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เทีย่ว 3 ประเทศ กลุม่สแกนดเินเวยี ดนิแดนแหง่ยโุรปเหนอื  

 

สวเีดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ 8 วนั 5 คนื 

สต็อคโฮลม์-คารล์สตดั-ออสโล-กอล-กุด๊วานเกน้-ฟลมั-โคเปนเฮเกน้ 

พเิศษ !! ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ พรอ้มลอ่งเรอืส าราญ DFDS 

บนิตรง...โดยสายการบนิไทย (TG) 

 บรษัิทฯ ขอน ำทำ่นเดนิทำงสูด่นิแดนแหง่ยโุรปเหนอื สมัผัสบรรยำกำศทีง่ดงำม สดูอำกำศอนัแสนบรสิทุธิ ์กบั

ประเทศในแถบสแกนดเินเวยี สวเีดน นอรเ์วยแ์ละเดนมำรก์ ชมควำมงดงำมของทัง้ 3  ประเทศ ดังนี.้. 

สต็อคโฮลม์ เมอืงหลวงใหญแ่สนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยูร่มิชำยฝ่ังทะเลทศิตะวันออกของประเทศสวเีดน 

ไดรั้บฉำยำวำ่ “เวนสิแหง่ยโุรปเหนอื”เนือ่งจำกเป็นประเทศทีม่เีกำะเล็กเกำะนอ้ย 

Nice Scan 3 Caps 8 Days 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.step2travel.com/DBImages/Thai_Airways_New_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.step2travel.com/package-detail.aspx?id=402&usg=__cH5WTunr1t45ZeQhAxx2CCw1jh8=&h=280&w=299&sz=22&hl=th&start=1&um=1&tbnid=2gK_UgShTdQtJM:&tbnh=109&tbnw=116&prev=/images?q=thai+airways+logo&hl=th&um=1


Page 2 of 13 

 

 

 

คารล์สตดั เมอืงสวยงำมเล็กๆ รมิทะเลสำบแวนเนริน์ ทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึง่ของประเทศสวเีดน ซึง่อยูร่ะหวำ่งกรงุ

สต็อคโฮลม์ของประเทศสวเีดนและกรงุออสโลประเทศนอรเ์วย ์  

ออสโล นครหลวงแหง่นอรเ์วย ์เมอืงสวยงำมในเขตชำยฝ่ังทะเลแบบฟยอรด์ของยโุรปเหนอื ตัวเมอืง

ประกอบดว้ยเกำะ 40 เกำะ เกำะใหญท่ีส่ดุชือ่มลัโมยำ เกำะเล็กเกำะนอ้ยทีม่อียูส่วยงำมมำกและมี

ทะเลสำบ 343 แหง่ซึง่เป็นแหลง่น ้ำจดืทีส่ ำคัญ  

กุด๊วานเกน้ หมูบ่ำ้นทอ่งเทีย่วเล็กๆทีซ่อ่นตัวอยูใ่นเขตซองนอ์อ็กฟยอรด์ำเน ฟยอรด์ทีม่คีวำมยำวจำกมหำสมทุรเขำ้

มำสูแ่ผน่ดนิใหญไ่กลถงึ 200 กโิลเมตร กุด๊แวนเกน้นัน้เป็นหมูบ่ำ้นทีเ่ล็กนดิเดยีว มปีระชำกรอำศัยอยู่

เพยีงแคห่ลักรอ้ยคนเทำ่นัน้ แตก่ลบักลำยเป็นเป้ำหมำยหลกัทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็น

จ ำนวนมำกในแตล่ะปี 

ฟลมั ดนิแดนแหง่เขตชำยฝ่ังทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของกำรเกดิกำรกดัเซำะของ

น ้ำแข็งเมือ่ครัง้ทีบ่รเิวณชำยฝ่ังทะเลเหลำ่นัน้ยงัเป็นน ้ำแข็งอยูเ่กดิกำรละลำย และกะเทำะจนมลีักษณะ

เวำ้แหวง่เขำ้มำในแผน่ดนิเป็น ธรรมชำตทิีม่คีวำมงดงำมเป็นอยำ่งมำก 

โคเปนเฮเกน้ เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝ่ังทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยูช่ำยฝ่ังตะวันออกของเกำะซแีลนด ์

 

