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รอสกิล * แรนเดอร์ส * เฮีร์ตสฮาลส์ * ออสโล * ทรอนไฮม ์* โมลด์ * ออร์เนสวิงเก้น * ไกแรน

เกอร์ฟยอร์ด  ล่องเรือไกแรนเกอร์ฟยอด์จ * เฮลล์สลี * นั่งรถโทลล์ * ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ * โล

เอน * ฟลมั เบอร์เกน * วอสส * นั่งรถไฟโรแมนติกฟลัมสบานา * สเตกาชไตน ์* นาร์วิค  

หมู่เกาะโลโฟเทน * สโลเวอร ์* แฮมนอย * หมู่บ้านโอ * มอสคิเนส  

*** เส้นทางสุดแสนโรแมนติก บินไฟทภ์ายในสบายๆ สองรอบ *** 

 

แกรนด์นอร์เวย ์13 วัน TG พรีเมี่ยม ออกเดินทางเมษายน – ตุลาคม 2566  

1. เที่ยวแบบสบายๆ พักโรงแรม มาตรฐาน 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋า 

2. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ *** 

3. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 



4. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 

5. ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรในยุโรป 

6. บริการน้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง 

7. พักในเรือสำราญห้องพักวิวทะเล 1 คืน(Seaview) 

ไฮไลท์ของการเดินทางทีแ่ตกต่างจากทัวร์อื่นคือเราพักในเรือสำราญ FJORD LINE 1 คืน 

เรือ “ฟยอร์ด ไลน์” จะเดินทางออกจากเมืองเฮีร์ตสฮาลส์ เวลา 20.00 น. เราจะ

รับประทานอาหารค่ำแบบ ซีฟู๊ด บุฟเฟต์ และเครื่องดื่มแบบไม่จำกัด หรูหรา รสชาติดีเยี่ยม ห้องพัก

ทุกห้องเราจัดเตรียมห้องพักแบบวิวทะเล (SEA VIEW) ไว้ให้ทุกท่านสุดแสนโรแมนติก  

  เส้นทางเดินเรือสำราญ Fjord Line เมื่อเรือสำราญออกเดินทางจากคาบสุมทรจัส

แลนด์ของประเทศเดนมาร์คและจะลัดเลาะริมชายฝั่งประเทศนอร์เวย์ เส้นทางเดินเรือที่เก่าแก่ตั้งแต่

สมัยชาวไวกิ้งเรืองอำนาจ เรือสำราญจะผ่านเมืองต่างๆริมชายฝั่งจนกระทั้งมาเข้าฝั่งที่เมือง “สตา

เวงเกอร์” (Stavenger) เวลา 06.00 น.(ท่านสามารถชมวิวจากดาดฟ้าเรือสำราญ) เมืองนี้เป็น

เมืองให้ที่สุดทางตอนใต้ของนอร์เวย์ จากนั้นเรือสำราญจะลัดเลาะรมฝั่งฟยอร์ดแสนสวยทางตอน

ใต้ จนกระทั้งเข้าสู่บริเวณ “ฟยอร์ดเมืองคลอคคาวิค”(Klokkarvik) และเข้าเทียบท่าที่ “เมืองเบอร์

เกน”(Bergen) ในเวลา 12.00 น. เป็นช่วงที่สวยที่สุดของการเดินทางในเรือสำราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันแรกของการเดินทาง(1)  กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ค)  

22.30  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทวันเวิล์ด ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก 

 

วันที่สองของการเดินทาง(2) โคเปนเฮเกน – รอสไคล์ด – แรนเดอร์ส – เฮีร์ตสฮาลส์ 

      พักในเรือสำราญ ชมวิวฟยอจ์ดสู่เมืองเบอร์เกน 

01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG950 

07.40 ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง

รอสไคล์ด(Roskilde) (40 กม.) “รอสไคลด์” เป็น

เมืองเก่าที่มีอยู่กว่า 1,000 ปี เคยเป็นทั้งศูนย์กลาง

ของชาวไวกิ้งและเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการ

ปกครองระบอบกษัตริย์ ชมมหาวิหารแห่งรอสไคลด ์

(Roskilde Domkirke) มหาวิหารกอธิคแรกที่ถูก

สร้างข้ึนจากอิฐสีแดง สถานที่เก็บพระศพของ

กษัตริย์และราชวงศ์เดนมาร์ก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 จากนั้นนำ

