนึงของโลก เมืองออสโล (Oslo) เป็ นเมืองใกล้
นํา ใกล้ธรรมชาติ และสนิทชิ ดเชือกับศิลปะเป็ นอย่างดี รวมทังเป็ นทียอมรับกันว่าเป็ นเมืองหลวงทีสําคัญในด้าน
วัฒนธรรมของยุโรป

ผ่านชมสถานทีสําคัญของเมือง ทําเนียบรั ฐบาล, พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี
ต่างๆ อาทิ เนชันแนลเธี ยเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ประดับไปด้วย
นําพุ สวนและประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กนั เป็ น The Nobel Peace Centre สถานทีทีมีการจัดแสดง
เกียวกับผูท้ ีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่ า ทีถูกสร้างขึนมาใหม่ดว้ ยแนวคิด
สถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานออสโล การ์ เดอร์ มอน (Oslo Gardomoen
Airport) เพือเช็คอิน

** เนืองจากอยู่ระหว่ างการบิน อิสระให้ ท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันในสนามบิน ตามอัธยาศัย **
** โดยทางทัวร์ เตรียมค่าอาหารให้ ท่าน ท่ านละ ยูโร **
13.40 น.
14.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์ เก้ น (Bergen) โดยเทียวบินภายในประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเบอร์ เก้ น – เฟลสแลนด์ (Bergen Airport Flesland) เมืองเบอร์ เก้ น (Bergen) เมืองที
ได้ชือว่าเป็ นประตูสู่ฟยอร์ ด อีกทังยังเป็ นเมืองท่าทีสําคัญของนอร์ เวย์ (Norway) มาตังแต่คริ สศตวรรษที เมืองนี
ล้อมรอบด้วยภูเขาถึ งเจ็ดลู ก มีท่าเรื อทียาวถึ ง กิโลเมตร หลังรับกระเป๋ าเดิ นทาง รถโค้ชปรับอากาศรอรับนํา
ท่านสู่ ตวั เมือง เมืองเบอร์ เก้น (Bergen)
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นําท่านชม เมืองเบอร์ เก้ น (Bergen) โดยจุดแรกนําท่านขึนรถรางไฟฟ้า Floybanen Funicular สู่ ยอดเขา Floyen
ซึ งมีความสู ง เมตรเหนื อระดับนําทะเล เพือชมความสวยงามของ เมืองเบอร์ เก้น (Bergen)

ไม่ไกลจากจุดขึนรถรางไฟฟ้ าจะเป็ นย่าน เมืองเก่ าของเบอร์ เก้ น (Bryggen) ซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนีไปแล้ว
ด้วยห้องแถวสู ง ชัน ทีสร้างด้วยไม้ทาสี ขาว แดง เหลือง เขียว จัวหน้าสามเหลียม มีเสน่ห์น่ารักตรงทีด้านหน้า
มักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็ นรู ปหัวกวาง ตัวแคปริ คอน หรื อ ม้ามังกร และรู ปตุก๊ ตาต่างๆ อาคารเก่ าของเบอร์
เกน (Bryggen) ถึง หลังได้รับการขึนทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และยังใช้สอยเป็ นร้านค้า
แกลเลอรี ร้านขายสิ นค้าทีระลึก งานศิลปะ ร้านอาหารตลอดจนพิพิธภัณฑ์ทาํ ให้ อาคารเก่าของเบอร์ เกน
(Bryggen) เป็ นเรื อแถวทีงดงามทีสุ ดในโลกก็วา่ ได้ ยิงกว่านันในความเก่าแก่ของเมืองทีก่อตังมากว่า ปี แล้ว จึง
ทําให้ เมืองเบอร์ เก้น (Bergen) เป็ นเมืองท่าทีแสนคลาสสิ กงดงามทีสุ ดเมืองหนึงทีเดียว อิสระให้ท่านเดินชม แวะ
ถ่ายรู ป อาคารบ้านเรื อนต่างๆ ใน เมืองเบอร์ เก้น (Bergen)
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19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Scandic Grand Marina Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง (4)
07.30 น.