ก าหนดการเดนิทาง  19-26 ม.ิย./ 12-19 ก.ค./ 26 ก.ค.-02 ส.ค./11-18 ส.ค.2565 

  11-18 ก.ย./ 13-20 ต.ค./ 20-27 ต.ค.2565  

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

22.00 น.  นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคานเ์ตอร ์D สาย

การบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีส่แ์ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง สต็อคโฮลม์ (สวเีดน)-คารล์สตดั 

 

01.10 น. น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG960 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอารร์นัดา กรงุสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน หลังน ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้

เมอืงและตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้  

น ำทำ่นเดนิทำงสูใ่จกลำงกรงุสต็อคโฮลม์ Stockholm เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ซึง่

อยูบ่นหมูเ่กำะใหญน่อ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสำบมำลำรก์อ่ก ำเนดินครอนังำมสงำ่ รมิคลองมำกมำยจน

ไดรั้บฉำยำ” รำชนิแีหง่ทะเลบอลตคิ”  
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น ำทำ่นชมแกมลา่สแตน Gamla Stan หรอืเขตเมอืงเกำ่และชมศาลาวา่การเมอืงสต็อค

โฮลม ์City Hall สญัลักษณ์ของกรงุสต็อกโฮลม ์ทีส่รำ้งเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็นโครงกำรกอ่สรำ้ง

ใหญท่ีส่ดุของประเทศสวเีดน ในศตวรรษที ่20 เป็นทีท่ ำกำรของศำลำวำ่กำรเมอืงและสถำนทีส่ ำหรับจัด

งำนรับรำงวัลโนเบล ในทกุๆ ปี (ยกเวน้สำขำสนัตภิำพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตัวตกึกอ่สรำ้งดว้ยอฐิแดงกวำ่ 8 

ลำ้นกอ้น และตกแตง่ผนังใน Golden Hall หรอืหอ้งเตน้ร ำทีม่ลีวดลำยฝังหนิโมเสกกวำ่ 19 ลำ้นชิน้ ขดั

ผวิหนำ้เรยีบแลว้เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลำในกำรกอ่สรำ้งนำนถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนกิ Ragner 

Ostberg และศลิปินชัน้น ำในเวลำนัน้  

จำกนัน้น ำทำ่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรอืรบโบรำณอำยรุว่ม 400 ปีที่

กษัตรยิก์สุตำฟที ่2 รับสัง่ใหส้รำ้งเป็นเรอืรบใหญท่ีส่ดุในยโุรปในสมยันัน้ แตเ่พยีง 20 นำทลีงน ้ำเรอืวำ

ซำ่ทีย่ ิง่ใหญก่็จมลงอยูใ่ตท้ะเลมำกกวำ่ 300 ปี ถงึไดกู้ข้ ึน้มำ เนือ่งจำกสำมำรถรักษำชิน้สว่นเดมิของเรอื

ไวไ้ดก้วำ่ 95% และตกแตง่ประดับประดำดว้ยรปูแกะสลกันับรอ้ยชิน้เป็นทรัพยส์มบตัทิำงศลิปะทีโ่ดด

เดน่โดยตอ้งน ำช ิน้สว่นหลำยลำ้นชิน้ทีก่ระจำยไปทั่วทอ้งน ้ำแถบนัน้มำปะตดิปะตอ่เหมอืนตอ่โมเดล

ขนำดยกัษ์ถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ ำคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงคารล์สตดั Karlstad (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง) ผำ่น

เสน้ทำงถนน Fjallgaten ถนนสำยทีม่ชี ือ่เสยีงของจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของสต็อกโฮลม์เป็นถนนเลยีบ

ชำยฝ่ัง ใหท้ำ่นชมทศันยีภำพงดงำมทีม่องออกไปเห็นทะเลสวยงำมและเรอืใบตำ่งๆ จนกระทั่งถงึเมอืง

คำรล์สตดัเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำคำรร์ำเวล แมน่ ้ำสำยทีย่ำวทีส่ดุของสวเีดน และอยูใ่นเขตทะเลสำบ

วำเนน  

น ำทำ่นผำ่นชมเมอืงคำรล์สตัดเป็นเมอืงสวยงำมเล็กๆ รมิทะเลสำบแวนเนริน์ ทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืง

หนึง่ของประเทศสวเีดน ซึง่อยูร่ะหวำ่งกรงุสต็อคโฮลม์ของประเทศสวเีดนและกรงุออสโลประเทศ