ท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองแรนเดอร ์(Randers) นำ

ท่านชมเมืองแรนดอร์ส เมืองน่ารักอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่

ริมฝั่งแม่น้ำกูเดอนา Gudenå และบริเวณแรนเดอร์ส 

ฟอยร์ส(Randers Fjord) ตัวเมอืงมีความสำคัญ

เนืองจากตั้งอยู่ตรงกลางของคาบสมุทรจัสแลนด์ นำ

ท่านชมจตุรัสเมืองเก่าบริเวณที่ตั้งศาลาว่าการอายุ

กว่าสามร้อยปี ด้วยสถาปัตยกรรมสุดคลาสิคจึง

กลางเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของตัวเมือง นำท่าน

เก็บภาพรูปปั้น เดน ยูคิ ฮิกส์ท Den Jyske Hingst สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ตาลาดค้า

ม้าในสมัยโบราณ รวมถึงบ้านไม้โบราณ Niels Ebbesens Hus อายุส 400 ปี ที่ยังคง

อนุรักษ์ไว้อย่างดี อิสระทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรอืเมืองเฮิร์ทชัลส(์Hirtshals) 

17.00 นำท่านเช็ค-อิน ลงเรือสำราญ ฟยอร์จ ไลน์(Fjord Line) ซึ่งสะดวกสบายด้วยส่ิงอำนวย

ความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินค้า



ปลอดภาษี ฯลฯ เรือสำราญลำนี้จะนำท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก 

ออกเดินทางจากเมืองเฮิร์ทชัลส์, ประเทศเดนมาร์ค สูเ่มืองเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์ 

ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมความงดงามของแนวฟยอร์ดริมชายฝั่งทางตอนใต้ของ

ประเทศนอร์เวย์   ***เรืออกจากท่าประมาณ 19.30 น.*** 

ค่ำ  บริการอาหารมือ้ค่ำ อาหารทะเลเมนูพเิศษแบบบุฟเฟต ์สแกนดิเนเวียนซีฟูด๊ 

Scandinavian Seafood พร้อมเคร่ืองดื่มแบบจุใจ ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหาร

ทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ำคืนนี้หาความสำราญและพักค้างคืนใน

เรือสำราญ ฟยอร์ด ไลน ์  

ที่พัก: บนเรือสำราญ FJORD LINE *** หอ้งพักแบบวิวทะเล (SEA VIEW) *** 

*** หากท่านต้องการอบัเกรดห้องพักเป็นหอ้งสวีท กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ ***  

วันที่สามของการเดินทาง(3) ล่องเรือชมฟยอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านชาวประมง 

     นั่งรถรางฟลอยเยน 

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

06.00 เรือสำราญจะเข้าเทียบฝั่งเมือง “สตาเวง

เกอร”์ (Stavenger) เมืองเก่าเเก่ได้ชื่อว่าเป็น

ประตูสู่ฟยอร์ด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้

ของนอร์เวย์ มีอายุมากกว่า 1,000 ปี มี

ชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นเเหล่งน้ำมัน เเละ

ต้นกำเนิดของปลากระป๋อง จากนั้นเรือ

สำราญจะค่อยๆล่องลัดเลาะชายฝั่งนอร์เวย์ฟ

ยอร์ด ท่านจะประทับใจไปกับวิวทิวทัศน์

ระหว่างทางที่งดงามเกินคำบรรยาย รวมถงึ

ความน่ารักของนกน้ำนานาชนิด  

12.00 เดินทางถึงท่าเรือทางสู่เมืองเบอร์เกน

(Bergen) เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือ เป็นเมืองมรดกโลก(UNESCO WORLD 

HERITAGE) ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ไดอ้ย่างดี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น นำ

ท่านน่ังรถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) 

