
 

 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/1967 
 

ท่องสแกนดเินเวยี .... ตามรอยเสด็จประพาส รัชกาลที ่5 

ชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน  11  วนั 

เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวเีดน 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

= = บินตรงไปและกลบั...สะสมไมลก์บัการบินไทย = = 
 

ล่องทะเลบอลติคโดยเรือส าราญ  2  คร้ัง 2 บรรยากาศ 
ล่องเรอืเฟอรร์ีช่มซอจน์ฟจอรด์ ... ฟยอรด์ท่ีใหญ่ และสวยท่ีสดุในโลก 

นัง่รถไฟสายโรแมนติค  เสน้ทางฟลมั..ไมรด์ลั..ฟลมั 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

“รางวลับรษิทัทวัรด์เีด่นปี 1999” 

จากประเทศกลุ่มสแกนดเินเวียเป็นประกนั 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง    7-17 กรกฎำคม  /  4-14 สงิหำคม 2560 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ – โคเปนเฮเกน้  (เดนมำรก์) 
 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก     

ประตทูำงเขำ้ที ่ 3  เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์ (TG)             
หรือติดต่อทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้ำหน้ำที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้กำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสัมภำระและเช็คอิน 
 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำ
แจกคืนให้ท่ำน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่  

100 มลิลลิติร หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสนิค้ำที่ซื้อภำยในร้ำนปลอด

ภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง        โคเปนเฮเกน้ – ลอ่งเรอื DFDS ... INSIDE 
 

01.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโคเปนเฮเก้น  ประเทศเดนมำร์ก  โดยเท่ียวบินที่  TG 950 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  11 ชัว่โมง 45 นำที) 

07.40 น. เดินทำงถึง กรงุโคเปน้เฮเกน้ ประเทศเดนมำร์ก นครหลวงท่ีใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง

ของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งมีผู้แต่งเพลง "WONDERFUL, WONDERFUL 

COPENHAGEN"  ให้คนรู้จกักันท่ัวโลก 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนชื่นชมกับผังเมืองที่ถูกจดัสร้ำงไว้อย่ำงมีระเบยีบแบบแผน เริ่มจำกใจ

กลำงเมืองซึ่งเป็นที่ต้ังของสภำเมืองอันสง่ำงำม ค ำว่ำ 

โคเปนเฮเกน แปลว่ำ สวรรค์แห่งเมืองท่ำ เพรำะตั้งแต่

อดีตมำแล้ว ที่นี่เป็นเมืองหน้ำด่ำนแรกของกำรเดินทำง

ติดต่อกับสแกนดิเนเวียในสมัยแรกโดยทำงเรอื ชมจตุรสั

ของพระต ำหนักทั้ง 3 หนำ้พระรำชวังหลวงอมำเลยีนบอรก์ 

ซึ่งเป็นที่ประทับของพระรำชวงศ์เดนมำร์กในปจัจบุัน ชม

กำรเปลี่ยนเวรยำมของทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนย่ำนเมืองเก่ำสู่ รปูปัน้เงอืกนอ้ย ถูก

สำปที่นั่งเฝ้ำน่ำนน้ ำอยู่ในเทพนิยำยอันลือลั่นของ

ฮำนสคริสเตียน แอนเดอร์สัน  พร้อมชมอนุสำวรีย์แห่ง

อิสระภำพ ผ่ำนอ่ำวโคเปนเฮเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชำติ 

จำกนั้นเข้ำสู่ย่ำนกลำสีนฮีำเว่น และย่ำนลำตินของกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่ำนชม 

พระรำชวังครสิเตยีนบอรก์ ซึ่งปจัจุบันยังเป็นที่ท ำกำรของคณะรฐับำล และใช้ใน

พิธีต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมืองของรำชวงศ์เดนมำร์ก 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม ปรำสำทโรเซนบอรก์ เป็นพระรำชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง

โคเปนเฮเกน ที่สร้ำงขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในสมัย  

พระเจ้ำคริสเตียนที่ 4 ในศิลปะแบบดัตช์เรเนซองส์ โดย

นอกจำกควำมสวยงำมของภำยนอกปรำสำทแล้ว ภำยใน

ยงัตกแต่งอย่ำงหรูหรำด้วยวัตถุที่ล้ ำค่ำมำกมำย ปจัจุบันใช้

เป็นสถำนที่ส ำหรับเก็บเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำง ๆ น ำ

ท่ำนชมควำมงดงำมของมงกุฎเพชร พระแสงดำบ เครื่อง

ทรง ทรพัย์สมบัติ และอัญมณีอันล้ ำค่ำของรำชวงศ์ ทั้งยังมี

พิพิธภัณฑ์ในบริเวณชั้นใต้ดินด้วย ซึ่งในอดีตปรำสำทแห่งนี้

ถูกสร้ำงเพื่อจดุประสงค์ใช้ในกำรพักร้อนของเชื้อพระวงศ์

ในสมัยนั้น ทั้งยังเคยถูกวำงเพลิงจำกกองทัพอังกฤษถึง 2 

ครั้ง คือในปี 1794 และปี 1801 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย ให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำตำมอัธยำศัย บนถนนช้อปปิ้งที่ยำวที่สุด “Stroget” ซึ่ง