นอรเ์วย ์เพรำะเป็นเมอืงผำ่นระหวำ่งสองเมอืงใหญน่ี ้สรำ้งเมอืงโดยกษัตริยค์ำรล์ที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชือ่

เมอืงจงึเรยีกตำมพระนำมของพระองค ์Karl-Stad  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม Good Morning Karlstad City Hotel หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่าม คารล์สตดั-ออสโล (นอรเ์วย)์-กอล 

 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 

ชัว่โมง) นครหลวงแสนสวยรมิชำยฝ่ังทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเล็กเกำะนอ้ยทีม่ี

อยูม่ำกมำย สรำ้งทศันยีภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย   

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 



Page 4 of 13 

 

 

 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงกอล Gol เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขำทีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วย ์

เมอืงทีเ่ป็นประตสููด่นิแดนแหง่ฟยอรด์แลนดแ์ละสกรีสีอรท์ยอดนยิมในเขตของประเทศนอรเ์วยแ์ละยงั

เป็นเมอืงทีย่งัคงรักษำจำรตีวัฒนธรรมรปูลักษณ์ดัง้เดมิของหมูบ่ำ้นชนชำวนอรส์ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่

19 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม Storefjell Resort Hotel, Gol หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ กอล-กุด๊วานเกน้-ลอ่งเรอืชมฟยอรด์-ฟลมั-ออสโล 

 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  น ำทำ่นเดนิทำงสูท่า่เรอืเมอืงกุด๊วานเกน้ Gudvangen หมูบ่ำ้นทอ่งเทีย่วเล็กๆ ทีซ่อ่นตวัอยู่

ในเขตซองนอ์็อกฟยอรด์ำเน ฟยอรด์ทีม่คีวำมยำวจำกมหำสมทุรเขำ้มำสูแ่ผน่ดนิใหญไ่กลถงึ 200 

กโิลเมตร กุด๊วำนเกน้นัน้เป็นหมูบ่ำ้นทีเ่ล็กๆ มปีระชำกรอำศัยอยูเ่พยีงแคห่ลกัรอ้ยคนเทำ่นัน้ แตก่ลับ

กลำยเป็นเป้ำหมำยหลักทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจ ำนวนมำกในแตล่ะปี (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 3 ชัว่โมง) 

  น ำทำ่นลอ่งเรอืชืน่ชมความงามทางธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคไ์วใ้หท้า่นชืน่ชมอยา่งเต็มอิม่ 

ตลอด เสน้ทำงทำ่นจะไดช้ืน่ชมกบัแหลง่ฟยอรด์ทีม่ธีรรมชำตขิองขนุเขำทีง่ดงำม สงบเงยีบ ทัง้น ้ำตกอนั

หลำกหลำย ทีก่ระเซน็ละอองน ้ำจำกเขำสงูใหญสู่เ่บือ้งลำ่ง ตลอดจนทะเลสำบสฟ้ีำออ่นสลับกบัตน้สน

อนัยิง่ใหญง่ดงำมเหนอืค ำบรรยำย  

ทำ่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชำตอินัตระกำรตำจนกระทัง่ถงึเมอืงฟลมั Flam ดนิแดนแหง่เขต

ชำยฝ่ังทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของกำรเกดิกำรกดัเซำะของน ้ำแข็งเมือ่ครัง้ที่

บรเิวณชำยฝ่ังทะเลเหลำ่นัน้ยงัเป็นน ้ำแข็งอยู ่เกดิกำรละลำยและกะเทำะจนมลีกัษณะเวำ้แหวง่เขำ้มำใน

แผน่ดนิเป็นธรรมชำตทิีม่คีวำมงดงำมอยำ่งมำก   

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูก่รงุออสโล Oslo (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 5 ชัว่โมง)นครหลวงแหง่

ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์เมอืงแสนสวยรมิชำยฝ่ังทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเล็ก

เกำะนอ้ยทีม่อียูม่ำกมำย  

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม Quality Hotel 33, Oslo หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่า้  ออสโล-ลอ่งเรอืส าราญ DFDS 

 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

น ำทำ่นชมกรงุออสโลโดยเริม่จำกสวนปฏมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์สวนสำธำรณะอนัเป็นผลงำน

ของปฏมิำกร ทีน่ ำผลงำนของ กสุตำฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิำกรชือ่ดังทีไ่ดรั้บอนุญำตใหน้ ำผลงำนมำจัด

