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วนัแรกวนัแรก  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ --  กรงุโคเปนเฮเกน้ กรงุโคเปนเฮเกน้ ((เดนมารก์เดนมารก์))  เสาร์เสาร ์ 

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและการเช็คอนิ จากนัน้เชญิ

รอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, 

เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ป

ทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, 

การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ 

การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรอืเหตุสุดวสิัยอืน่ ๆ ไม่

สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์ มสีทิธิใ์นการ

เปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทาง

บริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่

ทางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัทีส่องวนัทีส่อง  กรุงโคเปนเฮกรุงโคเปนเฮเกน้ เกน้ ((เดนมารก์เดนมารก์) ) --  เทีย่วชมเมอืง เทีย่วชมเมอืง --  ลติเตลิเมอรเ์มด ลติเตลิเมอรเ์มด --  

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ --  ปราสาทโรเซนบอรก์ ปราสาทโรเซนบอรก์ ––  ล่องเรอืส าราญล่องเรอืส าราญ  

DDFFDDSS  ((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))  

อาทติย์อาทติย ์ 

00.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่TG950 

 

06.35 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเกน้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับสัมภาระและการตรวจ

ของศุลกากร แลว้ รถโคช้น าคณะไปชมเดอะลติเติล้เมอรเ์มด รูปปั้นเงอืกนอ้ย

สรา้งดว้ยส ารดิ น่ังอยูบ่นกอ้นหนิ มขีนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร รมิอา่ว

โคเปนเฮเกน้ เป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญแห่งหนึง่ของเมอืง สรา้งขึน้โดยศลิปิน

ชาวเดนมาร์ก โดยผูว้่าจา้งไดรั้บอทิธพิลจากนิทานของฮันส ์ครสิเตยีน แอน

เดอรเ์ซน รปูปัน้แลว้เสร็จถกูน าไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 จากนัน้ไปชมน ้าพเุกฟิ

ออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกับบุตรชายที่ร่วมสรา้งเกาะซแีลนด์ขึน้มา เที่ยวชม

เมอืงผ่านชมรัฐสภา, ซติีฮ้อลล,์ นวิเฮา้ส ์เขตย่านท่าเรอืทีม่อีาคารบา้นเรอืน

ตัง้แตย่คุครสิต ์ศตวรรษที ่17 เรยีงราย ใจกลางเมอืงมสีวนสนุกทโิวล ีสวนสนุก

ทีเ่กา่แกต่ัง้แตปี่ 1843 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่งบันเทงิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่ง

หนึง่ของโลก น าทา่นชมพระราชวังอมาเลยีนบอรก์ (จากดา้นนอก) ทีป่ระทับใน

ฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ โดยมกีารด์ทหารรักษาพระองคป์ระจ าอยู่

ในแต่ละจุด จากนัน้ไปชมปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในสไตลแ์บบดัชต ์– เรอ
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เนสซองส ์อายเุกา่แกก่วา่ 400 ปี น าชมรอยลัคอลเลคชัน่ ทีเ่ก็บเครือ่งประดับมี

ค่าของราชวงศเ์ดนมารก์ มาตัง้แต่ปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 16 อาท ิมหามงกฎุ, 

เครือ่งประดับทีท่ าจากเพชรและอัญมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ ์นับเป็นสมบัติ

ล ้าคา่ของประเทศเดนมารก์ 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.30 น. อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

15.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS (Overnight Cruise) ทีพ่ร่ังพรอ้มไป

ดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการ

เดนิทางของทา่น) 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่แบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื

ส าราญ 

Local 

 น าคณะพักบนเรอืส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

(Overnight Cruise) / หอ้งพักคู ่แบบ SEASIDE CABIN 

www.dfdsseaways.co

m 

วนัทีส่ามวนัทีส่าม  เทีย่วกรุงออสโลเทีย่วกรุงออสโล  ((นอรเ์วย์นอรเ์วย)์)  --  สวนวกิเกอแลนด์สวนวกิเกอแลนด ์ --  พพิธิภณัฑไ์วพพิธิภณัฑไ์วกิง้ก ิง้  --  ช้ช้

อปป้ิงถนนคารล์อปป้ิงถนนคารล์  โจฮนัเกทโจฮนัเกท  --  ฟลอมฟลอม  ภมูภิาคฟยอรด์ภมูภิาคฟยอรด์  