เต็มไปด้วยร้ำนรวงนำนำชนิด โดยเฉพำะสินค้ำขึ้นชื่อของเดนมำร์ก เช่น อ ำพัน 

(Amber), เฟอร์นิเจอร์ดไีซน์, ตวัต่อเลโก ้ (Lego), ยำบ ำรุงสุขภำพ (Imedeen) 

นอกจำกนั้นยังมีเสื้อผ้ำชือ่ดัง   ต่ำง ๆ  และสินค้ำที่ระลึกอีกมำกมำย 

15.00 น.  เดินทำงถึงท่ำเรอื เพื่อท ำกำร CHECK-IN 
  

*** หมำยเหต ุ*** กรณุำเตรยีมกระเปำ๋เลก็ จดัสมัภำระ 1 ชดุ ... เพือ่ใชพ้กั  

คำ้งคนืบนเรอื .... เนือ่งจำกกระเปำ๋ใหญจ่ะอยูใ่ตท้อ้งเรอื 
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17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงออสโล เมอืงหลวงประเทศนอร์เวย์ โดย เรอืส ำรำญ DFDS 

SCANDINAVIAN SEAWAYS ขนำดใหญ่มหึมำ 

บรรทุกคนได้นบัพนั ๆ คน พักในห้องเคบิ้นที่มี

ห้องน้ ำอยู่ในห้องนอน (พกัหอ้งละ 2 ทำ่น ... 

INSIDE) ท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภำพ

สวยงำม ชมทะเลบอลติกเหนือ หรือสนุกสนำน

กับดิสโก้, ภัตตำคำร และร้ำนค้ำ DUTY FREE บนเรือ 

 จำกนั้น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรภำยในเรือ  (แบบบุฟเฟ่ต์) 

(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยเรอืประมำณ  16 ชัว่โมง) 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   ออสโล  (นอรเ์วย)์ – โกล –  

รถไฟสำยโรแมนตคิ – ฟลมั 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรบนเรือ 

09.30 น. เดินทำงถึง เมอืงออสโล (เดมิชือ่กรงุครสิเตยีนเนยี) ประเทศนอร์เวย์ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ำ้นโกล เป็นเมืองแห่งปำกประตูสู่ดินแดนแถบฟยอร์ด ท่ี

ยงัคงรักษำจำรีตวัฒนธรรม รูปลักษณ์ด้ังเดิมของหมู่บ้ำนชนชำวนอร์สในต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 19 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนนั่งรถไฟตำมเส้นทำง รถไฟสำยโรแมนตคิ "สำยไมรด์มั-ฟลมั" 

(FLAMSBANA)   ที่โด่งดงัท่ีสุดของนอรเวย์ ชมควำมสวยงำมของสองข้ำงทำงที่

สวยงำมเกินค ำบรรยำย ท่ำนจะได้ชมฟยอร์ดท่ีสวยงำม อันเป็นลักษณะภูมิ

ประเทศที่เด่นชัด และเป็นจดุดึงดูด

นักท่องเท่ียวจำกทั่วโลกให้มำเยือน 

เส้นทำงรถไฟ จะผ่ำนอุโมงค์ลอดภูเขำ

สะพำนข้ำมหุบเขำและแม่น้ ำ และจอดให้

ท่ำนได้ถ่ำยภำพกับน้ ำตก KJOSFOSSEN ท่ี

งดงำมตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดรู้อน 

ตลอดจนภูมิทศัน์อันงดงำมของฟยอร์ดที่มี

อยู่มำกมำย จำกนั้น เดินทำงถึง เมอืงฟลมั 

เมืองเล็ก ๆ รำวเมืองแห่งเทพนิยำย สัมผัส

กลิ่นไอของธรรมชำติแสนบริสุทธิ์  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  FRETHEIM  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง   ฟลมั – ลอ่งฟยอรด์ – เบอรเ์กน้ – เกลโล ่
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรอื เมอืงฟลมั เพือ่ให้ท่ำนได ้ ลอ่งเรอืเฟอรร์ีข่นำดใหญ ่ เพือ่