เบอร์ เก้น – โวส – ฟลอม – กู๊ดเวงเกอร์ – เกโล

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที)
เมืองเล็กน่ารัก ทีล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติทีสวยงามและเป็ นเมืองทีสงบ มีพืนทีเพาะปลูกทีอุดมสมบูรณ์ ท่านจะ
ได้สัมผัสกับวิถีชีวติ ชนบทกลินอายท้องถินของชาว เมืองโวส (Voss) และทุ่งหญ้าเขียวขจี นําท่านเดินเท้าสู่ สถานี
รถไฟ เมืองโวส (Voss) เพือขึนรถไฟสาย ฟลอมส์ บานา (Flamsbana) ซึ งเป็ นรถไฟสายทีได้รับการกล่าวขานว่า
สวยทีสุ ดสายหนึงในทวีปยุโรป ซึ งรถไฟแล่นตัดผ่านไปตามช่องเขาไต่ไปตามหน้าผา หรื อเจาะอุโมงค์เพือทะลุ
ไปอีกฝังหนึงของภูเขาผ่านหุ บเหวและนําตกมากมายโดยเฉพาะ นําตกคีออสฟอสเซน (Kjosfossen) ซึ งเป็ นนําตก
ขนาดใหญ่ทีมีความงดงามและมีชือเสี ยงทีสุ ดแห่งหนึงของนอร์ เวย์ (Norway)โดยท่านจะได้ตืนตาตืนใจไปกับ
ธรรมชาติอนั งดงามตลอดเส้นทางและทัศนียภาพทีสุ ดแสนจะวิเศษโรแมนติค ให้ท่านสําราญใจจนกระทังสุ ด
สถานีที เมืองฟลอม (Flam)
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12.00 น.

19.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําคณะเดินเท้าสู่ ท่าเรื อ เมืองฟลอม (Flam) เพือนําท่านล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติของ
ซองน์ ฟยอร์ ด (Sogne Fjord) ทีมีความยาวและความลึกทีสุ ดในโลก ให้ท่านได้ดืมดํากับความงดงามของทิวทัศน์
ต่าง ๆ สายนํา หุ บเขา หน้าผา ซึ งธรรมชาติได้บรรจงสร้างขึนด้วยกาลเวลาพันล้านปี

จนมาถึง เมืองกู๊ดเวงเกน (Gudvangen) แล้วเดินทางต่อโดยรถโค้ชไปสู่ เมืองเกโล (Geilo) (ระยะทาง
กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ ดของ นอร์ เวย์ (Norway) ชมวิวทิวทัศน์ของลํา
ธารทีกัดเซาะหุ บเขาจนเป็ นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บา้ นชนบทสู่ เมืองทีมีประชากรอาศัยอยูเ่ พียง , คน แต่มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก โลหะ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก อีกทังยังมีความสําคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของ
ยุโรปเหนื ออีกด้วย
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Dr.Holms Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

เกโล - ออสโล

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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หลังอาหารเช้า นําคณะออกเดินทางกลับเข้าสู่ กรุ งออสโล (Oslo) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง นาที) นําท่าน เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อไวกิงโบราณ (Viking Ship Museum) จัดแสดงเกียวกับ
เรื อไวกิงทีสร้างจากไม้ในยุคคริ สต์ศตวรรษที 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนียังจัดแสดง
เกียวกับเครื องมือในชีวิตประจําวันทีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

13.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านชม สวนอุทยานฟร็อกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park) สวนสาธารณะอันเป็ นผลงานของ
ปฏิมากรทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของประเทศนอร์ เวย์ (Norway) กุสตาฟ วิกกลันด์ ซึ งแสดงเกียวกับวัฏจักรของชีวิตมนุษย์
โดยเฉพาะเสาหิน โมโนลิธ (Monolith) กลางสวนทีสู งถึง เมตร ทียิงใหญ่ทีสุ ดซึ งนักท่องเทียวไม่ควรพลาดชม
ในหมู่ปฎิมากรรมทังหมด
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18.00 น.

จากนัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรื อ ช้อปปิ งบริ เวณย่านคาร์ ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็ นแหล่ง
ช้อปปิ งทีเลืองชื อของเมืองออสโล สิ นค้าของฝากทีเป็ นทีนิ ยมของนักท่องเทียวคือ เครื องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม สิ นค้าและของทีระลึ กต่างๆ ทีขายกันในประเทศนี จะมีราคาค่อนข้างสู ง เนื องจากนอร์ เวย์เป็ น
ประเทศทีมีค่าครองชีพสู งทีสุ ดในโลกประเทศหนึง
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Airport Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง (6)
07.30 น.
10.40 น.
. น.

13.00 น.

19.00 น.
22.00 น.

ออสโล – อัลต้ า – ฮอนนิงสแวก – นอร์ ธเคป

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานออสโล การ์ เดอร์ มอน (Oslo Gardomoen Airport) เพือเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ เมืองอัลต้ า (Alta) โดยเทียวบินภายในประเทศ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
ถึง สนามบินเมืองอัลต้ า (Alta Airport) เมืองอัลต้ า (Alta) เมืองใหญ่ทีสุ ดในฟิ นน์มาร์ ก เป็ นทีรู ้จกั กันในหมู่
ชาวประมงว่ามีแหล่งนําทีมีปลาแซลมอนทีดีทีสุ ดแห่งหนึ งในโลก เป็ นเมืองหน้าด่านของการมาสู่ นอร์ ธเคปป์ เพือ
ไปดูพระอาทิตย์เทียงคืน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเลาะเลียบฟยอร์ ดต่างๆ ขึนสู่ จุดสู งสุ ดของทวีปยุโรปทีมีชุมชนอยูอ่ าศัย ลอดผ่านอุโมงค์เวสเตอร์
โพลเลน สู่ ฮอนนิงสแวค (Honningsvag) (ระยะทาง 206 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) ชุมชนที
ใหญ่ทีสุ ดก่อนถึงนอร์ ทเคป
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ทีตังของ ศูนย์ นิทรรศการนอร์ ธเคป (North Cape Hall) อาคารขนาดใหญ่ทีสร้างขึนในบริ เวณ
แหลมเหนื อ จุดเหนื อสุ ดทีสะดวกทีสุ ดในการเดินทางไปด้วยรถยนต์เพือการชมทัศนียภาพของพระอาทิตย์เทียง
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คืนทีสวยมากๆ อีกจุดหนึงในโลก ณ เส้นแวงที 71องศาเหนือ 10ลิปดา 21 ฟิ ลิบดา และยังเป็ นจุดทีพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที 5 ของพวกเราชาวไทยเสด็จประพาสมาแล้วเมือหนึงร้อยปี เศษและพระองค์ท่านยังได้จารึ กพระ
ปรมาภิไธยย่อไว้ทีก้อนศิลาก้อนหนึง ซึ งปั จจุบนั นียังได้รับการเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดีเยียม ต่อจากนันเฉลิมฉลอง
การพิชิตแหลมนอร์ ธเคปด้วย แชมเปญ + ไข่ ปลาคาร์ เวียเลิศรส พร้ อมรับ ประกาศนียบัตร สําหรับผูม้ าเยือน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ ทีพัก

พักค้ างคืน ณ Scandic Honningsvåg Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง (7)
07.30 น.

12.00 น.

ฮอนนิงสแวก – ลัคเซลฟ์ – คาราจ็อก – อิวาโล (ฟิ นแลนด์ )