แสดงอยำ่งถำวรในอทุยำนฟรอกเนอร ์ททีำ่นอำจเคยเห็นรปูของเสำโมโนลทิ รปูปัน้วัฏจักรของชวีติ

มนุษยส์งูถงึ 17 เมตร ทีเ่ป็นรปูคนจ ำนวนมำกมำยปีนป่ำยกนัอยูบ่นเสำ ชมผลงานน า้พุวงจรชวีติ ทีม่ี

ควำมหมำยสอนใจ  

จำกนัน้น ำทำ่นผำ่นชมท ำเนยีบรัฐบำล, พระบรมมหำรำชวัง, อำคำรสถำปัตยกรรมเกำ่แกอ่ำยกุวำ่ 

100 ปี อำท ิNational Theatre, อำคำรรัฐสภำ และศำลำเทศบำลเมอืงเกำ่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 

ยำ่นเอเคอรบ์รคู Aker Brygge และทีต่ัง้ของศำลำวำ่กำร City Hall แนวอำรต์เดคโค ่สถำปัตยกรรมทีดู่

ทันสมยั ประดบัไปดว้ยน ้ำพ ุ สวน และประตมิำกรรมเตมิแตง่ใหด้กูลมกลนื ใกลก้นัเป็น The Nobel 

Peace Centre สถำนทีท่ีม่กีำรจัดแสดงเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดรั้บรำงวัลอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรง

โอเปรำ่ ทีถ่กูสรำ้งขึน้มำใหมด่ว้ยแนวคดิสถำปัตยกรรมรว่มสมยั  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ำ่เรอืเพือ่น ำทำ่นเชค็อนิขึน้เรอืและน ำทำ่นลอ่งเรอืส าราญ DFDS 

(DFDS Seaway) จำกกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วยส์ูก่รงุโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมำรก์  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

บา่ย  อสิระใหท้ำ่นพกัผอ่นบนเรอืตำมอธัยำศัย โดยเรอื DFDS เป็นเรอืส ำรำญอนัโออ่ำ่ขนำดใหญพ่ร่ัง

พรอ้มดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ มำกมำย เชน่ ผับ บำร ์หอ้งซำวนน่์ำ รำ้นคำ้ปลอดภำษี หอ้งเลม่

เกมส ์เป็นตน้ กอ่นขึน้ชมววิสวยยำมเมือ่เรอืถอนสมอ ใหท้ำ่นอสิระพักผอ่นหรอืชมทัศนยีภำพอนัสวยงำม

บนดำดฟ้ำเรอืหรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี        

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิกบัเมนอูาหารหลากหลาย

และเครือ่งดืม่ Soft Drink  

 เขำ้พักบนเรอืส ำรำญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) หอ้งพกัคูแ่บบ 2 Berth Inside 

cabin อสิระใหท้ำ่นพักผอ่นตำมอธัยำศัย 

*** กรณุำเตรยีมกระเป๋ำเล็กส ำหรับ 1 คนืพักในเรอื เพือ่ควำมสะดวกในกำรถอืขึน้-ลงเรอื*** 

 

วนัทีห่ก โคเปนเฮเกน้(เดนมารก์)-เงอืกนอ้ยลติเต ิล้เมอรเ์มด-ทา่เรอืนฮูาวน-์จตัรุสัอมาเลยีนบอรก์ 

 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้บนเรอื 

เดนิทำงถงึทำ่เทยีบเรอืกรงุโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมำรก์ น ำทำ่นเชค็เอำ๊ทท์ีพั่กบนเรอืพรอ้ม

รับสมัภำระ จำกนัน้ผำ่นขัน้ตอนตรวจคนเขำ้เมอืง รถโคช้รอรับทีท่ำ่เรอืน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูใ่จกลำงกรงุ

โคเปนเฮเกน้ Copenhagen เมอืงหลวงของประเทศเดนมารก์ เมอืงทีม่บีรรยำกำศสวยซึง้ และสงำ่

งำมดังเมอืงแหง่เทพนยิำย ตัง้อยูช่ำยฝ่ังตะวันออกของเกำะซแีลนดแ์ละเป็นยำ่นธรุกจิทีส่ ำคญั  
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จำกนัน้น ำทำ่นชมเมอืงโคเปนเฮเกน้ Copenhagen เมอืงทีม่บีรรยำกำศสวยซึง้ และสงำ่งำม