ชมซอจน์ฟยอรด์ เรอืจะค่อย ๆ แล่นเข้ำไปในฟยอร์ด และ

นับว่ำเป็นฟยอร์ดท่ีลึกเข้ำมำในแผ่นดินมำกที่สุด ด้วย

ควำมยำวกว่ำ 200 กิโลเมตร ท่ำนจะได้ชื่นชมควำมงำม

ทำงธรรมชำติท่ีสร้ำงสรรค์ไว ้ ให้ท่ำนชื่นชมอย่ำงเต็มอิ่ม 

สวยรำวอยู่ในภำพวำดจำกจินตนำกำร ให้ท่ำนได้ชื่นชม

ทศันยีภำพชวนฝันของ ซอจน์ ฟยอร์ดทีส่วยทีส่ดุในโลก 

ชมภูผำหินสูงตระหง่ำนที่ธรรมชำติ บรรจงสร้ำงไว้อย่ำง

วิจิตรงดงำมพิสดำรย่ิง ชมบำ้นซมัเมอรเ์ฮำ้ส ์ ริมสองฝั่งไม้

สนและต้นหญ้ำที่ขึ้นเขียวขจรีิมสองฝั่งฟจอร์ด สลับด้วย

น้ ำตำที่ไหลรินจำกหน้ำผำสูงสู่เบื้องล่ำง ซึ่งจะท ำให้ท่ำน

ตื่นตำตื่นใจ และประทับใจไปแสนนำน  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเบอรเ์กน้ นครหลวงโบรำณของนอร์เวย์เมื่อ 750 ปีทีแ่ล้ว 

ซึ่งปจัจบุนักลำยเป็นเมืองหลวงของฟจอร์ดดีสทริค เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีควำมส ำคัญ

เป็นอันดบั 2 ของนอร์เวย ์และเป็นเมืองท่ำที่ส ำคัญอีกด้วย 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองเบอร์เก้น ที่ให้กำรต้อนรับผู้มำเยอืนอย่ำงอบอุ่นมำแล้วกว่ำ 

900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับกำรสืบทอดเอกลักษณท์ำงศิลปะ และวัฒนธรรมอัน

เก่ำแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่ำงดี ตัวเมอืงเกำ่ทีไ่ดร้ับ

กำรจดทะเบียนใหเ้ปน็อกีหนึ่งในมรดกโลก จำกองค์กำร

ยูเนสโก้ ซึ่งในอดีตเป็นโกดงัสินค้ำต่ำง ๆ ปจัจบุนัถูก

ดดัแปลงมำเป็นร้ำนอำหำร โรงแรม ร้ำนค้ำตำ่ง ๆ 

มำกมำย ผ่ำนชมบริเวณท่ำเรอื และ Bryggen อำคำร

เก่ำแก่อำยุรำว 300 ปี ที่ได้รบักำรอนุรักษไ์ว้เป็นอย่ำงดี 

จำกนั้น น ำท่ำนขึ้น นั่งรถรำงไฟฟำ้สูย่อดเขำ Flyoyen ที่สูง 320 เมตรเหนือ

ระดบัน้ ำทะเล เพื่อชมควำมสวยงำมของเมืองเบอร์เก้น ท่ำนจะได้เห็นทศันยีภำพที่

งดงำม ซึ่งถือได้ว่ำเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองเบอร์เก้นที่ดีที่สุดจุดหนึ่ง  
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จำกนั้น  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเกลโล ่ อีกหนึ่งเมืองที่เป็นปำกประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร

เวย ์ที่ต้ังอยู่บนเขำท่ำมกลำงควำมสดใสของธรรมชำติ เมืองเกลโล่เป็นสกีรสีอรท์ 

ที่พร้อมสรรพส ำหรับกำรเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนำวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักกำร

เล่นสก ี ส่วนในฤดูร้อนจะกลำยเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชมควำมบริสุทธิ์

ของธรรมชำต ิผ่ำนชมตวัเมืองที่กระทดัรัด สงบร่มรื่น 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  VESTLIA RESORT  หรอืเทียบเทำ่ 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง   เกลโล ่– ออสโล 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงออสโล นครหลวงที่ถูกสถำปนำขึ้นเมื่อประมำณ 60 ปีมำ

นี้เองกรุงออสโลที่โอ่อ่ำในเวลำนี้อุดมไปด้วยประวัติศำสตร์ย้อนหลังไปถึง 900 ปี 

ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอำณำนิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบรำณซึ่งอยู่กำร

ปกครองระบอบสมบรูณำญำสิทธิรำชย์ของพระเจ้ำฮำโรว์แฟร์แฮร์ 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม อทุยำนฟรอ็กเนอร ์ หรอื สวนฟร็อกเนอร์ ตื่นตำตื่นใจในผลงำน

ของปฏิมำกรเอกชำวนอรเ์วย์ชื่อกุสตำฟ วิกเกแลนด์ จ ำนวน 212 ผลงำน ใช้เวลำ

สร้ำงถึง 22 ปี ในกำรแกะสลักรูปเหมือนจำกหนิแกรนิต 

และกำรหล่อรูปคนด้วยส ำริดกลำงแจ้ง ในเร่ืองรำว

เกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย ์ เสำโมโนลิทสูงถึง 17 เมตร ที่

เป็นรูปคนจ ำนวนมำกปืนป่ำยกันอยู่บนเสำ มีควำมหมำย

สอนใจ สวนนี้ยังมีสะพำน, น้ ำพุ, สระน้ ำ, สนำมกฬีำ และ

พื้นที่จัดกิจกรรมปิคนิค-อำบแดด-เล่นเกมส์ และผ่อนคลำยในช่วงฤดูร้อน ถือเป็น

สวนที่ใหญ่สุดในกรุงออสโล มีพื้นที่ถึง 32 เฮคเตอร์ 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชมควำมเจริญในอดตีท่ียิ่งใหญ่ พพิธิภณัฑ์เรอืไวกิง้ บรรพบุรษุของชำว

