รหัสทัวร์ : THE9-TG-EU-10MAY-18OCT18H

10 วัน มิดไนท์ ซัน หมู่เกาะแฟโร – โลโฟเตน
(พระอาทิตย์ เที่ยงคืน คือช่ วง พ.ค. – ก.ค. ของทุกปี ...ท่ องเที่ยวในสถานทีใ่ หม่ ๆ)

พฤษภาคม – ตุลาคม 2561
159,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น แต่ รวมทิปทุกอย่ างแล้ ว)
โคเปนเฮเก้ น – หมู่เกาะแฟโร – ล่ องเรื อชมผารังนก – บูเออร์ วิลเลจ – มูลาฟอสเซอร์ – ทอร์ สเฮาน์ – เคิร์กจูบูเออร์
เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน) – สโลเวอร์ – ลุพสเตท – นัสด์ ฟยอร์ ด – รีนน์ – แฮมนอยด์ – โบโด – ออสโล
(ช่ วงเวลาในการชมพระอาทิตย์ เที่ยงคืน คือช่ วง พฤษภาคม – สิ งหาคม ของทุกปี )

10-19 พ.ค. / 14-23 มิ.ย. / 18- 27 ก.ค. / 9-18 ส.ค. / 13-22 ก.ย. / 11-20 ต.ค./ 18-27 ต.ค.
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วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผูโ้ ดยสาร สายการ
บินไทย ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันทีส่ อง

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – บินสู่ หมู่เกาะแฟโร

00.50 น.

ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK) สู่ สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) ประเทศเดนมาร์กโดยการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG950 สายการบินบริ การอาหารค่าและอาหารเช้า บนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก อีกเมืองสวยแห่ งประเทศในกลุ่มนอร์ ดิก นา
ท่านชม เงือกน้อย หรื อ ลิตเติ้ลเมอร์ เมด (Little mermaid) รู ปปั้ นทองแดงของเจ้าหญิงเงือกน้อยบนโขดหิ น ตัว
ละครที่ มาจากนิ ทานอัน โด่ งดังของนักประพันธ์ชาวเดนิ ช ฮันส์ คริ สเตี ย น แอนเดอร์ สัน รู ปปั้ นเงื อกน้อยนี้
เปรี ยบเสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งโคเปนเฮเกน ซึ่ งเป็ นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์
สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สัน และเป็ นนิทานอีกเรื่ องที่หลายๆท่านคงเคยได้ฟัง แม้กระทัง่ ดิสนียย์ งั เคยนา
เรื่ องนี้มาทาเป็ นภาพยนตร์การ์ตูน จากนั้นนาท่านชม น้ าพุแห่ งราชินีเกฟิ ออน (The Gefion Fountain) ซึ่งสร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ชื่ อ Gefion นี้ คือชื่ อของเทพเจ้าในตานานของชาวสแกนดิ เนเวียน นาท่านแวะชมภายนอก
พระราชวังอมาเรี ยนบอร์ ก (Amalienborg) เป็ นพระราชวังที่พระราชินีมาร์ เกรเธอที่ 2 แห่ งราชวงศ์เดนมาร์ ก
ประทับอยู่ และเป็ นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์ กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบร็ อคโคโค บริ เวณ
กลางลานมีพระรู ปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริ กที่ 4 นอกจากนี้เริ่ มตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดินสวน
สนาม และเคลื่อนขบวนมาเปลี่ยนเวรเฝ้ายามที่หน้าพระราชวังอมาเรี ยนบอร์กในทุกวัน

06.35น.