บนความสูง 320 เมตร เหนือ

ระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิว

ทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพ

บรรยากาศที่งดงามและประทับใจได้

เวลาสมควร นำท่านลงเขาเดินเล่นชม

เมือง เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้ง

ของตลาดปลา (Fish Market) ที่เป็นทั้งตลาดปลาอันเก่าแก่ 

และศูนย์การคมนาคมทาทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคน้ี เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ

(Brygen) สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี 

เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

ยูเนสโก (Unesco)  

ค่ำ  บริการอาหารมือ้ค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Scandic Hotel Bergen, หรือระดับใกล้เคียง 

 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง(4)  เบอร์เกน – รถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม – สไกย  

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางต่อสู่หมู่บ้านวอสส (Voss) (ระยะทาง 90 ก.ม.) เป็นเมืองท่ีอยู่ปลายสุดของ

ซอนดฟ์ยอร์ดปากแม่น้ำฟลัม ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม 

บวกกับอาคารบ้านเรือนที่

สร้างจากไม้สีสันสดใสทั้งสี

ขาว สีแดง สีเหลือง และสี

เขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์สาด

ส่องลอดผ่านหุบเขา นำ

ท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค 

โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง 

ฟลัม – ไมร์ดาล เป็นทางรถไฟที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ เป็นรถไฟนำเท่ียว ที่ประยุกต์มาจาก

เส้นทาง เดินทางประจำ ของคนท้องถิ่นนอร์เวย์ ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธิ ์



และน้ำตกที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะ

ทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินสู่จุดชมวิวที่สวยท่ีสุด Stegastein (ระยะทาง 17 ก.ม.) จุดชมวิวจะเป็นทางยื่น

ออกมาจากริมผา ให้มุมมองที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะดู

เหมือนกระดานจะไม่มีจุดสิ้นสุดและทำให้ลื่นลงไปในหุบ

เหวได้แต่มีกระจกใสกนัคนพลัดตกอยู่ปลายทางเดิน

ต้ังอยู่ในความสูง 609 เมตร ฐานของแผ่นไม้สร้างขึ้น

จากคอนกรีตและโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรง เหนือฟ

ยอร์ดอันสวยงามในเมืองออร์แลนด ์*** ช่วงเดือน

เมษายนทางบริษัทจะจัดเตรียมรถเล็กสำหรับขึ้นชมวิว

จุดนี้โดยเฉพาะเนื่อจากยังมีหิมะปลกคลุม ***   

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมือง Skei (ระยะทาง 190 ก.ม.) หมู่บ้านตั้งอยูท่ี่ปลาย

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ทางใต ้ของหมู่บ้าน Byrkjelo กลางเขต Sogn og 

Fjordane อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวของนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะริมทะเลสาบ 

Jølstravatnet ที่แสนโรแมนติคจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบประมาณ 230 เมตร เป็น

ทะเลสาบที่มีฟยอร์ดหลายแห่ง  

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Thon Hotel Jølster หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)  สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์ 

  ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ – โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift) 

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ศูนย์นักท่องเที่ยวเมืองบริคสดาลส์บรี Briksdalsbre (ระยะทาง 82 ก.ม.) นำ

ท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสาร รถ

โทลล์ (Troll Cars)  รถจะนำท่านลัด

เลาะตามเส้นทางที่ใช้นำเที่ยวมาเป็น

ร้อยปี (สมัยก่อนใช้รถม้า) ขึ้นสู่บริเวณ

จุดชมวิวิ ธารน้ำแขง็บริคสดาลส์บรีน 

Briksdalsbreen Glacier ผ่านชม

น้ำตกที่สวยงามระหว่างเส้นทาง 

เดินทางถึงจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้



ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ ท่านจะเห็นธารน้ำแข็งไหลลง

มาบรรจบกับทะเลสาบสีเขียวแสนสวยสวย นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง โลเอน “Loen” 

(28 กม.)  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากภูผาอังสูงชันลงสู่ เบื้องล่างเป็น