นอร์เวย์ที่เดินทำงไปทั่วยุโรปด้วยพำหนะนี้ ที่จะท ำให้ท่ำนเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง ใน

อำรยธรรมอันเจริญถึงขีดสุดของชำวไวกิ้งในอดตี  พิพิธภัณฑ์เป็นอำคำรชั้นเดียว 

ที่จัดแสดงเรอืไวกิ้ง 3 ล ำ ที่สร้ำงจำกไม้โดยขุดได้จำกรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ดและ

แสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจ ำวันมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 

1,000ปี ชำวไวกิ้งใช้เรือในกำรรบ ท ำกำรค้ำ และออก

ส ำรวจหำดินแดนใหม่ ๆ เรอืในพิพิธภัณฑ์เรอืไวกิ้งที่เด่น

สง่ำคือ เรอือุสแบนนิ ยำว 22 เมตร ท ำจำกไมโ้อ๊คใช้

ฝีพำยรำว 30 คนคำดว่ำสร้ำงขึ้นเพื่อกษัตริย์ไวกิ้งใช้ใน

กำรเดินทำงระยะสั้น ๆ ในทะเล 
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จำกนั้น น ำท่ำนชมบรรยำกำศรอบเมืองออสโล ผ่ำนชมอนุสำวรีย์พระเจ้ำคำร์ล โจฮัน 

ตึกรัฐสภำ โรงละครแห่งชำติ พระรำชวังหลวง ศำลำกลำงท่ีใช้เป็นสถำนที่มอบ

รำงวลัโนเบล ศำลำกลำงเก่ำซึ่งถือว่ำเป็นโบรำณสถำนที่

ทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ จำกนั้น ถ่ำยรูปกบั ลำน

กระโดดสกขีองออสโล (HOLMENKOLLEN) สถำนที่แข่งขัน

สกีกีฬำโอลิมปคิฤดหูนำว ปกติในช่วงเดือนมีนำคม จะเป็น

สถำนที่ชุมนุมแข่งขันของนักกีฬำสกีทั่วโลก สำมำรถจุผู้ชม

ได้ประมำณหนึ่งแสนคน จำกนั้น น ำท่ำนไปช้อปปิ้งสินค้ำ ยำ่นวอลค์กิง้สตรีท 

หรอื ถนนคำรล์โจฮนัเกท ถนนช้อปปิ้งของเมืองออสโล มรี้ำนรวง ตลอดจน

ห้ำงสรรพสินค้ำให้ท่ำนไดเ้ลือกซื้อสินค้ำพื้นเมืองนอร์เวย์ อำทิเช่น เครื่องหนัง, 

เครื่องแก้ว, เครื่องเงิน, เสื้อขนสัตว ์ฯลฯ  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC OSLO AIRPORT  หรอืเทียบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง      ออสโล – แฮมเมอรเ์ฟส –  

ฮอนนิง่สแวค  (นอรธ์เคป) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ BOX BREAKFAST 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

07.00 น. ออกเดินทำงสู่เมืองอัลต้ำ  ประเทศนอร์เวย์  โดยเท่ียวบินที่  DY 320 

09.00 น. เดินทำงถึงเมืองอัลต้ำ ชุมชนเกำ่แกแ่ห่งข้ัวโลกเหนือ เมืองทำงตอนเหนอืของฟินแลนด ์

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงแฮมเมอรเ์ฟส เมอืงนี้เปน็เมอืงทีอ่ยูเ่หนอืทีส่ดุของโลก 

และเป็นเมืองท่ำส ำคัญแห่งหนึ่งของของประเทศ

นอร์เวย์ เพรำะทะเลทำงแถบนี้จะมีกระแสน้ ำอุ่นไหล

ผ่ำนที่ท ำให้ทะเลไม่กลำยเป็นน้ ำแข็ง เรอืสินค้ำจึงนิยม

มำขึ้นท่ำที่นี่ ท่ำนสำมำรถมองเห็นเมืองโดยรอบ และ

แนวเขำที่โอบล้อมด้วยผืนน้ ำทะเล เห็นเรอืประมง เรอื

ขนส่งสินค้ำ และเรอืบรรทกุน้ ำมันมำกมำย 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ คำฟยอรด์ ลอดอโุมงค์ใต้ทะเลที่มีควำมยำวถึง 6,780 เมตร 

เพื่อเดินทำงต่อสู่ เมอืงฮอนนิง่สแวค ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลก 

ดินแดนทำงภำคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้ำงใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณ

แห่งทะเลน้ ำแข็ง  (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอำทิตย์เท่ียงคืน” 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC HONNINGSVAG  หรอืเทยีบเทำ่ 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 



 

 

