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วันแรกวันแรก  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมารก์)กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมารก์)  เสาร์เสาร์  
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคานเ์ตอร  ์D (9-12) สายการบินไทย 

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ 
ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, 
จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่ เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร ์กรณีที่ เกิด
เหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้
การเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได ้หวัหนา้ทัวร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ี
ช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทาง
บรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

วันทีส่องวันทีส่อง  กรุงกรุงโคเปนเฮเก้โคเปนเฮเก้น น (เดนมารก์) (เดนมารก์) --  เทีย่วชมเมือง เทีย่วชมเมือง --  ลติเติลเมอรเ์มดลติเติลเมอรเ์มด  --  พระราชวังอมาพระราชวังอมา
เลียนบอรก์เลียนบอรก์  --  ปราสาทโรเซนบอรก์ ปราสาทโรเซนบอรก์ --  ลอ่งเรือส าราญ ลอ่งเรือส าราญ   DDFFDDSS  ((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))  

อาทติย์อาทติย์  

00.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG950 

 

06.35 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พรอ้มรับสัมภาระและการตรวจของ
ศลุกากร แลว้ รถโคช้น าคณะไปชมเดอะลิตเติล้เมอรเ์มด รูปป้ันเงือกนอ้ยสรา้งดว้ยส าริด 
นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุด
ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง สรา้งขึน้โดยศิลปินชาวเดนมารก์ โดยผูว้่าจา้งไดร้บั
อิทธิพลจากนิทานของฮันส ์คริสเตียน แอนเดอรเ์ซน รูปป้ันแลว้เสร็จถูกน าไปแสดงในปี 
ค.ศ. 1913 จากนั้นไปชมน า้พุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกับบุตรชายที่ร่วมสรา้งเกาะซี
แลนดข์ึน้มา เที่ยวชมเมืองผ่านชมรฐัสภา, ซิตีฮ้อลล,์ นิวเฮา้ส ์เขตย่านท่าเรือที่มีอาคาร
บา้นเรือนตัง้แต่ยคุคริสต ์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนกุทิโวลี สวนสนุก
ที่เก่าแก่ตัง้แต่ปี 1843 ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 
น าท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอรก์ (จากดา้นนอก) ที่ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์
แห่งเดนมารก์ โดยมีการด์ทหารรักษาพระองค์ประจ าอยู่ในแต่ละจุด จากนั้นไปชม
ปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในสไตลแ์บบดัชต ์– เรอเนสซองส ์อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี น า
ชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บเครื่องประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมารก์ มาตั้งแต่ปลาย
คริสตศ์ตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครื่องประดบัที่ท  าจากเพชรและอญัมณีต่างๆ ของ
แต่ละราชวงศ ์นบัเป็นสมบตัิล า้ค่าของประเทศเดนมารก์ 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเมืองหรือชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั 

 

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้น
ขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋า
ส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ Local 
 น าคณะพกับนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

(Overnight Cruise)  / หอ้งพกัคู่ แบบ SEASIDE CABIN 
www.dfdsseaways.com 

วันทีส่ามวันทีส่าม  เทีย่วกรุงออสโล (นอรเ์วย)์ เทีย่วกรุงออสโล (นอรเ์วย)์ --  สวนวิกเกอแลนด ์สวนวิกเกอแลนด ์ --  พิพิธภัณฑไ์พิพิธภัณฑไ์วกิง้ วกิง้ --  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง
ถนนคารล์ โจฮันเกทถนนคารล์ โจฮันเกท  --  ฟลอม ภูมิภาคฟยอรด์ฟลอม ภูมิภาคฟยอรด์  

จันทร์จันทร์  

07.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเช้า  สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือระหว่าง
เสน้ทางเรือส าราญ ผ่านออสโลฟยอรด์ที่งดงามตามธรรมชาติ พรอ้มรบัประทาน

Buffet 
 

http://www.dfdsseaways.com/
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อาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่ภตัตาคารบนเรือส าราญ 
09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์รถโคช้รอรบัน าท่าน