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองลัคเซลฟ์ (Lakselv) (ระยะทาง 163 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง
นาที) เมืองเล็กๆ ทีมีประชากรไม่ถึง 4,000 คนแต่นบั เป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดของเทศบาล Porsanger ในจังหวัดฟิ นน์
มาร์ ค (Finnmark) ของ ประเทศนอร์ เวย์ (Norway) จะเงียบเหงาในฤดูหนาว แต่ตลอดหน้าร้อนจะคึกคักไปด้วย
กิจกรรม การตกปลาแซลมอน นอกจากนียังเป็ นอีกเมืองหนึงทีมี หาดฟยอร์ ด “Fjord beach” ทีสวยงาม แล้ว
เดินทางสู่ เมืองคาราจ็อก (Karasjok) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองทีตังอยู่
เหนื อ เส้นอาร์ คติก เซอร์ เคิล (Arctic Circle) เช่นเดียวกัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิวาโล่ (Ivalo) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
(เวลาท้ องถินของฟิ นแลนด์ เร็วกว่ านอร์ เวย์ ชั วโมง) เมืองทีตังในเขตการปกครองอินารี (Inari) ในเขตแลป
แลนด์ ของประเทศฟิ นแลนด์ เมืองทีตังใกล้ทะเลสาบอินารี เป็ นเมืองสกีรีสอร์ ท นําท่านผ่านชม ทะเลสาบอินารี
(Inari Lake) แหล่งนําจืดขนาดใหญ่กบั เกาะแก่งมากมาย บริ เวณแถบนีเป็ นทีอยูอ่ าศัยของชาวแลป (Sami)
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นําท่านเข้าสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ชาวแลป (Siida Museum) ชมสภาพจําลองความเป็ นอยูข่ องชาวแลป ในพิพิธภัณฑ์
พืนบ้านกับเรื องราวชาวพืนเมืองทีอาศัยอยูใ่ นแถบขัวโลกเหนื อมาเป็ นเวลานาน ถินกําเนิดกวางเรนเดียร์ ชาวแลป
ในเขตฟิ นแลนด์มีชือเรี ยกว่า แลปแลนด์ (Lapland) ขณะทีบริ เวณรอยต่อประเทศนอร์ เวย์ เรี ยกถินฐานชาวซามิวา่
ฟิ นน์มาร์ ก (Finnmark) ดินแดนของชาวซามิทงสองประเทศนี
ั
ถูกขนานนามว่า “Beauty of Silence”

19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Ivalo Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันแปดของการเดินทาง (8)
07.30 น.

12.00 น.

อิวาโล่ – โรวาเนียมิ – กรุงเฮลซิงกิ

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
เมืองทีตังอยูท่ างตอนเหนื อของประเทศฟิ นแลนด์ และเป็ นเมืองหลวงของแผ่นดินแลปแลนด์
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเยียมชม หมู่บ้านซานตาครอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเทียวทัวโลก นําท่าน
ถ่ายรู ปกับเส้ นอาร์ คติกเซอร์ เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ ้งและเส้นแวงเพือกําหนดขอบเขตของ
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บริ เวณซี กโลกเหนื อ โดยเส้นอาร์ คติกเซอร์ เคิลจะอยูท่ ี องศา ลิปดา ฟิ ลิปดาเหนือ เป็ นตัวบ่งบอกจุดเหนื อ
สุ ดทีในเวลา ปี คนทีอยูแ่ ถบนี มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขึนเลยอย่างน้อย ชัวโมง หรื อพระอาทิตย์ไม่ตก
เลยเป็ นเวลาอย่างน้อย ชัวโมง นําท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิ ศ (Santa Claus Office) หรื อทีทําการของ
ซานตาครอส ภายในตกแต่งด้วยสี สันสดใสมากมาย พร้อมทังให้ท่านได้พบกับลุงซานต้าคลอสตัวโตในชุ ดคริ ส
มาสต์สีแดงทีคอยต้อนรับนักท่องเทียวทุกท่านด้วยสี หน้าทียิมแย้ม นําท่านแวะชมทีทําการไปรษณีย์ซานตาครอส
(Santa Claus Main Post Office) ท่านสามารถเลือกซื อไปรษณี ยบัตรหลากหลายสี สันเพือเขียนอวยพรครอบครัว
และมิตรสหาย พร้อมทังฝากซานต้าคลอสส่ งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ทีทําการไปรษณี ยน์ ี อิสระให้ท่านเดิน
เล่นถ่ายรู ปในบริ เวณหมู่บา้ นซานตาครอสทีประดับประดาด้วยธี มคริ สต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรื อจะเลือก
ซื อของฝากของทีระลึกภายในหมู่บา้ นซานตาครอสแห่งนี

18.10 น.
19.25 น.