สแกน 11 วนั (TG)  -8- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ นอรธ์เคป หรอืแหลมเหนือ ซึ่งเป็นแหลมที่ตั้งอยู่ปลำยเกำะ  

มำเกโรยำในภำคเหนอืของประเทศนอร์เวย์ ตวัแหลมมีควำมสูง 307 เมตรจำก

ระดบัน้ ำทะเล เป็นหน้ำผำที่สูงชนั พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวัทรง

มำเยอืนเมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม ค.ศ. 1907 จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม 

พพิธิภณัฑไ์ทย ทีส่มเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เสด็จมำทรงกระท ำ

พิธีเปิดเมื่อกลำงปี พ.ศ. 2532 เพื่อเป็นที่ระลึกในกำรเสด็จประพำส

ของล้นเกล้ำ พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อป ี พ.ศ.

2450 นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยที่อยู่เหนือสุดของโลก ชมพระบรมฉำยำ

ลักษณ์ของรชักำลที่ 5 ขณะฉำยพระรูปพร้อมข้ำรำชบริพำร ณ 

บริเวณหินสลักพระปรมำภิไธย จ.ป.ร. โดยในปี ค.ศ. 1907 หรือ ร.ศ. 

126 ของเดือนกรกฎำคม พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั

หรือรัชกำลที่ 5 ได้เสด็จประพำสประเทศนอร์เวย์และแหลมเหนือ 

หรือ “นอร์ธเคป” แห่งนี ้ ซึ่งเป็นจุดชมพระอำทิตย์ในยำมเที่ยงคืนที่กล่ำวกันว่ำ

สวยที่สุดในโลก จำกนั้น รว่มดืม่แชมเปญ แกลม้ไขป่ลำคำเวยีร์ และทำ่นจะได้รบั 

”ประกำศนียบตัร” ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้ที่เคยเดินทำงมำถึงขั้วโลกเหนือแห่งนี้ 

บนจุดเหนือสุดของโลกที่สำมำรถเดินทำงได้ด้วยรถยนต์ 

 

*** หมำยเหต ุ กำรชมพระอำทติยเ์ทีย่งคนื ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ และชว่งกำร

เดนิทำง .... โอกำสทีจ่ะพบพระอำทติยเ์ทีย่งคนืชว่งทีด่ี อยูร่ะหวำ่ง

เดอืนมถินุำยน ถงึเดอืนสงิหำคมของทกุปี 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC HONNINGSVAG  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง  นอรธ์เคป – อิวำโล ่ (ฟนิแลนด)์ – โรวำเนยีมี ่

พกัคำ้งคนืบนรถไฟตูน้อน  (หอ้งละ 2 ทำ่น) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมอืงอวิำโล  เมืองเงยีบสงบทำงเหนือของฟินแลนด์ 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโรวำเนียมี ่ดินแดนแห่งซำนตำครอส ตั้งอยู่ด้ำนเหนือของ

ประเทศฟินแลนด์ และอยู่บนเส้นอำร์คติคเซอร์เคิล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตของขั้ว

โลกเหนือกับดินแดนของทวีปยุโรปกลำง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง เป็นบ้ำนของลุง

ซำนตำครอสใจด ีสวมชุดสีแดง หนวดเครำสีขำว ใบหน้ำเต็มไปด้วยรอยย้ิม เที่ยว

แจกของขวัญแก่เด็ก ๆ ทั่วโลกในคืนวันคริสต์มำสของทุก ๆ ปี  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองโรวำเนียมี่ 

21.10 น. น ำท่ำนโดยสำร  รถไฟตูน้อนขบวน 274  เพื่อ

เดินทำงสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินน์แลนด์ โดย

รถไฟตู้นอนนี้มีควำมทันสมัย สะดวกสบำยตำม

มำตรฐำนสแกนดิเนเวีย โดยภำยในห้องพกั มีสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกสบำยครบครัน รวมทั้งมีห้องน้ ำ

สะอำดภำยในห้องพกั (พักห้องละ 2 ท่ำน) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง   เฮลซงิก ิ– ลอ่งเรอืซลิเลยีไลน ์... มหีนำ้ตำ่ง 
 

08.36 น. เดินทำงถึง กรุงเฮลซงิก ิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับ

ประเทศรสัเซีย ซึ่งสถำปัตยกรรมภำยในเมือง จะเป็นแบบคลำสสิคโบรำณ 

ผสมผสำนกบัแบบทันสมัยของสแกนดิเนเวยีที่มีชื่อเสยีงด้ำนศิลปะ และกำรออกแบบ 

09.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนชม โบสถห์นิ ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่ำ Rock Church เป็นโบสถท์ีม่ชีือ่เสยีงอีก