จนัทร์จนัทร ์ 

07.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ สัมผัสอากาศอันแสนบรสิทุธิบ์นชัน้ดาดฟ้าของเรอืระหว่าง

เสน้ทางเรือส าราญ ผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พรอ้ม

รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีภ่ตัตาคารบนเรอืส าราญ 

Buffet 

 

09.30 น. เรอืจอดเทยีบท่า ณ กรุงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ รถโคช้รอรับ

น าท่านเทีย่วชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรม

อนัเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองส ์สรา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอทุยานฟร็อกเนอร ์ที่

มปีระตมิากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชวีติและการดิน้รนต่อสูข้องมนุษย์

ชาต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดัง กสุตาฟ วเิกอแลนด ์แลว้กลับเขา้สูเ่ขตใจ

กลางเมอืง น าคณะเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ จัดแสดงเกีย่วกับเรือ

ไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยุคครสิต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟ

ยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกับเครือ่งมอืในชวีติประจ าวันทีม่อีายุเก่าแก่

กวา่ 1,000 ปี 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.30 น. อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วยา่นถนนคนเดนิคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดนิและยา่นช ้

อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของออสโล สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสูเ่มอืงฟลอม ในเขต

ภูมภิาคซองกฟ์ยอรด์ ผ่านหมู่บา้นชนบทที่มคีวามส าคัญในดา้นศูนยก์ฬีาฤดู

(336 ก.ม.)  

http://www.dfdsseaways.com/
http://www.dfdsseaways.com/
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หนาวของยโุรปเหนอื ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นววิทวิ ทัศน์ของล าธารทีก่ัด

เซาะหุบเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เขา้สู่เขตเมืองฟลอม ใกลก้ับ ฟยอร์ด 

Aurland ทีม่ภีมูทิัศนง์ดงามสดุสายตา 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้พักโรงแรม FRETHEIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.fretheimhotel.no  

วนัทีส่ ี่วนัทีส่ ี ่ ฟลอมฟลอม  --  รถไฟสายโรแมนตกิรถไฟสายโรแมนตกิ  --  เบอรเ์กน้เบอรเ์กน้  --  ชมววิยอดเขาฟลอยเอน่ชมววิยอดเขาฟลอยเอน่  อ ัองัคารงคาร  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. น าคณะน่ังรถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายโรแมนตกิ (FLAMSBANA) สูม่รีด์าล

เพยีง 55 นาท ีมรีด์าลเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยูบ่นความสงู 

857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทีม่ภีมูทิัศน์งดงามสุด

สายตา ที่คุณจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอร์ด อันเกดิจากการ

ละลายของธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือพืน้ดนิ ภาพของหมิะทีป่กคลุมอยูบ่นยอด

เขา เสน้ทางรถไฟจะผ่านอุโมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น ้า 

และจอดใหท้่านไดถ้่ายภาพกับน ้าตก Kjosfossen ทีง่ดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิ

จนถงึฤดรูอ้น ตลอดจนภมูทิัศนอ์นังดงามของฟยอรด์ทีม่อียูม่ากมาย  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. รถโคช้รอรับท่านแลว้เดนิทางสู่เบอรเ์กน้ เมอืงใหญ่อันดับสองไดรั้บยกยอ่งว่า

เป็น "เมอืงแห่งวัฒนธรรม" และเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ตัวเมอืงเรยีง

รายไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู ่

225,000 คน สถานทีส่วยงามทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และมคีวามส าคัญ

ทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม จนไดรั้บการบันทกึภาพมากทีส่ดุ น าคณะน่ัง

รถรางขึน้สูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล เพือ่ให ้

ทา่นไดช้มววิทวิทัศนข์องเมอืง อนัเป็นภาพบรรยากาศทีง่ดงามไมค่วรพลาด 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าคณะพัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.radissonblu.com 

วนัทีห่า้วนัทีห่า้  เบอรเ์กน้เบอรเ์กน้  --  โวสโวส  --  ฟลอมฟลอม  --  ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์  --  กูด๊วาเกน้กูด๊วาเกน้  --  เกโล่เกโล่  พุธพุธ  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมอืงในฝันทีแ่สนน่ารัก เป็นเมอืงท่าที่