ภาพที่ติดตาตรึงใจ ไปอีกนานแสนนาน 

หลังจากนั้นนำท่านขึ้น Loen Skylift 

ทุกท่านจะตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอัน

ตระกาลตาและน่าตื่นเต้นเป็นหนึ่งในรถ

เคเบิลที่ลาดชันที่สุดในโลก นำท่านสู่

ยอด เขา Mt. Hoven (1,100 เมตร) 

ชมความสวยงามของทิวทัศน์เทือกเขา

และฟยอร์ด  

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Hotel Loenfjord, Hotel Alexandra / หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันที่หกของการเดินทาง(6)โลเอน – เฮลล์สลี – ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ ไกแรนเกอร์   

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่เมืองเฮลล์สลี(ระยะทาง 61 ก.ม.) จากนั้นนำท่านลงเรือ เพื่อล่องชม

ความงามของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 

(Unesco World Heritage Site) เรือเฟอร์รี่ จะค่อยๆล่องไปตามช่องน้ำทะเลที่กัดเซาะ

เข้ามาตาม แนวช่องเขาที่เคยเป็นธารน้ำแข็ง เมื่อหลายล้านปีก่อน ซึ่งเส้นทางจากไกแรน

เกอร์ จนออกไปถึงทะเลนอกนั้นมีระยะทางถึง 80 กิโลเมตร ท่านจะเห็นความงดงามใน

แบบฉบับของนอร์เวย์อย่างแท้จริงบ้านเรือนผู้คน และฟาร์มหลายๆแห่ง สร้างอยู่บนหน้า

ผา สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ผ่านชม

น้ำตกที่ละลายจากธารน้ำแข็งบน

ยอดเขา ไหลลมากระทบน้ำทะเล

ด้านล่างเป็นประกาย บางครังทำ

ให้เกิดรุ้งกินน้ำ ประทับใจยิ่งนัก ชม

น้ำตกเจ็ดพี่น้อง (Seven Sitters 

Waterfall) ที่แบ่งสายน้ำเป็นเจ็ด

สายไหลลงมายังเบื่องล่าง ผ่านชม



น้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว (Bridal Veil Waterfall)  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่าน ใช้เส้นทางผ่านจุดชมวิว ออร์เนสวินเกน Ørnesvingen รถโค้ชจะค่อยๆ

วิ่งไต่ระดับความสูง ข้ามเขาสู่ จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเกแรนเกอร์ฟยอร์ด เป็นจุดที่มี

นักท่องเท่ียวนิยมมาเก็บภาพของเกแรนเกอร์ ฟยอร์ดมากที่สุด จากน้ันนำท่านลงเขาสู่

เมืองเกแรนเกอร์อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า fjords เป็นอ่าวที่อยู่

ระหว่างหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลผ่าน สำหรับที่ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดแล้ว fjords เกิดจากการ

ละลายของธารน้ำแขง็ธรรมชาติตั้งแต่

ในช่วงยุคน้ำแข็ง ทำให้น้ำที่ละลายจาก

น้ำแข็งแห่งนี้ไหลลงสู่หุบเขาลึกเกิดเป็น 

fjords ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ และมีทิว

เขาต้นไม้เขียวขจีมองเห็นสองฝั่งยาม

ล่องเรือผ่านทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

กับธรรมชาติที่สรรค์สร้างโดยธารน้ำแข็ง

ของประเทศนอร์เวย์ที่ภูมิประเทศส่วน

ใหญ่ปกคลมุด้วยน้ำแข็ง 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Geiranger Hotel, Hotel Union / หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์  

      โมลเด – เส้นทางแอตแลนติค – คริสเตียนซุน    

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน 

หรือหุบผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) เป็นจุด

ชมวิวที่สวยงามที่สุดของประเทศนอร์เวย์  

เส้ นทางจะพั บ ไปพั บมาสุดยอดแห่ งการ

เดินทางโดยรถยนต์ ถือเป็นความสามารถของ

ชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริง(หากเส้นทางนี้มีหิมะ

ปลกคลุมหนาทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดขึ้นชมเนื่องจากป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ

คณะทัวร์) จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองโมลเด Molde  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคริสต์ เตียนซุน Kristiansund ประตูสู่ เส้นทาง