10.00 น.
12.25 น.
13.40 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น เพื่อเชคอิน (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟโร โดยเที่ยวบิน SK/RC…. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินแฟโร (Faero Island Airport) ประเทศเดนมาร์ก
นาท่านเที่ยวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) เป็ นประเทศในกลุ่มเกาะจานวน 18 เกาะ ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของ
มหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างสกอตแลนด์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ หมู่เกาะแฟโรเป็ นเขตการปกครองตนเองของ
เดนมาร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 โดยมีสถานภาพเหมือนกับกรี นแลนด์ มีอานาจในการปกครองตนเองทุกด้าน ยกเว้น
ด้านการต่างประเทศและการทหาร หมู่เกาะแฟโร มีความหมายว่า “เกาะแห่ งแกะ” มีภาษาของตัวเองคือ “ภาษา
แฟโร” แต่ภาษาราชการจะใช้เดนมาร์กควบด้วย มีสกุลเงินเป็ นของตัวเองคือ “โครนาแฟโร” และมีเมืองหลวงคือ
เมือง “ทอร์ สเฮาน์” มีระบอบกษัตริ ย ์ และมีนายกรัฐมนตรี บริ หารกิจการบ้านเมือง นาท่านถ่ายรู ปกับน้ าตกมูลา
ฟอสเซอร์ (Mulafossur waterfall) ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่เปรี ยบเสมือนซิ กเนเจอร์ ของหมู่เกาะแฟโร เพราะเป็ นน้ าตกที่
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ปรากฏในภาพโปสการ์ ดมากมาย ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและความสวยงามของน้ าตกซึ่ งมีฉากหลังเป็ นภูเขา
สวยแห่ งเกาะแฟโร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นบูเออร์ (Bour Village)
ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขาหิ นเลียบฝั่ งทะเล นับเป็ นหมู่บา้ นที่สวยงามและมีทศั นี ยภาพของธรรมชาติที่
ปรากฏให้เห็ นในโปสการ์ ดและหนังสื อท่องเที่ยวมากมาย เป็ นหมู่บา้ นี่ ต้ งั อยู่ในซอร์ แวงฟยอร์ ด (Sorvagsfjord)
เรี ยกได้ว่าเป็ นฟยอร์ดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมากที่สุดอีกแห่ งของเกาะแฟโร นาท่านเที่ยวชมและเก็บภาพ
ธรรมชาติพิสุทธิ์แห่ งหมู่เกาะแฟโร อีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดต่อการมาเยือน (ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชม
พระอาทิตย์เที่ยงคืนคือ ช่วง พฤษภาคม – สิ งหาคม ของทุกปี ซึ่งจะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน)
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Torshavn *** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ล่องเรื อชมผารังนกแห่ งเกาะแฟโร – เคิร์กจูบูเออร์ – ทอร์ สเฮาน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินสัมผัสประสบการณ์การล่องเรื อสู่ ผารังนก (Towering Cliffs) ซึ่งเป็ นผาสู งตระหง่านอันเป็ นที่อยูข่ อง
นกแถบโซนอาร์ คติก ไม่ว่าจะเป็ นนกพัพฟิ น (puffins) ที่อาศัยอยูต่ ามชะง่อนผา และ นกอาร์ คติดเทิร์น และอีก
นานาชนิ ด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของผาหิ น และ นกนานาพันธุ์ หากโชคดีท่านอาจได้พบเห็น
ปลาโลมา หรื อ ปลาวาฬที่อาจมาเล่นน้ าในบริ เวณนี้ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นไคว์วิค (Kvivik Village) ซึ่ง
เป็ นหนึ่ งในหมู่บา้ นที่เก่าแก่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโร และยังคงมีหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่าชาวไวกิ้ง
ได้มีการเดินทางและตั้งรกรากถื่นฐานที่หมู่บา้ นแห่ งนี้ เมื่อประมาณศตวรรษที่ 18 เห็นได้จากบ้านเรื อนของชาว
ไวกิ้ งโบราณที่ ยงั คงหลงเหลืออยู่ นาท่านเที่ยวชมเมืองเล็กๆที่ แสนน่ ารั กแห่ งหมู่เกาะแฟโร พร้ อมสู ดอากาศ
บริ สุทธิ์และชื่นชมธรรมชาติแห่งหมู่เกาะแอตแลนติกเหนือ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงาม
ของธรรมชาติและหมู่บา้ นโบราณริ มฝั่งทะเล
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บา้ นเล็กๆทางตอนใต้ของเกาะแฟโร เป็ นหมู่บา้ นที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์หินโบราณแมกนาส (Magnus Cathedral) จากศตวรรษ
ที่ 13 ย้อนไปตั้งแต่สมับยุคไวกิ้ง และมีบา้ นไม้ที่อายุเก่าแก่ที่สุดซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 นาท่านเข้าชมความ
งดงามของโบสถ์หินโบราณที่ยงั คงอนุ รักษ์ไว้จนถึงปั จจุบนั พร้อมทั้งดื่มด่ ากับทัศนี ยภาพของบ้านไม้โบราณที่
นิยมปลูกหญ้าบนหลังคา เลียบฝั่งมหาสมุทร นับเป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามแห่งเกาะแฟโร อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินสู่ เมืองทอร์สเฮาน์ (Torshavn) ซึ่งเป็ นเมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร ดินแดนของประเทศเดนมาร์ ก ตั้งอยู่ทางตอนใต้และเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชายฝั่งทิศตะวันตกของเมืองสเตรอเมอ นาท่านเที่ยวชมเมืองและเดินเล่นพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของเมืองหลวงที่
ตั้งอยูใ่ นฟยอร์ดอันสวยงาม จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับบ้านหลังคาหญ้า (Tiganes) ซึ่งมีการปลูกหญ้าบนหลังคาบ้าน
นับเป็ นอีกหนึ่ งเอกลักษณ์ของเมืองทอร์ สเฮาน์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงทอร์ สเฮาน์
แห่งเกาะแฟโรได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Torshavn *** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ทอร์ สเฮาน์ – โคเปนเฮเก้น – ล่องเรื อ DFDS