ดังเมอืงแหง่เทพนยิำย โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝ่ังทะเลของประเทศเดนมำรก์ 

ตัง้อยูช่ำยฝ่ังตะวันออกของเกำะซแีลนด ์และเป็นยำ่นธรุกจิทีส่ ำคญั  

น ำทำ่นถำ่ยรปูคูก่บัเงอืกนอ้ยลติเต ิล้เมอรเ์มด The Little Mermaid สญัลักษณ์ของเมอืงซึง่

ยงัคงน่ังเศรำ้รอเจำ้ชำยตำมเนือ้เรือ่งในเทพนยิำยอนัลอืลั่นของนักเลำ่นทิำนระดบัโลก ฮนัสค์รสิเตยีน-

แอนเดอรส์นั โดยไดรั้บกำรสนับสนุนจำกบรเิวอร-์จำคอบเซน่ เจำ้ของมลูนธิคิำรล์สเบริก์ ใกลก้นัเป็นยำ่น

ทำ่เรอืขนำดใหญท่ีม่เีรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญจอดเดน่เป็นสงำ่  

ผำ่นชมสวนสำธำรณะทำ่นจะพบกบั น า้พเุกฟิออน Gefion Fountain เทพธดิำผูเ้สยีสละกบั

บตุรชำยทีร่ว่มสรำ้งเกำะซแีลนดข์ึน้มำ   

จำกนัน้น ำทำ่นสูจ่ตัรุสัอมาเลยีนบอรก์พาเลส น ำทำ่นชมภำยนอกและถำ่ยรปูกบัพระรำชวังอ

มำเลยีนบอรก์ Amalienborg Palace ทีป่ระทับในฤดหูนำวของรำชวงศแ์หง่เดนมำรก์นับตัง้แต ่ค.ศ. 

1794 ทีต่กแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะมกีำรเปลีย่นทหำรยำมหนำ้วังทกุวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระ

รำชนินีำถเสด็จประทับอยูท่ีน่ีเ่หมอืนกบัพระรำชวังบคักิง้แฮมทีอ่งักฤษ  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิเลน่ยำ่นทา่เรอืนฮูาวน ์Nyhavn ทำ่เรอือนัเกำ่แกข่องเดนมำรก์ ตัง้อยูร่มิฝ่ัง

ตะวันออกของตวัเมอืงโคเปนเฮเกน้ ตำมประวัตไิดก้ลำ่วไวว้ำ่พระเจำ้เฟรเดอรกิที ่5 ทรงรับสัง่ใหส้รำ้ง

ทำ่เรอืใกล ้ๆ  ตวัเมอืงหลวงเพือ่ใหส้ะดวกงำ่ยตอ่กำรขนยำ้ยสนิคำ้ปัจจบุนัไดก้ลำยเป็นแหลง่ควำมบนัเทงิ

อนัทันสมยั เต็มไปดว้ยรำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำย ผับ บำร ์และรำ้นขำยของทีร่ะลกึทีส่วยงำม รำยลอ้มไป

ดว้ยตกึสสีนัสดใสมำกมำย 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย  น ำทำ่นชมบรเิวณจัตรัุสซติีฮ้อลล ์City Hall จดุถำ่ยรปูสวยงำมประจ ำเมอืง  

และมเีวลำใหท้ำ่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงทีถ่นนสตรอยก ์Stroget Street แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของโคเปนเฮเกน้ นับเป็นถนนคนเดนิยำวทีส่ดุในโลกครอบคลมุถนนทัง้หมด 4 สำยและมคีวำมยำวถงึ 

1.1 กโิลเมตรและถกูประกำศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แตปี่ 1962 โดยเริม่จำกศำลำวำ่กำรเมอืงหรอื

ซติีฮ้อลลไ์ปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดัง อำท ิLouis Vuitton, Emporio 

Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry เป็นตน้ 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม Scandic Copenhagen Hotel หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จ็ด โคเปนเฮเกน้-สนามบนิ 

 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเชค็เอำ๊ทจ์ำกทีพั่ก  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิโคเปเฮเกน้และเผือ่เวลำ

ใหท้ำ่นท ำคนืภำษีทีส่นำมบนิ  

14.25 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG951 
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วนัทีแ่ปด สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

06.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่

ปิดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่เดนิทาง  19-26 ม.ิย./ 12-19 ก.ค./ 26 ก.ค.-02 ส.ค./11-18 ส.ค.2565 