เที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ใน
ยคุเรอเนสซองส ์สรา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ์ที่มีประติมากรรมที่
แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิน้รนต่อสูข้องมนุษยช์าติ ซึ่งเป็นผลงาน
ประติมากรชื่อดงั กุสตาฟ วิเกอแลนด ์แลว้กลบัเขา้สู่เขตใจกลางเมือง น าคณะเขา้
ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวกิ ้งที่สรา้งจากไม้ ในยุค
คริสต์ศตวรรษที่  9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี ้ยั งจัดแสดง
เก่ียวกบัเครื่องมือในชีวิตประจ าวนัที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดินและย่านชอ้ป

ปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาค
ซองก์ฟยอรด์ ผ่านหมู่บา้นชนบทที่มีความส าคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของ
ยโุรปเหนือ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นวิวทิว ทศันข์องล าธารที่กัดเซาะหบุเขา จน
เป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมืองฟลอม ใกล้กับ ฟยอรด์ Aurland ที่มีภูมิทัศน์
งดงามสดุสายตา 

(336 ก.ม.)  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.fretheimhotel.no  
วันทีส่ี่วันทีส่ี่  ฟลอม ฟลอม --  รถไฟสายโรแมนติก รถไฟสายโรแมนติก --  เบอรเ์ก้น เบอรเ์ก้น --  ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่นชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น  อังคารอังคาร  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสน้ทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีรด์าลเพียง 

55 นาที มีรด์าลเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร 
เหนือระดบัน า้ทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ที่มีภูมิทศันง์ดงามสดุสายตา ที่คณุจะ
ไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อนัเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งปก
คลุมเหนือพื ้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่าน
อุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น า้ และจอดใหท้่านไดถ้่ายภาพกับ
น า้ตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูรอ้น ตลอดจนภูมิทัศนอ์ัน
งดงามของฟยอรด์ที่มีอยู่มากมาย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. รถโคช้รอรบัท่านแลว้เดินทางสู่เบอรเ์กน้ เมืองใหญ่อนัดับสองไดร้บัยกย่องว่าเป็น "เมือง

แห่งวัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือน
เก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม จนไดร้บั
การบันทึกภาพมากที่สดุ น าคณะนั่งรถรางขึน้สู่ยอดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตร
เหนือระดบัน า้ทะเล เพื่อใหท้่านไดช้มวิวทิวทศันข์องเมอืง อนัเป็นภาพบรรยากาศที่งดงาม
ไม่ควรพลาด 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั RADISSON BLU ROYAL HOTEL   หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันทีห้่าวันทีห้่า  เบอรเ์ก้น เบอรเ์ก้น --  โวส โวส --  ฟลอม ฟลอม --  ล่องเรือชมซองน์ล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์ ฟยอรด์ --  กู๊ดวาเก้น กู๊ดวาเก้น --  เกโล่เกโล่  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารกั เป็นเมืองท่าที่ส  าคัญของ

นอรเ์วยม์าตัง้แต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้อ้มรอบดว้ยภูเขาถึงเจ็ดลกู มีท่าเรือที่ยาวถึง 
10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตัง้ของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคง
อนรุกัษ์อาคารไมท้ี่มีอายเุกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตวัอย่างการก่อสรา้งที่โดดเด่น จนไดร้บัการ
จดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco) แลว้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น

 

http://www.fretheimhotel.no/
http://media.tellus.no/images/?d=1&p=4729&t=1&.jpg
http://www.radissonblu.com/
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ย่านถนนคนเดิน ที่ถกูสรา้งใหเ้ดินไดอ้ย่างสะดวก และรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกสรร 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. รถโค้ชน าคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอรด์ของนอร์เวย  ์

มหัศจรรยค์วามงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เสน้ทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
จากฟลอมสบ์านาสู่ซองนฟ์ยอรด์ น าคณะล่องเรือชมซองนฟ์ยอรด์ที่สวยงามที่สุด
ในนอรเ์วย ์มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผ่นดิน โดยเป็นความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อหลายลา้น
ปีก่อน (ลอ่งเรือ 2 ชั่วโมง) สูเ่มืองกู๊ดวาเกน้ รถโคช้รอรบัเดินทางสูเ่มืองเกโล ่(Geilo) 
ในเขตภูมิภาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทัศนข์องล า
ธารที่กดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บา้น ชนบท สูเ่มืองที่มีประชากร
อาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มีทรพัยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็น
จ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในดา้นศนูยกี์ฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนืออีกดว้ย 