ส าคัญของนอรเ์วยม์าตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13 เมอืงนี้ลอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ด

ลกู มทีา่เรอืทีย่าวถงึ 10 กโิลเมตร เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่อันเป็นทีต่ัง้ของ Fish 

Market และ Bryggen ทีย่ังคงอนุรักษ์อาคารไมท้ีม่อีายเุกอืบ 300 ปี ซึง่เป็น  

http://www.fretheimhotel.no/
http://www.radissonblu.com/
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ตัวอย่างการก่อสรา้งทีโ่ดดเด่น จนไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโก (Unesco) แลว้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นยา่นถนนคนเดนิ ทีถู่ก

สรา้งใหเ้ดนิไดอ้ยา่งสะดวก และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. รถโคช้น าคณะเดนิทางสู่เมอืงโวส (Voss) ในเขตภูมภิาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์

มหัศจรรยค์วามงามแห่งธรรมชาตใินฤดูทีแ่ตกต่าง เสน้ทางท่องเที่ยวอันดับ

หนึ่งจากฟลอมส์บานาสู่ซองน์ฟยอร์ด น าคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่

สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มคีวามยาวถงึ 204 กโิลเมตรจากทะเลเขา้มาใน

แผ่นดนิ โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกัดเซาะแผ่นดนิ

ของธารน ้าแข็งเมือ่หลายลา้นปีกอ่น (ล่องเรอื 2 ชัว่โมง) สูเ่มอืงกู๊ดวาเกน้ รถ

โคช้รอรับเดนิทางสู่เมอืงเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมภิาคฟยอร์ดของนอร์เวย ์

ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิทัศน์ของล าธารทีก่ัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหว

ขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บา้น ชนบท สูเ่มอืงทีม่ปีระชากรอาศัยอยูเ่พยีง 2,000 คน 

แต่มทีรัพยากรทางธรรมชาต ิอาท ิเหล็ก, โลหะอยูเ่ป็นจ านวนมาก อกีทัง้ยังมี

ความส าคัญในดา้นศนูยก์ฬีาฤดหูนาวของยโุรปเหนอือกีดว้ย 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.bardola.no  

วนัทีห่กวนัทีห่ก  เกโล่เกโล่  --  กรุงออสโลกรุงออสโล  --  ชอ้ปป้ิงถนนคารล์ชอ้ปป้ิงถนนคารล์  โจฮนัเกทโจฮนัเกท  --  บนิสู่กรุงบนิสู่กรุงเฮลซงิกิเฮลซงิก ิ 

((ฟินแลนด์ฟินแลนด)์)  

พฤหสับดีพฤหสับด ี 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. รถโคช้น าคณะออกเดนิทางกลับสูก่รงุออสโล เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังออสโลฟยอรด์ 

เขตทา่เรอืคกึคักไปดว้ยผูค้นและนักทอ่งเทีย่ว 

(287 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วยา่นถนนคนเดนิคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดนิและยา่นช ้

อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของออสโล  

 

17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

18.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิการเ์ดอมอน ์เพือ่เตรยีมเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิ  

19.55 น . เดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยเทีย่วบนิที ่D8317  

22.20 น. ถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์รถโคช้รอรับน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

 น าคณะพัก HILTON HELSINKI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www3.hilton.com  

http://www.bardola.no/
http://www.hilton.com/


Page 6 of 15 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดวนัทีเ่จ็ด  กรุงเฮลซงิกิกรุงเฮลซงิก ิ --  เทีย่วชมเมอืงเทีย่วชมเมอืง  --  ชอ้ปป้ิงชอ้ปป้ิง  --  ลอ่งเรอืส าราญลอ่งเรอืส าราญ  SSIILLJJAA  LLIINNEE  

((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))    

ศกุร์ศกุร ์ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมอืงเริม่จากตลาดนัดรมิทะเล (Market Square) ทีม่ชี ือ่เสยีง

นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

แหล่งขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยังเป็นทีต่ัง้สถานที่

ส าคัญ อาท ิท าเนยีบประธานาธบิด ีศาลากลางและโบสถ ์อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศัย แลว้น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบ

โดยสองพีน่อ้ง ตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทีส่รา้ง

อยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพรอ้มระบบเสียงที่ด ี

ต่อจากนัน้เยีย่มชมมหาวหิารอสุเพนสเก ้ของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อดอกซ ์