  11-18 ก.ย./ 13-20 ต.ค./ 20-27 ต.ค.2565  

 

Nice Scan 3 Caps 

สวเีดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ 8วนั5คนื /TG 
ม.ิย.-ก.ย.2565 ต.ค.2565 

รำคำผูใ้หญ ่ทำ่นละ 82,500 86,900 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี (เด็ก1 ทำ่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) มี

เตยีง 
80,500 84,900 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี (เด็ก1 ทำ่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) ไมม่ี

เตยีง 
78,500 82,900 

พักเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 15,000 15,000 

ส ำหรับทำ่นทีม่ตีัว๋โดยสำรเครือ่งบนิแลว้ รำคำทัวรท์ำ่นละ 53,500 53,500 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัรต์ ัว๋เครือ่งบนิ** 

 

**ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 4,800 บาท และคา่ทปิทา่นละ 1,600 บาท  โดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้ม

คา่ทวัรง์วดสดุทา้ย** 
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*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 

*** 

*** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญไ่มอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ

อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไข

ของบรษิทัฯและจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 เนือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ จองแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมท ัง้ไมส่ามารถ Refund 

ต ัว๋ได ้ 

กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทั

ทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

***การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวั

ดว้ยตวัเองและไดร้บัการสแกนนิว้มอืจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดย

การกรอกในใบรายละเอยีดดา้นลา่ง และ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ท าการนดัหมาย 

** 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำง กรงุเทพฯ-สต็อคโฮลม์ //โคเปเฮเกน้ -กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(2 ทำ่นตอ่หอ้ง)เนือ่งจำกโรงแรมสว่นใหญไ่มม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น ทำ่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พักเดีย่วเพิม่  

 คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร 

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่ธรรมเนยีมบรกิำรมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเกำ่, พระรำชวัง และหัวหนำ้ทัวรข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯ อ ำนวย

ควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซึง่เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ำยเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รักษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอบุตัเิหต ุอำท ิ

คำ่ตั๋วโดยสำร, คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกนัสขุภำพ

หรอืประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอืน่ๆ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีท่วัร ์

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ วนัที ่

16 ม.ีค.2565 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลังหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผันคำ่น ้ำมนัหรอื

ภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรัม/จ ำกดั 1 ใบ/ทำ่น) 
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 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่และคำ่บรกิำรดำ้นกำรนัดหมำยและเอกสำร ทำ่นละ 4,800บำท โดยช ำระพรอ้มคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและทปิหัวหนำ้ทัวรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลับพรอ้มคณะ ทำ่นละ 1,600บำท โดยช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์ว่น

ทีเ่หลอื 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำเรยีกเก็บคำ่บรกิำรจำกแตล่ะโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและ

ทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 

 ไมม่สีญัญำณ Wifi และไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทีน่อกเหนอืจำกทีร่ะบหุรอืคำ่แปล 

เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ , คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจโควดิกอ่นเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและกอ่นเดนิทำง

กลับประเทศไทยหรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจ PCR-Test กอ่นเดนิทำงเขำ้สวเีดนผลตรวจไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทำง (ทัง้นีอ้ำจมกีำร

เปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูำกประกำศจำกทำงภำครัฐของเยอรมนัเป็นส ำคญั) 

 คำ่ธรรมเนยีมบรกิำรเกีย่วกบักำรด ำเนนิกำรลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลนใ์นระบบ 

Thailand Pass ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นวันเดนิทำง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูำกประกำศจำกทำงรัฐบำลเป็นส ำคญั) 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรตรวจโควดิและคำ่โรงแรม (AQ / SHA Plus) เมือ่เดนิทำงถงึไทย (ทัง้นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์โดยดจูำกประกำศจำกทำงรัฐบำลเป็นส ำคญั) 

 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษีเทำ่นัน้) 

 

ข ัน้ตอนการสมคัรรว่มเดนิทางกบัทวัร ์

ข ัน้ตอน 1 สง่แจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์กำรจองทัวร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอำย ุและจะตอ้งมี

อำยไุม ่เหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดสว่นตัวเพิม่เตมิ เมือ่ทำง

บรษัิทฯ ไดเ้อกสำรครบทกุทำ่นทีเ่ดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนนิกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนที่