20.00 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเมืองโรวาเนมิ (Rovanemi Airport)
ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) โดยเทียวบินภายในประเทศ (ใช้เวลาเดินทาง ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติวนั ตา (Vantaa International Airport) ณ กรุ งเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศ
ฟิ นแลนด์ (Finland) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ ทีสุ ดของประเทศฟิ นแลนด์ ตังอยู่ ทางใต้ของประเทศ ริ มชายฝัง
อ่าวฟิ นแลนด์ เฮลซิ งกิอยูต่ ิดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ งรวมตังเป็ นเขตเมืองหลวงหรื อมหานครเฮลซิ งกิ
เฮลซิ งกิมีชือเดิมว่า เฮลซิ งฟอร์ ส และยังคงเป็ นชือเมืองในภาษาสวีเดนในปั จจุบนั
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Radisson Blu Royal Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันเก้าของการเดินทาง (9)
07.30 น.

กรุงเฮลซิงกิ - สต๊ อกโฮล์ม (สวีเดน)

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นําท่านเริ มต้นชม กรุ งเฮลซิ งกิ (Helsinki) จุดแรกนําท่านไปชม โบสถ์ เทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio Church)
หรื อ เป็ นที รู ้ จ ัก กัน ในนาม โบสถ์ หิ น (Rock Church) แต่ เ ดิ ม เป็ นภู หิ น แกรนิ ต ใหญ่ ที ตังเกะกะอยู่ก ลางเมื อง
เกือบจะถูกระเบิดทิงอยูร่ อมร่ อ โชคดีทีมีการระดมความเห็นเสนอให้ก่อสร้างเป็ นโบสถ์ จนกลายเป็ นสถานทีขึน
ชือมาจนทุกวันนี โดยเฉพาะชาวญีปุ่ นทีมักจะเดินทางมาประกอบพิธีสมรสกันทีนี อาจจะเป็ นเพราะลักษณะโบสถ์
แห่งนีเก๋ ไก๋ ดว้ ยดีไซน์ ผนังเป็ นหิ นแกรนิ ต ด้านบนระบายโปร่ งให้แสงเข้า หลังคาประดับด้วยลวดทองแดงหนา
นิ ว นํามาขดเป็ นวงกลมใหญ่ดูแปลกตา แต่ชวนให้หวาดเสี ยวไม่ได้สาํ หรับพวกทีชอบสาบานให้ฟ้าผ่า จากนันนํา
ท่าน ถ่ ายภาพกับอนุ สาวรี ย์ชองเซเบลลุส (Sibelius Monument) ถู กสร้ างขึ นเพือสดุ ดีให้แก่ นักประพันธ์ เพลง
คลาสสิ กชื อดังของโลกชาวฟิ นแลนด์นามว่า Jean Sibelius ผูแ้ ต่งเพลงฟิ นแลนเดี ยเพลง ปลุ กใจชาวฟิ นน์ให้ลุก
ขึนมาเรี ยกร้องเอกราชจากรัสเซี ย ตังอยูก่ ลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็ นสง่า

และต่อด้วย เซเนท สแควร์ (Senate Square) จตุรัสกลางเมืองทีใช้จดั กิจกรรมใหญ่ ๆ กลางจตุรัสมี อนุสาวรี ยพ์ ระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์ ที (Alexander II Monument) ประดิ ษฐานอยู่ ถัดไปด้านบนเป็ น วิหารอุสเพนสกี (Uspensy
Cathedral) เด่นตระหง่านตามแบบฉบับสถาปั ตยกรรมรัสเซี ย เนืองจากถูกปกครองด้วยรัสเซีย (Russia)มานานถึง
ปี
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12.30 น.

17.00 น.

