
 

 

 



 

 

 

วันแรกวันแรก  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)  เสาร์เสาร์  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ  ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่

คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกั
ผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า 
หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มี
สทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

วันที่สองวันที่สอง  กรุงกรุงโคเปนเฮเก้โคเปนเฮเก้น น (เดนมาร์ก) (เดนมาร์ก) --  เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมเมือง --  ลิตเตลิเมอร์เมดลิตเตลิเมอร์เมด  --  
พระราชวังอมาเลียนบอร์กพระราชวังอมาเลียนบอร์ก  --  ปราสาทโรเซนบอร์ก ปราสาทโรเซนบอร์ก --  ล่องเรือส าราญ ล่องเรือส าราญ   DDFFDDSS  
((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))  

อาทติย์อาทติย์  

00.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG950  
06.35 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร 

แล้ว รถโค้ชน าคณะไปชมเดอะลติเติล้เมอร์เมด รูปปัน้เงือกน้อยสร้างด้วยส าริด นั่งอยู่บน
ก้อนหิน มีขนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจดุท่องเที่ยวส าคัญ
แห่งหนึง่ของเมือง สร้างขึน้โดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทาน
ของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปัน้แล้วเสร็จถกูน าไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 จากนัน้ไป
ชมน า้พเุกฟิออน เทพธิดาผู้ เสยีสละกบับตุรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึน้มา เที่ยวชม
เมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตีฮ้อลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตัง้แต่ยคุคริสต์ 
ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนกุทิโวล ีสวนสนุกที่เก่าแก่ตัง้แต่ปี 1843 ได้รับ
การยกย่องให้เป็นแหลง่บนัเทิงที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึง่ของโลก น าท่านชมพระราชวงัอมา
เลยีนบอร์ก (จากด้านนอก) ที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ด
ทหารรักษาพระองค์ประจ าอยู่ในแต่ละจุด จากนัน้ไปชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์
แบบดชัต์ – เรอเนสซองส์ อายเุก่าแก่กว่า 400 ปี น าชมรอยลัคอลเลคชัน่ ที่เก็บ
เคร่ืองประดบัมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตัง้แต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหา
มงกฎุ, เคร่ืองประดบัที่ท าจากเพชรและอญัมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นบัเป็นสมบติัล า้
ค่าของประเทศเดนมาร์ก 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอธัยาศัย 

 

15.30 น. เดินทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พร่ังพร้อมไปด้วยร้านขาย
ของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับ
ค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

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

(Overnight Cruise)  / ห้องพกัคู่ แบบ SEASIDE CABIN 
 

www.dfdsseaways.com 

http://www.dfdsseaways.com/


 

 

วันที่สามวันที่สาม  เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) --  สวนวิกเกอแลนด์ สวนวิกเกอแลนด์ --  พิพิธภัณพิพิธภัณฑ์ไวกิง้ ฑ์ไวกิง้ --  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง
ถนนคาร์ล โจฮันเกทถนนคาร์ล โจฮันเกท  --  เกโล่เกโล่  

จันทร์จันทร์  

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเช้า  สมัผสัอากาศอนัแสนบริสทุธ์ิบนชัน้ดาดฟ้าของเรือระหว่างเส้นทางเรือ
ส าราญ ผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบ
สแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

Buffet 
 

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับน าท่านเที่ยว
ชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนส
ซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถงึความ
เป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิน้รนต่อสู้ของมนษุย์ชาติ ซึง่เป็นผลงานประติมากรชื่อดงั 
กสุตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสูเ่ขตใจกลางเมือง น าคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้
โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกบัเรือไวกิง้ที่สร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขดุได้จาก
รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัที่มีอายุ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มี

ชื่อเสยีงของออสโล รถโค้ชรอรับเดินทางสูเ่มืองเกโล ่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของ
นอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารที่กดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหว
ขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้าน ชนบท สูเ่มืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหลก็, โลหะอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัใน
ด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย 

(220 ก.ม.)  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพกั BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.bardola.no  
วันที่สี่วันที่สี่  เกโล่ เกโล่ --  ฟลอม ฟลอม --  น่ังน่ังรถไฟสายโรแมนตกิ รถไฟสายโรแมนตกิ FFllaammssbbaannaa  อังคารอังคาร  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มี

ความส าคัญในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิว
ทิวทศัน์ของล าธารที่กดัเซาะหบุเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ จนเดินทางเข้าสูเ่ขตเมืองฟลอม
ใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทศัน์งดงามสดุสายตา 

(115 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.40 น. น าคณะนัง่รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูม่ีร์ดาลเพียง 55 

นาที มีร์ดาลเป็นศนูย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเลใกล้กบัฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทศัน์งดงามสดุสายตา ที่คณุจะได้ชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งปกคลมุเหนือ
พืน้ดิน ภาพของหิมะที่ปกคลมุอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอโุมงค์, ลอดภูเขา, 
สะพานข้ามหบุเขาและแม่น า้ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกบัน า้ตก Kjosfossen ที่งดงาม
ตลอดฤดใูบไม้ผลจินถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย  