ประเทศปลำยทำงก ำหนด 

ข ัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซีำ่โดยละเอยีด เพือ่ทำง

เจำ้หนำ้ทีจ่ะด ำเนนิกำรนัดหมำยยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำร

ท ำนัดหมำย 

ข ัน้ตอน 3 ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ยกอ่นกำรเดนิทำง 21 วัน เพือ่ที่

https://tp.consular.go.th/


Page 10 of 13 

 

 

 

ทำงบรษัิทจะ 

ไดน้ ำไปเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทัวร ์

 

 

 

การช าระเงนิ 

ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 31,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทัวร ์โดยเรยีกเกบ็

ทันทหีลังจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วันกอ่นวันทีน่ ำเทีย่วหรอืตำม

เจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

 

การยกเลกิ 

1.หำกมกีำรยกเลกิไมน่อ้ยกวำ่ 21 วันกอ่นวันทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ธรรมเนยีมทำ่นละ 1,000 บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิ, 

คำ่ธรรมเนยีมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 

2.หำกมกีำรยกเลกิไมน่อ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นวันทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 40% ของคำ่ทวัร ์รวมถงึ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนยีมและ

คำ่บรกิำรในกำรขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 

3. หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันท ำกำรกอ่นวันทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตั๋วภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยูต่ำ่งจังหวดั ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสำรทกุ

ครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

หมายเหต ุ 

o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดนั้น้ จะตอ้งไดรั้บกำรฉีดวัคซนีครบโดสตำมชนดิของวัคซนี ไมน่อ้ยกวำ่ 14 วันกอ่นกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวัคซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ำรรับรอง และควรมเีอกสำรรับรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวัคซนี

พำสปอรต์ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศ  

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกดิขึน้

และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะ

ไดรั้บกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนือ่งจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเอง 
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o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสำรตอ้งสงสยัหรอืถกูตรวจสอบจำกเจำ้หนำ้ทีเ่กีย่วกบักำรน ำสิง่ของตอ้งหำ้ม

เขำ้สูอ่ำคำรสนำมบนิหรอืตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึง่สว่นใดของอำคำรทำ่อำกำศยำน อำท ิอำวธุ

ปืนทกุชนดิและสว่นประกอบทกุชนดิ, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพล/ุปืนฉมวกแบบตำ่งๆ/ปืนเด็กเลน่/ปืนจ ำลองหรอืเลยีนแบบ/

ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลักเกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหนำ้ไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อปุกรณ์ฆำ่สตัว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/

สเปรยพ์รกิตำ่งๆ/สเปรยไ์ลส่ตัว/์สเปรยก์รด, แกส๊น ้ำตำ, วัตถแุหลมคมทกุชนดิ เชน่ มดี มดีพับ ใบมดีโกน/ใบมดีคัต

เตอร,์ ขวำนทกุชนดิ, กรรไกรทีย่ำวกวำ่ 6 ซ.ม.เมือ่วดัจำกจดุหมนุ, เครือ่งมอืส ำหรับศลิปะกำรตอ่สูท้ีม่คีมหรอืปลำยแป

ลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคำ้, สวำ่นเจำะและหัวเจำะ, เครือ่งมอืชำ่งทกุชนดิ, เลือ่ย, เครือ่งพน่ไฟ, 

อปุกรณ์ไมม่คีมแตอ่ำจกอ่ใหเ้กดิอนัตรำย เชน่ ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไม ้

ค ้ำส ำหรับเลน่สก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถรุะเบดิทกุชนดิ/ดอกไมเ้พลงิ/สำรเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่อ่ใหเ้กดิเพลงิเป็น

ภยัคกุคำมตอ่ควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอืน่ๆ นอกเหนอืจำกขำ้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหำ้มตำมส ำนักงำนกำรบนิพล

เรอืนแหง่ประเทศไทยก ำหนดและ/หรอืภำยใตก้ำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยักำรบนิพลเรอืนและ

กำรประเมนิภยัคกุคำมของส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกจิจำนุเบกษำวันที ่26 ม.ีค.

2563)   

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่

มำตรฐำนได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระควำมรับผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและ

กำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบลว่งหนำ้

ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร 

อำจจะไมไ่ดรั้บควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกลำ่วตรงกบั

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์โดยในวันที่
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คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้ง

แยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และไมม่อีำ่ง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีกัษณะแตกตำ่งกนั 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย
ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น
ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้
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รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