ที่งดงามดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี จากนัน้พาชมจัตุรัสรัฐสภา 

(Senate Square) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหา

วหิารใหญน่กิายรเูธอรัน เทีย่วชมสวนสาธารณะเวลล ์ดา้นในเป็นอนุสาวรยีซ์เิบ

ลอิซุ คตีกวเีอกชาวฟินนผ์ูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. น าทา่นสูย่า่นจัตรัุสใจกลางเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงหรอืชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศัย 

 

 

15.30 น. เดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight 

Cruise) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้น

อาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 

คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) 

17.00 น. เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดนิทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม 

ประเทศสวเีดน  

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่แบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื

ส าราญ 

Local Buffet 

 น าคณะพักบนเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 

หอ้งพักคู ่แบบ SEASIDE CABIN 

www.tallinksilja.com 

วนัทีแ่ปดวนัทีแ่ปด  เทีย่วกรงุสต็อกโฮลม์เทีย่วกรงุสต็อกโฮลม์  ((สวเีดนสวเีดน))  --  ซติ ีฮ้อลล์ซติ ีฮ้อลล ์ --  พพิธิภณัฑเ์รอืวาซาพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา  --  ชอ้ปชอ้ป

ป้ิป้ิงง  

เสาร์เสาร ์ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีภ่ตัตาคารบนเรอืส ารารญ Buffet 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ กรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงประเทศสวเีดน รถโคช้รอรับน า  

http://www.tallinksilja.com/
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ทา่นเขา้ชมซติีฮ้อลล ์หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบ

โดยสถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 

ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทุกๆ 

วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล

ในหอ้งบลูฮอลล ์ทีด่ัดแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสริต์ฮอลล ์เพือ่รองรับแขกเหรือ่

กวา่ 1,300 คน มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชม 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์รอืวาซา Vasa เป็นเรอืทีถู่กกูข้ ึน้มาในศตวรรษที่ 17 

เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และ

ตกแตง่ประดับประดาดว้ยรปูแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิาง

ศลิปะทีโ่ดดเดน่ และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก เรอืล า

นี้ถูกจัดแสดงไวใ้นพพิธิภัณฑท์ีส่รา้งขึน้เพือ่แสดงเรอืล านี้ในกรุงสตอกโฮลม์ 

ซึง่ประกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เกี่ยวขอ้งกับเรือล านี้ 9 นิทรรศการ ยังมี

ภาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซา ซึง่คณุสามารถรับชมได ้16 ภาษา พพิธิภัณฑแ์ห่ง

นี้ดงึดูดนักท่องเทีย่วไดม้ากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี มเีวลา

ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิง้สตรีทอันทันสมัย หรือชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัย 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าคณะพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.radissonblu.com  

วนัทีเ่กา้วนัทีเ่กา้  เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตนเที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน   --  สนามบินกรุงสต็อกโฮล์มสนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม   --  

เดนิทางกลบักรงุเทเดนิทางกลบักรงุเทพฯพฯ  

อาทติย์อาทติย ์ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น น าคณะเทีย่วชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมอืงแห่งประวัตศิาสตรม์าตัง้แต่ครัง้ศตวรรษ

ที ่13 ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทันสมัย

ของบา้นเมอืง ตกึรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวัง ตัง้อยูร่มิน ้าและตามเนนิ

สงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก น าทา่นชมเมอืงที่

จุดชมวิว แลว้ผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับ

ภาพวาด ปัจจุบันยังทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมอืงแห่งยคุกลาง และยังเป็น

ทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคาร

พพิธิภณัฑ ์

 

 

11.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุสต็อกโฮลม์ เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

http://www.radissonblu.com/
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13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG961  

วนัทีส่บิวนัทีส่บิ  เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  จนัทร์จนัทร ์ 

05.45 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วัน ก่อนการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

 

PPEERRIIOODD  

TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  

CCHHDD  

1111--2200  เมเม..ยย. . 22565633  112233,,000000..--  111100,,000000..--  110055,,000000..--  2200,,000000..--  1177,,000000..--  
--2255,,000000..--  

--1188,,770000..--  

คา่ทัวรร์วม คา่ทัวรร์วม ::      

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

**กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้ “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ บรษัิท เอ ดับเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 