เช้า
06.30 น.
08.30 น.
11.35 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินแฟโร สู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบิน RC/SK (ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นาท่านสู่ ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลางเมือง เป็ นถนน
คนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคัง่ ของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสิ นค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุด
ในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยนื่ จากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget
จึงถูกตั้งเป็ นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยคุ ศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกัน
คือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย

รหัสทัวร์ : THE9-TG-EU-10MAY-18OCT18H
14.00 น.
16.30 น.
ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อโคเปนเฮเก้นเพื่อเชคอินขึ้นเรื อ DFDS
เรื อ DFDS ออกจากท่าเรื อโคเปนเฮเก้น มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อออสโล ประเทศนอร์เวย์
อิสระพักผ่อนบนเรื อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ DFDS
พักค้ างคืนบนเรื อสาราญ DFDS (ห้ องพักแบบมีหน้ าต่ าง OUTSIDE Cabin)

วันทีห่ ้ า

ออสโล – เอฟเนส (โลโฟเตน) – สโลเวอร์ (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า
09.30 น.

รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรื อสาราญ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล เพื่อเชคอิน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ สนามบินออสโล โดยทางทัวร์จดั ค่าอาหารกลางวันท่านละ 25 ยูโร
ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่ สนามบินเอฟเนส โดยเที่ยวบิน DY362
เดินทางถึงสนามบินเอฟเนส แห่งเกาะโลโฟเตน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสโลเวอร์ (Svolvaer) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่ โมง) เมืองใน
เขตนอร์ ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศนอร์ เวย์และเป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ในเกาะโลโฟเตน เกาะที่มีชื่อเสี ยงเรื่ อง
ทัศนี ยภาพที่สวยงามยิ่งของประเทศนอร์ เวย์ ระหว่างการเดิ นทางสู่ เมืองสโลเวอร์ ท่านจะได้ชมและสัมผัสกับ
ธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามและแปลกตายิง่ แห่งเกาะโลโฟเตน อีกทั้งโลโฟเตนยังได้ชื่อว่าเป็ นเกาะที่สามารถ
ถ่ายภาพได้สวยงามอีกแห่ ง อันเป็ นผลจากการที่มีเทือกเขาล้อมรอบและมีหมู่บา้ นชาวประมงริ มหาดเป็ นช่วงๆ
ช่วงฤดูร้อนบนเกาะโลโฟเตนได้ชื่อว่า “สวรรค์บนดิน” ของนักท่องเที่ยว และในช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมก็
ได้ชื่อว่าเป็ น เกาะที่สวยงามไม่แพ้หน้าร้อนเช่นกัน (ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนคือ ช่วง
พฤษภาคม – สิ งหาคม ของทุกปี ซึ่งจะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน)

13.25 น.
15.05 น.