 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.bardola.no  

วันทีห่กวันทีห่ก  เกโล่ เกโล่ --  กรุงออสโล กรุงออสโล --  ช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกท ช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกท --  บินสู่กรุงเฮลซิงกิ บินสู่กรุงเฮลซิงกิ 
(ฟินแลนด)์(ฟินแลนด)์  

พฤหัสบดีพฤหัสบดี  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. รถโคช้น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงออสโล เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังออสโลฟยอรด์ เขต

ท่าเรือคกึคกัไปดว้ยผูค้นและนกัท่องเที่ยว 
(287 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดินและย่านชอ้ป

ปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล   
 

17.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
18.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินการเ์ดอมอน ์เพื่อเตรียมเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ  
19.55 น . เดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ D8317  
22.20 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด ์รถโคช้รอรบัน าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั  
 น าคณะพัก HILTON HELSINKI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www3.hilton.com  

วันทีเ่จ็ดวันทีเ่จ็ด  กรุงเฮลซิงก ิกรุงเฮลซิงก ิ --  เเทีย่วชมทีย่วชมเมืเมือง อง --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง --  ล่องเรือส าราญ ล่องเรือส าราญ SSIILLJJAA  LLIINNEE  
((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))    

ศุกร์ศุกร์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองเริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง

นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลกึแก่นกัท่องเที่ยว แหลง่ขาย
ปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ส  าคัญ อาทิ 
ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ที่ระลึก
ตามอธัยาศยั แลว้น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ึ่งออกแบบโดยสองพี่นอ้ง ตวัโม
และติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรนัที่สรา้งอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มี
การตกแต่งแบบทนัสมยัพรอ้มระบบเสียงที่ดี ต่อจากนัน้เยี่ยมชมมหาวิหารอุสเพนส
เก ้ ของศาสนาคริสตน์ิกายออรธ์อดอกซ ์ที่งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ

 

 

http://www.bardola.no/
http://www.hilton.com/
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รสัเซีย จากนัน้พาชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของอนสุาวรียพ์ระ
เจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรนั เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล ์ 
ดา้นในเป็นอนสุาวรียซ์ิเบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟินนผ์ูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านสูย่่านจตัรุสัใจกลางเมือง อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเมืองหรือชอ้ปปิ้งตาม

อธัยาศยั 
 

 

15.30 น. เดินทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่
พรั่งพรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสิโน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง 
Sauna, Spa ฯลฯ  / (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน) 

17.00 น. เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศ
สวีเดน  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรือ
ส าราญ 

Local Buffet 

 น าคณะพกับนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 
หอ้งพกัคู่ แบบ SEASIDE CABIN 

www.tallinksilja.com 

วันทีแ่ปดวันทีแ่ปด  เทีย่วกรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) เทีย่วกรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) --  ซิตีฮ้อลล ์ซิตีฮ้อลล ์--  พิพิธภัณฑเ์รือวาซา พิพิธภัณฑเ์รือวาซา --  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง  เสาร์เสาร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีภ่ัตตาคารบนเรือส ารารญ Buffet 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโคช้รอรบัน าท่าน

เขา้ชมซิตีฮ้อลล ์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น 
และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ วนัที่ 10 ของ
เดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลในหอ้งบลฮูอลล ์ ที่
ดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสิรต์ฮอลล ์ เพื่อรองรบัแขกเหรื่อกวา่ 1,300 คน มีเวลาให้
ท่านไดเ้ดินเที่ยวชม 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 

เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้สว่นเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์ และตกแต่ง
ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิทางศิลปะที่
โดดเด่น และเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลก เรือล านีถ้กูจดัแสดง
ไวใ้นพิพิธภณัฑท์ี่สรา้งขึน้เพื่อแสดงเรือล านีใ้นกรุงสตอกโฮลม์ ซึ่งประกอบไปดว้ย
นิทรรศการที่เก่ียวขอ้งกบัเรือล านี ้  9 นทิรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกบัเรือวาซา 
ซึ่งคณุสามารถรบัชมได ้ 16 ภาษา พิพิธภณัฑแ์ห่งนีด้งึดดูนกัท่องเที่ยวไดม้ากที่สดุ 
ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดเินเวีย มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเลน่ชมเมืองย่านวอลค์กิง้
สตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com  
วันทีเ่ก้าวันทีเ่ก้า  เทีย่วชมเขตเมืองเก่าแกมลา่สแตน เทีย่วชมเขตเมืองเก่าแกมลา่สแตน --  สนามบินกรุงสต็อกโฮลม์ สนามบินกรุงสต็อกโฮลม์ --  เดินทางเดินทาง

กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  
อาทติย์อาทติย์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวตัิศาสตรม์าตัง้แต่ครัง้ศตวรรษที่ 13 

ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของ
บา้นเมือง ตกึรามบา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่รมิน า้และตามเนินสงูต ่า 
ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งในโลก น าทา่นชมเมืองที่จดุชมวิว 
แลว้ผ่านชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่ที่สดุและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจบุนัยงั

 

 

http://www.tallinksilja.com/
http://www.radissonblu.com/
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ทิง้รอ่งรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง และยงัเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัหลวง, 
รฐัสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ ์

11.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสตอ็กโฮลม์ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
13.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG961  
วันทีส่ิบวันทีส่ิบ  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  จันทร์จันทร์  
05.45 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

1111--2200  เม.ย.เม.ย.  22565633  112233,,000000..--  111100,,000000..--  110055,,000000..--  2200,,000000..--  1177,,000000..--  --2255,,000000..--  
--1188,,770000..--  

ค่าทวัรร์วม ค่าทวัรร์วม ::      
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่23 ธันวาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **

กรุณาดรูายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแตล่ะประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่านอรเ์วย ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ บรษิัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอรวิ์สเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส  าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนั
สขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ
ดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

✓ ส าหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เครื่องไดน้  า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / ส  าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระ
ใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครือ่งน า้หนกัไม่เกิน 7 
กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

✓ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทวัรไ์ม่รวม ::  
  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(การจองทวัร ์(HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่

ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ
ลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้มไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
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5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา
หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(การยกเลิกการจองทวัร ์(CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสามสบิวนั ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน    
ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงินค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวจะเรียกจาก 

    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 

   2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
 หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
การขอเปลี่ยนแการขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (ปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
หมายเหตุหมายเหต ุ หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วเครื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ได้
ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิการสะสมไมลข์องสายการบิน (น (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50% , 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร ์ , ลฟุฮนัซ่า , สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน ์ , สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 
ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของ
สายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันที ่6 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิม่ที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบั
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พกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมี
ความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มี
จะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (สถานที่เขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของ
สถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้แต่หากมีการลา่ชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตุ
ใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืน
เงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจาก
เจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระสมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (และค่าพนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส  าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่าน
ละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่า
กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความ
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบ
ต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน 

การสบูบหุรี่ (การสบูบหุรี่ (SSmmookkiinngg  AArreeaa))    
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนด

ที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (การเดินทางเป็นครอบครวั (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 
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(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอรเ์วย ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอรเ์วย ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1515  วนั (ไม่รวมวันท าการ)วนั (ไม่รวมวันท าการ)  
ตัง้แต่ตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2556 เวนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเริ่มเก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการเก็บขอ้มลู ป็นตน้ไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเริ่มเก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการเก็บขอ้มลู 
ภาพถ่ายดิจติอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกว่า ภาพถ่ายดิจติอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกว่า   ไบโอเมตรกิซ์ไบโอเมตรกิซ์    ซึ่งขอ้มลูของผูส้มคัร จะถกูบนัทึกไวใ้นระบบซึ่งขอ้มลูของผูส้มคัร จะถกูบนัทึกไวใ้นระบบ
ฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวีซ่ฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวีซ่า า VVIISS  เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี   ผู้ผู้สมคัรทกุท่านจึงตอ้งเดินทางมายงัศนูยร์บัยื่นวีซ่าดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมายสมคัรทกุท่านจึงตอ้งเดินทางมายงัศนูยร์บัยื่นวีซ่าดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมาย   

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส  าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส  าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ /ส  าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 

ส  าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครวั  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 
เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัหรือสเตทเมน้ทใ์นกรณีที่ไม่ไดอ้พัเดทสมดุอย่างต่อเนื่องทกุเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึ่ง
ขาดหายไป ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้หน็ว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชี
ใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษ   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง   หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง     
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะและเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการบไุวข้า้งตน้ทกุประการ   

 