แอตแลนติก โดยใช้ เส้นทางเลียบมหาสมุทรแอตแลนติก ในช่วงที่สวยที่สุดมีระยะทาง

ประมาณ 10 กิโลเมตรใช้เวลาสร้าง 6 ปี หมดงบประมาณไปประมาณ 122 ล้าน นอร์เวย์

โค รน  จ น ได้ เส้ น ท างที่

ส วย งาม  แว ะจุ ด ชม วิ ว

ระหว่างทาง ให้ท่านได้เก็บ

ภ า พ ต่ า ง ๆ ที่ ไม่ มี ที่ ใด

เหมือน ตัวสะพานสร้าง

เชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็ก

เก า ะ น้ อ ย ริ ม ช า ย ฝั่ ง

แอตแลนติก  ที่ แสดงถึง

ความพยายามของชาวนอร์เวย์ในการสร้างเส้นทางนี้ ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านเมือง  

เล็กๆ นำท่านชมป้อมควัลวิค (Kvalvik Fort) ป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลก

ครั้งที่สอง และยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นเครื่องเตือนใจในความโหดร้ายของสงคราม ท่านจะเห็น

อาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงหลุมหลบภัยของชาวนอร์เวย์ที่ทำสงครามต่อสู่กับชาวเยอรมัน

ในช่วงนั้น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทาง สู่เมืองคริสเตียนซุน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดิน

เล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  

พักที่: Scandic Hotel / หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปดของการเดินทาง(7)  คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง – วิหารนีดารอส 

      บินภายในประเทศสู่เมืองนาร์วิค 

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม 

 นำคณะเดินทางต่อสู่เมืองทรอนไฮล์ม

(Tronheim) (ระยะทาง 197 ก.ม.) เป็น

เมืองประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง

ของนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญที่

เก่าแก่และมีความสำคัญ ทางด้านมรดก

ทางวัฒนธรรมของประเทศนอร์เวย์ซึ่ง

ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ Nidelva เยี่ยม

ชมโบราณสถานต่างๆ สถานที่จัดแสดง

วัฒนธรรม ทรอนไฮล์มโอบล้อมด้วย



ภูเขาและเกาะเล็กๆ เดินข้ามแม่น้ำที่ Old Town Bridge แล้วเดินผ่านซุ้ม Lykkens (ประตู

แห่งความสุข) เพื่อไปที ่Bakklandet ย่านที่มีบ้านไม้สีสันสดใส ร้านค้า  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชมวิหารนีดารอส (Nidaros Cathedral) เป็นสถานที่สำคัญในเมืองซึ่งจะมีนัก

แสวงบุญมาเยือนตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 นักแสวงบุญเหล่านี้จะเดินมาจากออสโลซึ่งเป็น

ระย ะท างถึ ง  640  กิ โล เม ต ร เพื่ อ ม า

สักการะหลุมฝังศพนักบุญเซนต์ Olav 

Haraldsson ขอ งน อ ร์ เวย์  ช ม ค วาม

งดงามของหมู่บ้านชาวประมงหลากสีสัน

ที่ตั้งเรียงรายไปตามแม่น้ำ Nidelva โดย

หมู่บ้านเหล่านี้ล้วนมีความเก่าแก่มาตั้งแต่

สมัยศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังเป็นจุดที่ถือ

ว่าสวยที่สุดของเมือง หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เกาะพระ (Munkholmen Island ) โดย

เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ ทางตอนเหนือของเมืองทรอนไฮม์ ในอดีตเกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์ 

ป้อมปราการ และสถานที่สำหทรับการคุมขังนักโทษ บนเกาะยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร

เล็กๆ  

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

19.00 เดินทางสู่เมืองนาร์วิค โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที.่...   