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Thon Hotel Lofoten **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
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วันทีห่ ก

สโลเวอร์ – ลุพสเตด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลุพสเตด (Laupstad) ระยะทาง 21 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที อีกหนึ่งเมืองน่ารัก
แห่ งเกาะโลโฟเตน เมืองเล็กๆชนบทที่ต้ งั อยูใ่ นแอ่งฟยอร์ ดที่สวยงาม ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแสนสวยอีก
แห่ งที่ซ่อนอยู่หลังหุ บเขาที่รายล้อมสลับซับซ้อน ให้ท่านได้ถ่ายภาพเทือกเขาที่สะท้อนผิวน้ าสวยงามยิ่ง ได้เวลา
นาท่านถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส (Sildpolines Church) โบสถ์ที่สร้างบนโขดหิ นยื่นไปในแม่น้ า นับเป็ นอีก
หนึ่งโบสถ์ที่มีความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติของเมืองนี้ ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพอีกหนึ่งเมืองแห่ ง
เกาะโลโฟเตน สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ เมืองสโลเวอร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum) ซึ่ งภายในจัดแสดงเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายและ อุปกรณ์ทาง
การทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในมีการจัดแสดงประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่
2 และผลพวงที่ตามมา ให้ท่านได้มีโอกาสย้อนประวัติศาสตร์ การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านทางข้าของ
เครื่ องใช้ต่างๆที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ ได้เวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมเมือง
สโลเวอร์ตามอัธยาศัย (ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนคือ ช่วง พฤษภาคม – สิ งหาคม ของทุกปี
ซึ่งจะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Thon Hotel Lofoten **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันทีเ่ จ็ด สโลเวอร์ – นัดส์ ฟยอร์ ด – แฮมนอยด์ – รีนน์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนัดส์ฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 140 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) อีกหนึ่ ง
เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่ งเกาะโลโฟเตน ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ า และ ทะเลสาบที่
สะท้อ นภาพเทื อ กเขาบนผืน น้ า ระหว่ า งการเดิ น ทางสู่ เ มื อ งนัส ฟยอร์ ด น าท่ า นเที่ ย วชมหมู่ บ ้า นชาวประมง
(Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงั ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียงิ่ อีกแห่ งของ
นอรเวย์ หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีการรังสรรค์หมู่บา้ นหลากสี สัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุ รักษ์บา้ นเมืองเก่าไว้
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อย่างดี ยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรื อจะนั่งเล่นชิ ลล์ๆ จิบกาแฟ ชื่ นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้
นอกจากนี้ เมืองนัดส์ฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองรี นน์ (Reine) (ระยะทาง 41 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นาท่านเที่ยวชมหมู่บา้ น
แฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้ นชาวประมงที่ปรากฏอยูใ่ นโปสการ์ ดโลโฟเตน ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้
บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้ นชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสู งเป็ นฉากหลังนับเป็ น
อีกหนึ่ งทัศนี ยภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้ นแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย ได้
เวลานาท่านสู่ เมืองรี นน์ นาท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆอีกแห่ งที่มีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติอนั สวยงาม
แห่งเกาะโลโฟเตน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Eliassen Rorbuer Hotel หรื อเทียบเท่ า
หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่ กั ในหมู่เมืองรีนน์ หลายแห่ งเป็ นโรงแรมในลักษณะบ้ านพักตากอากาศ แบบหมู่บ้านชาวประมง
ดังนั้นในบ้ าน 1 หลังจะมี 2 ห้ องนอนและใช้ ห้องนา้ เดียวกัน
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วันทีแ่ ปด

รีนน์ – โบโด – ออสโล

เช้า
06.00 น.
07.00 น.