แห่งหนึ่งของกรุงเฮลซิงกิ สร้ำงด้วยหิน โดยเฉพำะภำยใน

มีกำรตกแต่งท่ีสวยงำม มีสถำปัตยกรรมที่แปลกตำอยู่

บริเวณหน้ำผำ ที่มีก ำแพงภำยในเป็นหิน นอกจำกนั้น ยัง

เป็นที่เหมำะส ำหรับกำรแสดงคอนเสิร์ต และมีกำรประกอบ

พิธีทำงศำสนำ เป็นภำษำอังกฤษในวันอำทิตย์อีกด้วย 

จำกนั้น น ำท่ำนชมโบสถ์ออร์โธดอกซ์ ซึ่งสร้ำงในสไตล์

รัสเซียชื่อ โบสถอ์สุเพน็สกี้  ที่หำดูได้ยำกในโลกตะวันตก 

จำกนั้น น ำท่ำนชมอนสุำวรยี์ฌอง ซเีบเลยีล นักประพันธ์

ท่ีมีชื่อเสียงชำวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่ภำยใน สวนซเีบเลยีส ผ่ำน

ชมศำลำว่ำกำรเมืองเฮลซงิกิ ซึ่งออกแบบโดยเองเกลในปี 

ค.ศ. 1833 จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนช้อปปิ้งชื่อดังของ

เฮลซงิก ิณ หำ้งสตอ๊กมำน ซึ่งเป็นห้ำงสรรพสินค้ำที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ มีเวลำ

ให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย 

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

15.00 น. น ำท่ำน CHECK IN ท่ีท่ำเรือเมืองสต็อคโฮล์ม 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงสตอ็คโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศสวีเดนด้วย เรอืส ำรำญ

ซลิเลยีไลน ์ เรอืส ำรำญขนำดใหญ่ท่ี

หรูหรำ และเพียบพร้อมด้วย สิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกครบครัน เช่น ภัตตำคำร, 

ร้ำนค้ำปลอดภำษ,ี คำสิโน 

(พกัหอ้งละ 2 ทำ่น.....แบบมหีนำ้ตำ่ง) 

จำกนั้น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรภำยในเรือ  (แบบบุฟเฟ่ต์) 

(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยเรอืประมำณ  16 ชัว่โมง) 

 

*** หมำยเหต ุ*** กรณุำเตรยีมกระเปำ๋สมัภำระ 1 ชดุ ... เพื่อใชพ้กับนเรอื

วนัรุง่ขึน้ .... เนือ่งจำกกระเปำ๋ใหญจ่ะอยูใ่ตท้อ้งเรอื 
 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง   สตอ็คโฮลม์  (สวเีดน) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรบนเรือ 

09.30 น. เดินทำงถึง กรุงสตอ็คโฮลม์ ประเทศสวีเดน เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ำเป็นเมอืงที ่   

สวยทีสุ่ดในสแกนดเินเวยี    ซึ่งตั้งอยู่บนหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสำบ

มำลำร์ก่อก ำเนิดนครที่ดูงำมแปลกตำสวยสง่ำ ไปตำมสองฟำกฝั่งล ำคลอง

หลำกหลำยสำยจนได้สมญำนำมว่ำ  “เวนสิแห่งยโุรปเหนอื” 
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จำกนั้น  น ำท่ำนขึ้นชมวิวบน เนนิเขำ FJALLGATAN เนินสูงริมทะเลสำบท่ำนจะเห็น

ทศันยีภำพงดงำมของท่ำเรือสต็อคโฮล์มเกำะเมืองโบรำณสแกนเซ็น และเมือง

เก่ำโอลด์ซิตี้ ที่รำยล้อมไปด้วยท้องน้ ำ เกำะน้อยใหญ่ และบ้ำนเมืองที่สวยงำม 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พพิธิภณัฑ์เรอืรบวำซำ่ เรอืรบแห่งรำชอำณำจักรสวีเดนท่ีได้รับ

พระรำชโองกำร ให้สร้ำงขึ้นเพื่อใช้ในกำรท ำสงครำมกับเยอรมนี เรอืรบวำซำร์

ได้ถูกสร้ำงขึ้นอย่ำงยิ่งใหญ่ดูงดงำม และน่ำเกรงขำมแต่เรอืรบล ำนี้ กลบัไม่มี

โอกำสที่จะได้ออกไปลอยล ำต่อหน้ำศัตรูของสวีเดนเลย 

เพรำะหลังจำกเรอืรบวำซำร์ได้ถูกปล่อยลงน้ ำได้เพียง 30 

นำที เรอืรบวำซำร์ก็ลม่และจมลงสู่ก้นทะเลอย่ำงรวดเร็ว 

จำกนั้นถูกทิ้งให้จมอยู่อย่ำงเดยีวดำยใต้ทะเลบอลติคนำน

ถึง 333 ปี ก่อนที่จะได้รับกำรกู้ขึ้นมำ และน ำมำตั้งแสดงไว้

ที่พิพิธภัณฑ์ เป็นทรพัย์สมบัติทำงศิลปะที่โดดเด่นและเป็น

แหล่งท่องเท่ียวที่ส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อีกทั้งยังมีภำพยนตร์เกี่ยวกับเรือวำ

ซ่ำ ซึ่งสำมำรถรับชมได้ 16 ภำษำ พิพธิภัณฑ์นี้ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มำกที่สุดใน