 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั www.fretheimhotel.no  

http://www.bardola.no/
http://www.fretheimhotel.no/


 

 

วันที่ห้าวันที่ห้า  ฟลอม ฟลอม --  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด --  กู๊ดวาเก้น กู๊ดวาเก้น --  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  ชมวิวชมวิวบนบนยอดยอด
เขาฟลอยเอ่นเขาฟลอยเอ่น  

พุธพุธ  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะลอ่งเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สดุในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตร

จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะ
แผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ลอ่งเรือ 2 ชัว่โมง) สูเ่มืองกู๊ดวาเก้น  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสูเ่บอร์เก้น เมืองใหญ่อนัดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น "เมือง

แห่งวฒันธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีง ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือน
เก่าแก่อายกุว่า 1,000 ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการ
บนัทกึภาพมากที่สดุ น าคณะนัง่รถรางขึน้สู่ยอดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควร
พลาด แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเลน่ย่านถนนคนเดินที่ถกูสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และ
ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลอืกสรร 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั RADISSON BLU ROYAL HOTEL   หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันที่หกวันที่หก  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)บินสู่กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)  --  อิสระอิสระช้อปป้ิงช้อปป้ิง  พฤหสับดีพฤหสับดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่ส าคญัของ

นอร์เวย์มาตัง้แต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้้อมรอบด้วยภูเขาถงึเจ็ดลกู มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 
กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นที่ตัง้ของ Fish Market และ Bryggen ที่ยงัคงอนุรักษ์
อาคารไม้ที่มีอายเุกือบ 300 ปี ซึง่เป็นตวัอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก (Unesco) จากนัน้เดินทางสูส่นามบิน 
Fleslad เพื่อเตรียมตวัเดินทางต่อสูก่รุงเฮลซิงกิ  

11.25 น . เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY942  
 ***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างท าการบิน***  
14.20 น. ถงึสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รถโค้ชรอรับคณะและน าท่านสูย่่านจตัรัุสใจ

กลางเมือง อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิง้ในห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมยั อาทิ Stockmann 
Department store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรือ 
Verkkokauppa ห้างสรรพสนิค้าที่ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคยโุรปบนเนือ้ที่กว่า 2 หมื่นตาราง
เมตร มีร้านค้ามากมายทัง้ Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.ihg.com  

วันที่เจ็ดวันที่เจ็ด  กรุงเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ --  เเที่ยวชมที่ยวชมเมืเมือง อง --  ล่องเรือส าราญ ล่องเรือส าราญ SSIILLJJAA  LLIINNEE  ((OOvveerrnniigghhtt  
CCrruuiissee))    

ศุกร์ศุกร์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 

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


 

 

09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองเร่ิมจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีช่ือเสยีงนอกจากจะ
เป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลกึแก่นกัท่องเที่ยว แหลง่ขายปลานานาชนิด 
อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตัง้สถานที่ส าคัญ อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี 
ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึตามอธัยาศยั แล้วน าเข้าชม 
Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตวัโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์
แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงที่ดี 
ต่อจากนัน้เย่ียมชมมหาวิหารอุสเพนสเก้  ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงาม
ด้วยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนัน้พาชมจัตรัุสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่
เป็นที่ตัง้ของอนสุาวรีย์พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชม
สวนสาธารณะเวลล์  ด้านในเป็นอนสุาวรีย์ซิเบลอิุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลน
เดีย 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเดินทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่

พร่ังพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสโิน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa 
ฯลฯ  / (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของท่าน) 

 17.00 น. เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน  
20.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ Local Buffet 
 น าคณะพกับนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 

ห้องพกัคู่ แบบ SEASIDE CABIN 
www.tallinksilja.com 

วันที่แปดวันที่แปด  เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) --  ซิตีฮ้อลล์ ซิตีฮ้อลล์ --  พิพิธภัณฑ์เรือวาซา พิพิธภัณฑ์เรือวาซา --  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง  เสาร์เสาร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือส ารารญ Buffet 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับน าท่านเข้าชม

ซิตีฮ้อลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัของ
สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโม
เสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัที่ 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธี
เลีย้งรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลฮูอลล์ ที่ดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อ
รองรับแขกเหร่ือกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจาก

สามารถรักษาชิน้สว่นเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดบัประดาด้วย
รูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบติัทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลก เรือล านีถ้กูจดัแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึน้เพื่อ
แสดงเรือล านีใ้นกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เก่ียวข้องกบัเรือล านี ้ 9 
นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา ซึง่คณุสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์
แห่งนีด้งึดดูนักท่องเที่ยวได้มากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย มีเวลาให้ท่านได้
เดินเลน่ชมเมืองย่านวอล์คกิง้สตรีทอนัทนัสมัย หรือช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าคณะพกั RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com  

http://www.tallinksilja.com/
http://www.radissonblu.com/


 

 