10.45 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อมอสคิเนส (Moskenes) เพือ่ นัง่ เรื อเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด
เรื อเฟอร์รี่ออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองมอสคิเนส มุ่งหน้าสู่ เมืองโบโด
ให้ท่านได้อิสระเต็มที่กบั การเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ด แห่งนอร์เวย์ในระหว่างการล่องเรื อสู่ เมือง
โบโด ฟยอร์ดแห่งเกาะโลโฟเตน เรี ยกได้วา่ เป็ นเมืองฟยอร์ดที่สวยงามไม่แพ้ ฟยอร์ดแห่งแผ่นดินใหญ่ของนอร์เวย์
หากโชคดีท่านอาจได้เห็นปลาโลมาว่ายน้ าเล่นตามเรื อเฟอร์รี่กเ็ ป็ นได้
เรื อเฟอร์รี่จอดเทียบท่า ณ เมืองโบโด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเที่ยวชมเมืองโบโด (Bodo) เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็ นเมืองอยูท่ างตอน
เหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ใน
ภาคเหนื อของประเทศนอร์ เวย์ นาท่านเข้าชมมหาวิหารประจาเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรื อ Bodo
Domkirke) สร้างขึ้นในช่วง ปี 1956 เป็ นมหาวิหารที่ค่อนข้างมีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองโบโด
โดยสิ่ งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็ นหอระฆังที่มีความสู งถึง 36 เมตร และการประดับประดาหน้าต่างที่สวยงาม
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเที่ยวภายในเมืองโบโด

16.30 น.
18.00 น.
19.30 น.
21.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินโบโด สู่ สนามบินออสโล โดยเที่ยวบิน DY/SK
เดินทางถึงสนามบินออสโล
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Scandic Holmenkolien Park Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ ก้า

ออสโล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมืองออสโล (Oslo) หรื อกรุ งคริ สเตียนเนี ย นครหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้นได้ไม่นาน แต่เบื้องหลังแห่ ง
ความศิวิลยั นี้ เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็ นเมืองอาณานิ คมใหญ่ของ
จักรพรรดิ ไวกิ้ งโบราณ ซึ่ งอยู่ภ ายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์ แอร์ โดยใช้ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ นาท่านผ่านชมและแวะถ่ายรู ปกับอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เรี ยงรายอยู่
รอบเมืองออสโล อาทิ ทาเนี ยบรัฐบาล เนชัน่ แนลเธี ยเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองออสโล นาท่านถ่ายรู ปพระราชวังหลวงแห่ งออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนี โอ
คลาสสิ ก สร้างขึ้นในปี 1848 และเปิ ดให้บริ การนาเที่ยวชมพระราชวังแก่สาธารณชนในช่วงฤดูร้อน บริ เวณจัตุรัส
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ด้านหน้าของพระราชวังมีอนุสาวรี ยข์ องกษัตริ ยค์ าร์ล โจฮาน ซึ่งเป็ นกษัตริ ยข์ องสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1818 ถึง
1844 ยืนเด่นเป็ นสัญลักษณ์ นาท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆภายในพระราชวังแห่งนี้

10.30 น.
13.30 น.

นาท่านสู่ สนามบินออสโล เพื่อเชคอิน และทา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ TG955 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่ โมง)

วันทีส่ ิ บ
06.20 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน มิดไนท์ ซัน หมู่เกาะแฟโร – โลโฟเตน
(พระอาทิตย์ เที่ยงคืน คือช่ วง พ.ค. – ก.ค. ของทุกปี ...ท่ องเที่ยวในสถานทีใ่ หม่ ๆ)
ราคาทัวร์ 159,900 บาท : 10-19 พ.ค. / 14-23 มิ.ย. / 18- 27 ก.ค. / 9-18 ส.ค. / 13-22 ก.ย. /
11-20 ต.ค./ 18-27 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm
เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน หักค่าตัว๋ (ผูใ้ หญ่) BKK-CPH//OSL-BKK
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ ( ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน )

พ.ค.- ต.ค.
159,900
21,000
153,900
29,900
85,000 – 120,000
25,000
3,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560) **
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ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่ องเที่ยวประเทศเดนมาร์ ก – นอร์ เวย์ (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าแฟโร (ประมาณ 3,500 บาท)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 50,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณีกรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
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หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น และ วีซ่าแฟโร
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ ฉากหลังรูปต้ องเป็ นพืน้ สี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้
ไม่ ได้ ) ห้ ามสวมแว่ นสายตา (รูปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้ )
***ความสู งหน้ าผากจนถึงคาง ต้ องมีขนาดระหว่ าง 32-36 มม.เท่ านั้น***
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
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10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