สแกนดิเนเวีย 

จำกนั้น น ำท่ำนชม ศำลำกลำง (City Hall) เป็นหนึ่งในสถำนที่ท่องเท่ียวที่เป็นที่รู้จักกัน

เป็นอย่ำงดีในสต๊อคโฮล์ม ออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดงัของสวีเดนคือ Rag 

Ostberg ตวัอำคำร

สร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 

8 ล้ำนกอ้น และมุง

หลังคำด้วยหินโมเสค 

ใช้เวลำก่อสรำ้งถึง 12 

ปีมำแล้วเสร็จสมบรูณ์

ในปี ค.ศ. 1911 ปจัจุบันนี้ยงัใช้เป็นสถำนที่เลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รบัรำงวลัโนเบล 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย  มีเวลำให้ท่ำนได้เลือกเดินเล่นช้อปปิ้งซ้ือของท่ีระลึกท่ีห้ำงสรรพสินค้ำใหญ ่ และ

ศนูย์กลำงกำรค้ำใหญ่ที่สดุ เอ็น เค ดพีำร์เมนต์สโตร์ ตรงข้ำมกับสถำนที่อนัโด่ง

ดงัในอดีตย่ำนคิงส์กำร์เด้น หรือเลอืกซื้อสินค้ำนำนำชนิดที่วอรค์กิง้สตรีท 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  GOOD MORNING  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ิบของกำรเดนิทำง    สตอ็คโฮลม์ - กรงุเทพฯ  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 
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14.30 น.       ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 961 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  10 ชัว่โมง 15 นำที) 
 

 

วนัทีส่ิบเอด็ของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ 
 

05.50 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวสัดิภำพ. 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ  รปูภำพประกอบสถำนทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่กำรโฆษณำเทำ่นัน้ *** 

 

 

หมำยเหต ุ 1. รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้

ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนื่องมำ 

จำกเหตกุำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ 

 2. บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำ หรือยกเลิก

ของสำยกำรบิน ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำร

ประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้งทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำง

กำรเดินทำง 

 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   คณุบุม๋  โทร. 02-108-8666 

 

 

 

สกลุเงนิ  เดนมำรก์ นอรเ์วย สวเีดน ฟนิแลนด ์ 

  ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟำ้   220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค.   ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค. ส.ค.   ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

 มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำนอรเ์วย ์

 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ / 

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื

หนังสือจดทะเบยีนพำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชดุ 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ หรอืฝำกประจ ำ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงิน

คงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE 

อย่ำงน้อย 6 เดือน)…1…ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิ

เงนิในบญัชใีหถ้ึง 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงว่ำมฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคำ่ใช้จำ่ยใน

กำรเดนิทำง)  

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีริบรูณ ์ ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดินทำงไปกบับดิำ/

มำรดำ ทำ่นใดทำ่นหนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่น

เรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือ

เขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำง

ถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

**หมำยเหต*ุ*    คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทุกอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 
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โปรดทรำบกำรพิจำรณำวซีำ่กลุม่เชงเกน้แบบใหม ่ 

ผูเ้ดนิทำงทวัรเ์สน้ทำงยโุรปทกุประเทศ จะตอ้งแสดงตน ณ สถำนฑตูนัน้ๆ เพือ่สแกนลำยนิว้มอื  

โดยขอ้ก ำหนดดังกลำ่วมผีลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่14 พฤศจกิำยน 2556 เป็นตน้ไป 

 

แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ VFS นอร์เวย ์

อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 8 (ห้อง 801-803), ถนนสขุุมวิทซอย 13  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมำยเหต*ุ** 

- ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน ทำงสถำนทูตไมอ่นญุำตใิหด้ึงพำสปอรต์ออกมำ

ใช้งำนไดใ้นระหวำ่งกำรพจิำรณำเอกสำร พำสปอรต์จะไดร้ับคนือกีครัง้หลงัออกวซีำ่แลว้ 

- กำรนัดสแกนลำยนิ้วมือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ ทำงสถำนทูตจะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให้ 

ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมำตำมวนันัดหมำยของทำงสถำนทตูเทำ่นัน้ 
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- กำรนัดแสกนลำยนิ้วมือ ทำงสถำนทตูจะประมำณล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 อำทติย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันนัดสแกนลำยนิ้วมือก่อนลว่งหน้ำ 3 อำทิตย์) 

- เอกสำรฉบบัจริงท่ีต้องน ำติดตวัไปในวนัสแกนลำยนิ้วมือ ... บตัรประชำชน+สมุดเงินฝำก 

 

*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม จึงเรยีนทุกท่ำนเรื่องเอกสำรในกำร

ยื่นวีซ่ำต้องเรียบร้อย ถ้ำหำกไม่เรยีบร้อย มิฉะนั้นทำงสถำนทูตเยอรมันจะปฏิเสธในกำรรับ

เอกสำรของท่ำน เพรำะทำงบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้ำไปสถำนทูตนอร์เวย์ได้ และถ้ำกำรปฏิเสธวีซ่ำ