19.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สุ ดท้ายนําท่าน อิสระกับการช้อปปิ งย่าน มาร์ เก็ต สแควร์ (Market Square) ตลาดสิ นค้าบริ เวณท่าเรื อ อีกแหล่งที
นักท่องเทียวนิยมมาถ่ายรู ปชมวิว และให้ท่านอิสระกับการเลือกช้อปปิ งบน ถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi Street)
แหล่งช้อปปิ งใจกลางเมือง ซึ งมีทงสิ
ั นค้าพืนเมือง และ ห้ างสรรพสิ นค้ า สต๊ อกแมนน์ (Stockmann) ห้างใหญ่ทีสุ ด
ในสแกนดิเนเวีย (Scandinavia) กระทังสมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ
ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อคโฮล์ ม (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน (Sweden) โดย เรื อสํ าราญซิ ลเลียไลน์
(Silja Line) เรื อสําราญหรู หราเหมือนโรงแรม และได้ชือว่าเป็ นเรื อทีสวยงามทีสุ ดในสแกนดิ เนเวีย มีภตั ตาคาร
ไนต์คลับ ซาวน่า คาสิ โน ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเล่นเกมของเด็ก และร้านค้าปลอดภาษี สิ งอํานวยความสะดวก
ต่างๆครบครัน เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์อนั สวยงามยามเรื อถอนสมอ
อาหารคํา ณ ห้ องอาหารในเรื อ

พักค้ างคืนในเรื อสํ าราญ Silja Line ห้ อง Sea View
**กรุณาเตรี ยมกระเป๋าสํ าหรั บค้ างคืนบนเรื อ คืน เพือความสะดวกในการเดินทางของท่ าน**
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วันทีสิ บของการเดินทาง (10)
07.30 น.
09.30 น.

สต๊ อกโฮล์ม

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
เรื อเทียบท่า ณ กรุ งสต็อกโฮล์ ม (Stockholm) เมืองหลวงของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ซึ งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ
เมลารัน (Malaren Lake) และมีทีตังอยูร่ ิ ม ทะเลบอลติค (Baltic Sea) นําท่านนังรถเทียวชมเมืองหลวงแห่งนี ด้วย
ภูมิประเทศอันเป็ นทีตังของเมืองทีประกอบไปด้วยเกาะมากมายหลายร้อยเกาะ แต่มีเกาะใหญ่ๆ เพียง เกาะ ซึ ง
ได้รับการขนานนามว่า ความงามบนผิวนํา (Beauty on the Water) หรื อ (ราชินีแห่งทะเลบอลติค) นําท่านเริ มต้น
กันที จุดชมวิวบนเนิ นเขาถนน Fjallgatan บนเนินเขาซึ งเป็ นจุดทีมองเห็นสภาพเมืองโดยรวมได้อย่างดีและ
สวยงามทีสุ ด แล้วเข้าสู่ เกาะแกมลา สแตน (Gamla Stan) ซึ งเป็ น เขตเมืองเก่าทีมีอายุกว่า ปี เป็ นจุดกําเนิด
กรุ งสต็อกโฮล์ม (Stockholm) และเป็ นทีตังของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) ทีได้ถูกสร้างขึนใหม่ใน
สถาปั ตยกรรมแบบบาร็ อค ส่ วนภายในตกแต่งด้วยศิลปะแบบโรโกโก้ ปั จจุบนั ใช้พืนทีบางส่ วนเป็ นทีรับรองแขก
เมือง และราชอาคันตุกะ นอกจากนียังมี โบสถ์ หลวง (Storkyrkan) โบสถ์คู่บา้ นคู่เมือง

จากนันนําท่าน เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อวาซ่ า (Vasa Museum) เรื อรบโบราณอายุร่วม ปี ทีกษัตริ ยก์ ุสตาฟที
รับสังให้สร้าง เป็ นเรื อรบทีใหญ่ทีสุ ดในยุโรปในสมัยนัน แต่เพียง นาทีทีลงนํา เรื อวาซ่าทียิงใหญ่ก็จมลงอยูใ่ ต้
ทะเล มากกว่า ปี ถึงสามารถกูข้ ึนมาจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนําชิ นส่ วนหลายล้านชินทีกระจายไปทัว
ท้องนําแถบนันมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ แต่ก็สามารถสร้างขึนมาจนกลายเป็ นสถานทีทีน่าสนใจ
ทีสุ ดในกรุ งสต็อคโฮล์มจวบจนถึงปั จจุบนั
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12.00 น.