วันที่เก้าวันที่เก้า  เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน --  สนามบินกรุงสตอ็กโฮล์ม สนามบินกรุงสตอ็กโฮล์ม ––  เดินทางเดินทาง
กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  
  

อาทติย์อาทติย์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตัง้แต่ครัง้ศตวรรษที่ 13 ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทนัสมัยของบ้านเมือง ตกึราม
บ้านช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่ริมน า้และตามเนินสงูต ่า ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมือง
ที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งในโลก น าท่านชมเมืองที่จดุชมวิว แล้วผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่
ที่สดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง 
และยงัเป็นที่ตัง้ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่อาคาร
พิพิธภัณฑ์ 
 

 

11.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
 

 

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG961 
 

 

วันที่สิบวันที่สิบ  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  จันทร์จันทร์  
05.45 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม  
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้)  

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

1133--2222  ต.ค. ต.ค. 22561561  

124124,,000000..--  111212,,000000..--  100100,,000000..--  2200,,000000..--  1177,,000000..--  --3030,,000000..--  
--2323,,000000..--  

1199--2288  ต.ค. ต.ค. 22561561  
33--1122  พ.ย.พ.ย.22561561  

1100--1199  พ.ย.พ.ย.22561561  
1177--2266  พ.ย.พ.ย.22561561  

2244  พ.ย.พ.ย.--33  ธ.ค.ธ.ค.   22561561  
55--1144  ม.ค. ม.ค. 22556622  
1122--2211  ม.ค. ม.ค. 22556622  
1199--2288  ม.ค. ม.ค. 22556622  

2266  ม.ค.ม.ค.--44  ก.พ. ก.พ. 22556622  
22--1111  ก.พ. ก.พ. 22556622  
99--1188  ก.พ. ก.พ. 22556622  
1166--2255  ก.พ. ก.พ. 22556622  

2233  ก.พ.ก.พ.--44  มี.ค. มี.ค. 22556622  
22--1111  มี.ค. มี.ค. 22556622  
99--1188  มี.ค. มี.ค. 22556622  
1166--2255  มี.ค. มี.ค. 22556622  



 

 

คา่ทวัร์รวม คา่ทวัร์รวม ::      
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณา

ดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสูญเสียชวีิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายุมากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถงึประกนั
สุขภาพที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเทีย่วบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์  

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความ
ดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระ
ขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ือง
ได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
 

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::   
  คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนอืจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

 
การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่

ทา่นรู้จกัและเชือ่ถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือ่เป็นการยืนยนัการเดินทาง
ของทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจาก
วันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 
วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินส่วนทีเ่หลือตามวนัทีก่ าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดย
ไมมี่เง่ือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 



 

 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัตอ่ไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิชน่ ผู้ที่ด่ืมสุราบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แกผู่้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ที่กอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรม
ทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (การยกเลิกการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 29-15 วนักอ่นการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 14-1 วนักอ่นการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืน

ขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิม่คือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนชือ่ตัว๋เทา่นัน้ และต้อง
ไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุติัวี
ซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อม
กนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะ
ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยืน่ขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็ว
กวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบล่วงหน้ากอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบ
จากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัดงันี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่
จลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER 
OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้
ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สุด และทาง
บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไป
ในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ทีท่า่นช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จา่ย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทีส่ายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทาง
ดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่อ่นที่
ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นที่เหลือ 



 

 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% , 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮนัซา่ , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน ์ 
ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของ
สายการบินเทา่นัน้ 
 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและค่คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัทีเ่ตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง 

/ ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 

1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และ
ไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั
ด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

  
สถานทีเ่ข้าชม (สถานทีเ่ข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่เข้าชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือ่ให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่ง
การเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แกท่า่น 
เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนั
เดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 

 
 
 
 



 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 
1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของ
สายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน 

 
 

การสูบบหุร่ี (การสูบบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))    
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสูบบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสุขภาพของคนสว่นรวม 
 
 

การเดินทางเป็นครอบครวั (การเดินทางเป็นครอบครวั (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ 1515  วัน (ไม่รวมวันท าการ)วัน (ไม่รวมวันท าการ)  
ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมูล ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมูล 
ภภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ที่เรียกว่า าพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ที่เรียกว่า   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทึกไว้ในระบบซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทึกไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซ่า ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซ่า VVIISS  เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี   ผู้สมคัรทกุท่านจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซ่าด้วยตวัเองตามเวลานดัหมายผู้สมคัรทกุท่านจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซ่าด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย   

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงด้วยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

 รูปถา่ยสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 

ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษทัที่คดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกคา่ใช้จา่ยให้บคุคลในครอบครัว  และแนบส าเนาสมดุบญัชเีงินฝากย้อนหลงั 6 
เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัหรือสเตทเม้นท์ในกรณีที่ไมไ่ด้อพัเดทสมดุอยา่งตอ่เนือ่งทกุเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึง่
ขาดหายไป ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครวัหากใช้บญัชี
ใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษ   
 กรณีที่เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ทา่นไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

 
 
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง     
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  

 