อันเนื่องจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอม หรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง*** 

 

 

หมำยเหต ุ  

1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืน

ค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ

ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุม่เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมรว่มมือในกำร

เชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่ง

เจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำใน

แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือ

ทั้งหมด จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดย

ทั้งหมด  

4. ทำงบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำร

พิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทำงสถำนทูตฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่

สะดวกแก่ท่ำนได้ ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

 

 

*** กำรพิจำรณำกำรใหว้ซี่ำหรือไม่ให ้เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ….. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำร

พร้อม และมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำ

อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง … *** 
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ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนานนังสือเดนิทางแล้วกรณาาส่งแฟก์์ดด้ที่เบอร์ 22-231-3399  

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวี์ ่ านอร์เวย์  (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ…………………………………………………………………….. 
 โทรศัพท์ (บ้าน)……………………โทรสาร……………….โทรศัพท์(มอืถือ)…………………. 
ช่ือ-นามสกณลบิดา......................................................................วนัเกดิบิดา .................................... 
ช่ือ-นามสกณลมารดา..................................................................วนัเกดิมารดา ................................. 
สถานภาพ โสด          แต่งงาน            แต่งงาน (ดม่จดทะเบียน)          นม้าย          นย่า 
 

ช่ือ-นามสกณล คู่สมรส…………………………………วนัเกดิ คู่สมรส………………………….. 
จังนวดัทีเ่กดิ ของคู่สมรส…………………………......  สัญชาติของคู่สมรส…………………… 
 

มบีณตร จ านวน………………คน 
1. ช่ือ ……………………………วนัเกดิ……………….......... จังนวดัทีเ่กดิ………………….. 
2. ช่ือ ……………………………วนัเกดิ……………….......... จังนวดัทีเ่กดิ………………….. 
3. ช่ือ ……………………………วนัเกดิ……………….......... จังนวดัทีเ่กดิ………………….. 
4. ช่ือ ……………………………วนัเกดิ……………….......... จังนวดัทีเ่กดิ………………….. 
 

มพีี ่นรือ น้อง รวม……………..คน   
1.ช่ือ-นามสกณล…………………………….…………เพศ…………วนัเกดิ……………………..
อาชีพ………………………..ทีอ่ยู่ปัจจณบัน..................................................................................... 
2.ช่ือ-นามสกณล…………………………….…………เพศ…………วนัเกดิ……………………..
อาชีพ………………………..ทีอ่ยู่ปัจจณบัน..................................................................................... 
3.ช่ือ-นามสกณล…………………………….…………เพศ…………วนัเกดิ……………………..
อาชีพ………………………..ทีอ่ยู่ปัจจณบัน..................................................................................... 

 

*** นมายเนตณ *** กรณาากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 



 

 

สแกน 11 วนั (TG)  -18- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

อัตรำคำ่บรกิำร .... สแกน...พระอำทิตย์เที่ยงคนื  11  วนั  (TG) 
  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 135,000.- บำท 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 131,000.- บำท 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (มีเตียงเสริม) 128,000.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   32,000.- บำท 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกันทั้งหมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

หมำยเหต ุ อตัรำคำ่บริกำรขำ้งตน้คดิจำกรำคำตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทำง

สำยกำรบนิระบไุวว้ำ่ ตั๋วกรุป๊รำคำพเิศษนี ้ ถำ้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ)  

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) 

กฎหมำยในยุโรปไมอ่นุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ ำ และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ 

รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง 

โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7.  สมนำคุณทุกท่ำนด้วยกระเป๋ำเอฟวีนิว มีคันชัก ล้อลำก ท่ำนละ 1 ใบ  (ถือขึ้นเครื่องได้) 

8. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่

ระบใุนรำยกำร (ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

9. ค่ำประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 

1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) และค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตัิเหตใุน

วงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 
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ลูกค้ำทำ่นใดมคีวำมประสงค์จะซื้อประกนักำรเดินทำงเพิ่มควำมคุม้ครอง 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วนั  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 11-14 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 1250 บำท 

(*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ

คนต่ำงด้ำว  (เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบ ุเช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม 

และค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอนัเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทิปพนักงำนขับรถยโุรป ท่ำนละ 18 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 9 วัน)  

8. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทย   ท่ำนละ 22 ยูโร   (คนละ 2 ยูโร x 11 วัน) 

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้

ช่วงสงกรำนต ์ และปใีหม ่ มัดจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง 

มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่ำทวัร์ทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจำ่ยในนำมบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกัด 

- ช ำระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 
ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเป็นส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบ

ล่วงหน้ำ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-7 วัน   เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 7 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำง

สำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรำ

ค่ำบริกำรได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนำ้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รำยกำรท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ ำเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยำยำมใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม    

ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำม

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำร

ยกเลิกเท่ียวบิน, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำร

นัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหำย หรอืหลงลืมตำม

สถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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