19.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน เข้าชมศาลาว่ าการเมืองประจํากรุ งสต๊ อกโฮล์ ม (City Hall) สร้างขึนในระหว่างปี ค.ศ.1911-1923 เป็ น
อาคารทีค่อนข้างโดดเด่นเนื องจากสร้างด้วยอิฐแดงมากกว่า 8 ล้านก้อนภายในห้ องโถง (Blue Hall) ถูกประดับ
ด้วยทองคําทีมีลวดลายฝังหิ นโมเสคกว่า 19 ล้านชิน ในปั จจุบนั ใช้เป็ นสถานทีเลียงรับรองแขกสําคัญของประเทศ
และในเดือนธันวาคมของทุกปี จะใช้เป็ นสถานทีๆจัดงานเลียงให้ผทู ้ ีได้รับรางวัลโนเบลอีกด้วย

จากนันอิสระให้ท่าน ช้อปปิ งบริ เวณถนนฮามน์ กาทาน (Hamngatan) ถนนสายช้อปปิ งของเมือง มี
ห้ างสรรพสิ นค้ า NK ซึ งจัดเป็ นห้างสรรพสิ นค้า ทีใหญ่ทีสุ ดในยุโรปเหนื อ ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ ง
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Radisson Blu Royal Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันทีสิ บเอ็ดของการเดินทาง ( )
08.00 น.

14.30 น.

สต๊ อกโฮล์ม

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสตอกโฮล์ ม-อาร์ ลันดา (Stockholm Arlanda
International Airport) เพือนําท่านเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ (Bangkok) และ มีเวลาให้ท่านเลือกซือสิ นค้า
ปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบินที TG 961 (ใช้ เวลาเดินทาง 10 ชั วโมง 20 นาที)

วันทีสิ บสองของการเดินทาง ( )
05.50 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ (Bangkok)
พร้อมด้วยความประทับใจมิรู้ลืม


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์ อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
- ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข
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อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน (เฉพาะ TG)
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

,900 .- บาท
,900 .- บาท
,900 .- บาท
,000 .- บาท
,000 .- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม













ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์
เส้ นทาง กรุงเทพ – โคเปนฮาเก้ น // สต็อกโฮลม์ – กรุ งเทพ
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าสถานทูตนอร์ เวย์
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐานตามทีระบุในโปรแกรม
หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดทริปการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
ค่ าพนักงานยกกระเป๋าทุกโรงแรม

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม





ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน
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เงือนไขการชําระค่ าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง
 ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ อย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง กรณี ไม่ชาํ ระเงิ นหรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ ง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่าใช้จ่าย 70 % แล้วแต่กรณี
เก็บค่าบริ การทังหมด %

22

เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศนอร์ เวย์
1. พาสปอร์ ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี นิว รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน (ห้ามซําในวีซ่าเดิม)และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน
(สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
ํ า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้คาํ
นําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชื อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวนั ลา
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ย
ภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน(ต้องมีครบทัง เดือน) สามารถใช้บญั ชีฝากประจําในการประกอบการยืน
เพิมเติมได้ แต่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เป็ นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง
เดือน (มีการแจ้งวันทีครบกําหนดฝาก) สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวัน
 กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านัน) ทําหนังสื อรับรองบัญชี
ทีออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ยอ้ นหลัง เดือน ก่อนวันยืนวีซ่า
(หากบัญชีไม่มีการเคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของ
ผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อ
ท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า

วันทําการ

ศู นย์ รับคําร้ องขอวีซ่านอร์ เวย์ VFS อยู่อาคารเทรนดี ซอย สุ ขุมวิท 13
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วิลล์
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