75 ปี ไม่เกนิ 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกนิ 2,000,000 บาท ทัง้นี้

ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่น

ความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และสามารถถอื

สัมภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด

สมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

คา่ทัวรไ์มร่วม คา่ทัวรไ์มร่วม ::  
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  คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์การจองทัวร ์((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร์ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร์  ((CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวร์ตอ้งท าการ

นอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร์การยกเลกิการจองทัวร์  ((CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามา

หักจากเงนิ    คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบ
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ธรุกจิน าเทีย่วจะเรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

   2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

 หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง ((RReevviissiioonn  FFeeeess))  

หมายเหตุหมายเหต ุ หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่

เสยีคา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ ตั๋วเครือ่งบนิ ((AAiirr  TTiicckkeett))  

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท

ฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และ

หากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิ

สามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ การสะสมไมลข์องสายการบนิ ((MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50% 

, ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร ์, ลุฟฮันซา่ , สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์ , สงิคโปร์

แอรไ์ลน์  ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือ

ทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ ((IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่6 ธนัวาคม 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์่วนเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 

วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก โรงแรมและหอ้งพัก ((HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 
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ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกต่างกันใน

แตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน 

/ 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ

โรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศ

ทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ

มลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่

เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม สถานทีเ่ขา้ชม ((RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันที่

คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุว ้

ในเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีาร

ล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าว

ได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณา

สอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ ((PPoorrtteerr))    

  ค่าทัวร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถ

ใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้
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 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลด

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ

มคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 

นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้

ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 

บาท/ทา่น 

การสบูบหุรี ่การสบูบหุรี ่((SSmmookkiinngg  AArreeaa))    

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของ

คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว การเดนิทางเป็นครอบครัว ((FFaammiillyy))  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 

5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศนอรเ์วย์เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศนอรเ์วย ์   ใชเ้วลายืน่ประมาณใชเ้วลายืน่ประมาณ  1515  วนัวนั  ((ไมร่วมวนัท าการไมร่วมวนัท าการ))  

ตัง้แตว่ันที ่ตัง้แตว่ันที ่14 14 พฤศจกิายน พฤศจกิายน 2556 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุม่แชงเกน้ จะเริม่เก็บขอ้มลูทาเป็นตน้ไป ประเทศในกลุม่แชงเกน้ จะเริม่เก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดนิทางโดยงกายภาพของผูเ้ดนิทางโดย

การเก็บขอ้มลู ภาพถา่ยดจิติอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มอื การเก็บขอ้มลู ภาพถา่ยดจิติอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มอื 10 10 นิว้ ทีเ่รยีกวา่ นิว้ ทีเ่รยีกวา่   ไบโอเมตรกิซ์ไบโอเมตรกิซ ์   ซึง่ขอ้มลูของซึง่ขอ้มลูของ

ผูส้มคัร จะถกูบนัทกึไวใ้นระบบฐานขอ้มลูเกีย่วกบัวซีา่ ผูส้มคัร จะถกูบนัทกึไวใ้นระบบฐานขอ้มลูเกีย่วกบัวซีา่ VVIISS  เป็นระยะเวลา เป็นระยะเวลา 5 5 ปี ปี   ผูส้มคัรทกุทา่นจงึตอ้งเดนิทางมายงัผูส้มคัรทกุทา่นจงึตอ้งเดนิทางมายงั

ศนูยรั์บยืน่วซี่ศนูยรั์บยืน่วซี่าดว้ยตัวเองตามเวลานัดหมายาดว้ยตัวเองตามเวลานัดหมาย  

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีี

ซา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 
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 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส , 

หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, 

อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้ม่เกนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนังสอืรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครัว  และแนบส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก

ยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนัหรอืสเตทเมน้ทใ์นกรณีทีไ่มไ่ดอ้พัเดทสมดุอยา่งตอ่เนื่องทุกเดอืน

หรอืมเีดอืนใดเดอืนหนึง่ขาดหายไป ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 

หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 

ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายใน

ครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจรงิเป็นภาษาองักฤษ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่ง

ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน

จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง   หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง     

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการและเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ  
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน าณงานในชว่งและปรมิ ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด องถอืขึน้เครืแ่ละซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