20.35 ถึงเมืองนาร์วิค (Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและ

ทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเร่ืองของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดย

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง

ในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม 

อีกทั้งยังเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จ

ประพาสอีกด้วย  

พักที่: Scandic Hotel Narvik / หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) นาร์วิค – สโวลเวอร์ – ชมเมือง – หมู่เกาะโลโฟเทน  

      แฮมนอย – เอกัม 

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่เมืองสโวลเวอร์ ชมความ

สวยงามของเมืองสโลเวอร์ เมืองสวย

น่ารักที่ขนาดพื้นที่เพียงแค่ 2.3 ตาราง



กิโลเมตร ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเอาสต์วอเกออี “Austvågøya” ที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่

เกาะโลโฟเทน เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์  ถือเป็น

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์  “Hamnoy” หมู่บ้านชาวประมงที่มีทัศนียภาพที่

สวยงามของหมู่เกาะโลโฟเตน อิสระให้ท่านได้ความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตาม

อัธยาศัยนำท่านเดินทางสู่เส้นทางชมวิว

ข อ ง เก า โล โฟ เท น  แ ว ะช ม ห มู่ บ้ า น

ชาวประมงเอกัม (Eggum) ตั้งอยู่บนฝั่ง

ทะเลของเกาะVestvågøy เพี ยงแห่ ง

เดียวอยู่ระหว่างทะเลกับภูเขา สถานที่

ดึงดูดนักท่องเที่ยวชมจำนวนมากที่มา

สัมผัสกับพระอาทิตย์เที่ยงคืน นำชมจุดชมวิว ที่หันหน้าไปทางทะเล เป็นพื้นที่พักผ่อนใน

รูปวงกลม มีงานศิลปะท่ีสวยงามของศิลปิน Marcus Raetz 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารตามอัธยาศัย 

พักที่: Thon Hotel Lofoten, Svolvaer หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันที่สิบของการเดินทาง(10)  สโวลเวอร์ – ชมเกาะโลโฟเทน     

      หมู่บ้านเรเนย์ – หมู่บ้านโอ – ชมเมือง     

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมออกเดินทางต่อสู่หมู่บ้านเรเนย์ Reinehalsen 

ตั้งอยู่ที่ เชิงภูเขา Reinebringen และเป็นหนึ่งจุดถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ

นอร์เวย์ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมา ณ ที่จุดนี้ทุกๆปีเพื่อถ่ายรูปเมืองเรเนย์ โดยมี

เทือกเขา Reinefjord เป็นพื้นหลัง นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์  “Hamnoy” 

หมู่บา้น 



ชาวประมงที่มีทัศนียภาพที่สวยงามของหมู่เกาะ โลโฟเตน อิสระให้ท่านได้ความสวยงาม

ของหมู่บา้นแฮมนอยด์ตามอัธยาศยั  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ 

ภัตตาคาร 

 นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโอ(Å) 

ต้ังอยู่ที่ปลายด้านใต้ของ 

Moskenesøy และหมู่เกาะ 

Lofoten หมู่บ้านโอ เสมือน 

พิพิธภัณฑ์ ที่มีชีวิต กระท่อมของ

ชาวประมง ตู้อบปลาแห้ง เป็นฉาก

โปสการ์ดทีว่างจำหน่ายในร้านของ

ที่ระลึก  เป็นท่าเรือประมงที่สำคัญ (ปลามากกว่า 700,000 ตัวจะถูกแขวนไว้ให้แห้งที่นี่

ทุกๆ ฤดูร้อน) นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหมู่บ้านเล็คเนส(Lekness) ต้ังอยู่ในใจกลางเกาะ 

Lofoten บนชายฝั่งตะวันตกศูนยก์ลางการปกครองในภมูิภาคนี้ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์

อันงดงามของ เขาที่พุ่งขึ้นมาจากน้ำสร้างความสวยงามแปลกตา ของฟยอร์ดจากนั้น

เดินทางทางสู่เมืองสโลเวอร ์ 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารตามอัธยาศัย 

พักที่: Thon Hotel Lofoten, Svolvaerหรือระดับใกล้เคียง  

 

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11) สโวลเวอร์ – นาร์วิค – บินภายในประเทศสู่ออสโล – ชมเมือง 

เช้า   รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม // หลังอาหาร เดินทางสู่

สนามบิน 

11.05 ออกเดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่  

12.50 เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวย ชม“กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศ

นอร์เวย์  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ 

ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศนย่์าน

เอเคอร์บรูค (Aker Brygge) 

ย่านช้อปปิ้งข้างท่าเรือเป็นที่นิยม

แห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว และ

ที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town 



Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ สวน และ

ประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลนืใกล้กันเปน็ The Nobel Peace Centre สถานที ่ทีมี่

การจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่า ที่ถูก

สร้างข้ึนมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึก

รัฐสภา พระราชวังราชวงศ์นอร์เวย ์จากนั้นอสิระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยใน “ย่าน

คาร์ล โจฮัน เกต” (Karl Johans Gate) ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ 

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่: RADISSON BLU PARK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันที่สิบสองของการเดินทาง(12) ออสโล – สนามบิน – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ  

เช้า   บริการอาหารมือ้เช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

09.50 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK.... 

12.00 เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต นำท่านเปลี่ยนเท่ียวบิน 

14.45 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 921 

 

วันที่สิบสามของการเดินทาง(13) กรุงเทพฯ   

05.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม.ิ..โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

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

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 

ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะ

เดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 

หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ 

ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ  

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ รวมค่าวีซ่า & ทิปพนักงานขับรถ  

จำนวนผู้รว่มเดินทาง  

15 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ ่

พักห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 

ปพีักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว 

 

06 – 18 เม.ย.66 215,900 215,900 215,900 35,900 

08 – 17 เม.ย.66 215,900 215,900 215,900 35,900 

26 เม.ย. – 08 พ.ค.66 209,900 209,900 209,900 35,900 

26 พ.ค. – 07 มิ.ย.66 209,900 209,900 209,900 35,900 

16 – 28 มิ.ย.66   209,900 209,900 209,900 35,900 

07 – 19 ก.ค.66 215,900 215,900 215,900 35,900 

27 ก.ค. – 08 ส.ค.66  215,900 215,900 215,900 35,900 

04 – 16 ส.ค.66 215,900 215,900 215,900 35,900 

25 ส.ค. – 06 ก.ย.66 209,900 209,900 209,900 35,900 

15 – 27 ก.ย.66 209,900 209,900 209,900 35,900 

05 – 17 ต.ค.66 209,900 209,900 209,900 35,900 

12 – 24 ต.ค.66 209,900 209,900 209,900 35,900 

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

บริษทัฯ ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน // ออสโล-กรุงเทพฯ และไฟท์ภายในประเทศ

สองรอบ ไฟท์ภายในประเทศและไฟท์ระหว่างประเทศอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและเส้นทางได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนท่ีนั่ง, ความเหมาะสมของเส้นทางและฤดูกาล  

2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

3. โรงแรมที่พั กตามระบุหรือ เทียบเท่าในระดับ เดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ ในยุ โรปจะไม่มี

เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว 

หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล     

หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความ

เหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก  



5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืน

ให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

6. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

7. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง  

8. ค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง 

9. น้ำดื่มบนรถ วันล่ะ 1 ขวด 

10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ  

4. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันทีท่างสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 120,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนา

หน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่

สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการ

พิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวี

ซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น 

สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ 

ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน 

ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินในทุกกรณี  



5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สำรองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ 

ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอ

ให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี

ซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง

สถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่

บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม

เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ

ท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้

พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่า

จะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญใน

การยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ 

REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 

45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริง

เท่าน้ัน 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่าน

จะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทาง

โรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่าน

เข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด

ค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 



6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจาก

ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ใน

การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะ

สำรองยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ

เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 80,000 บาท    

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  18 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร ์

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-17 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  

3. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้

เดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือ

รับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT 

MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

* ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้

หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY 

CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออม

ทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต  และ

หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำ

การ) 



* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้  แต่ให้ทางธนาคาร

ออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือ

บิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา 

และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ 

6. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด 

7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด / สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

8. สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหาก

ต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

10. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม

นัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก  และ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่ง

เอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

11. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนาม

ของบริษัทฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่า

ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

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

 

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


