
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรกวันแรก  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)    
21.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมู ิ ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที�

คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน จากนั 3นเชิญรอ ณ ห้องพกั
ผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน :; วนั โดยซื 3อตั=วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที�พกั, ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลกิเที�ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน (ขึ 3นเครื�องไมท่นั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตุสดุวิสยัอื�น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สทิธิEในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ เกิดขึ 3นนอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

วันที�สองวันที�สอง  กรุงกรุงโคเปนเฮเก้โคเปนเฮเก้น น (เดนมาร์ก) (เดนมาร์ก) --  เที�ยวชมเมือง เที�ยวชมเมือง --  ลิตเตลิเมอร์เมดลิตเตลิเมอร์เมด  --  
พระราชวังอมาเลียนบอร์กพระราชวังอมาเลียนบอร์ก  --  ปราสาทโรเซนบอร์ก ปราสาทโรเซนบอร์ก --  ล่องเรือสําราญ ล่องเรือสําราญ   DDFFDDSS  
((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))  

  

00.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที�  TG950  
06.35 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผา่นการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร 

แล้ว รถโค้ชนําคณะไปชมเดอะลิตเติ 3ลเมอร์เมด รูปปั 3นเงือกน้อยสร้างด้วยสําริด นั�งอยู่บน
ก้อนหิน มีขนาดความสงูประมาณ :.K; เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจดุท่องเที�ยวสาํคญั
แห่งหนึ�งของเมือง สร้างขึ 3นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทาน
ของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั 3นแล้วเสร็จถกูนําไปแสดงในปี ค.ศ. :L:M จากนั 3นไป
ชมนํ 3าพุเกฟิออน เทพธิดาผู้ เสียสละกับบุตรชายที�ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ 3นมา เที�ยวชม
เมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี 3ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตยา่นท่าเรือที�มีอาคารบ้านเรือนตั 3งแต่ยคุคริสต์ 
ศตวรรษที� :P เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนกุทิโวล ีสวนสนกุที�เก่าแก่ตั 3งแตปี่ :QRM ได้รับ
การยกย่องให้เป็นแหล่งบนัเทิงที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของโลก นําท่านชมพระราชวงัอมา

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที�ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ด
ทหารรักษาพระองค์ประจําอยู่ในแตล่ะจดุ จากนั 3นไปชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์
แบบดัชต์  – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า RUU ปี  นําชมรอยัลคอลเลคชั�น  ที� เก็บ
เครื�องประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตั 3งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที� :V อาทิ มหา
มงกุฎ, เครื�องประดบัที�ทําจากเพชรและอญัมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นบัเป็นสมบตัิลํ 3า
คา่ของประเทศเดนมาร์ก 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระให้ทา่นได้เดินเที�ยวชมเมืองหรือช้อปปิ 3งตามอธัยาศยั 

 

15.30 น. เดินทางสูท่่าเรือเพื�อลงเรือสาํราญ DFDS (Overnight Cruise) ที�พรั�งพร้อมไปด้วยร้านขาย
ของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสาํหรับ
ค้างคืนบนเรือ : คืน เพื�อความสะดวกในการเดินทางของทา่น) 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภตัตาคารบนเรือสาํราญ Local 
 นําคณะพกับนเรือสาํราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

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

วันที�สามวันที�สาม  เที�ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) เที�ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) --  สวนวิกเกอแลนด์ สวนวิกเกอแลนด์ --  พพิิธภัณฑ์ไวกิ Yง พพิิธภัณฑ์ไวกิ Yง --  ช้อปปิYงช้อปปิYง
ถนนคาร์ล โจฮันเกทถนนคาร์ล โจฮันเกท  --  เกโล่เกโล่  

  

07.00 น. อรุณสวสัดิEยามเช้า  สมัผสัอากาศอนัแสนบริสทุธิEบนชั 3นดาดฟา้ของเรือระหวา่งเส้นทางเรือ
สาํราญ ผา่นออสโลฟยอร์ดที�งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบ
สแกนดิเนเวียนที�ภตัตาคารบนเรือสาํราญ 

Buffet 
 

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนําท่านเที�ยว
ชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนส
ซองส์ สร้างในปี :VRQ แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที�มีประติมากรรมที�แสดงถึงความ
เป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ 3นรนต่อสู้ ของมนุษย์ชาติ ซึ�งเป็นผลงานประติมากรชื�อดัง 
กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสู่เขตใจกลางเมือง นําคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ 3ง
โบราณ จัดแสดงเกี�ยวกับเรือไวกิ 3งที�สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที� L โดยขุดได้จาก
รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี 3ยังจัดแสดงเกี�ยวกับเครื�องมือในชีวิตประจําวนัที�มีอายุ
เก่าแก่กวา่ :,UUU ปี 

 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระให้ท่านได้เดินเที�ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ 3งที�มี

ชื�อเสียงของออสโล รถโค้ชรอรับเดินทางสู่เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของ
นอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลําธารที�กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหว
ขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้าน ชนบท สู่เมืองที�มีประชากรอาศัยอยู่เพียง K,UUU คน แต่มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็นจํานวนมาก อีกทั 3งยงัมีความสําคญัใน
ด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนืออีกด้วย 

(220 ก.ม.)  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพกั BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.bardola.no  
วันที�สี�วันที�สี�   เกโล่ เกโล่ --  ฟลอม ฟลอม --  นั� งนั� งรถไฟสายโรแมนตกิ รถไฟสายโรแมนตกิ FFllaammssbbaannaa    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะออกเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที�มี

ความสําคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิว
ทิวทศัน์ของลําธารที�กดัเซาะหบุเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ จนเดินทางเข้าสูเ่ขตเมืองฟลอม
ใกล้กบัฟยอร์ด Aurland ที�มีภมูิทศัน์งดงามสดุสายตา 

(115 ก.ม.) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.40 น. นําคณะนั�งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 

นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั 3งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือ
ระดับนํ 3าทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที�มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที�คุณจะได้ชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารนํ 3าแข็งปกคลมุเหนือ
พื 3นดิน ภาพของหิมะที�ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, 
สะพานข้ามหบุเขาและแม่นํ 3า และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกบันํ 3าตก Kjosfossen ที�งดงาม
ตลอดฤดใูบไม้ผลจินถึงฤดรู้อน ตลอดจนภมูิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดที�มีอยูม่ากมาย  

 
20.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าพกัโรงแรม MYRKDALEN HOTEL / STALHEIM HOTEL  หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
https://www.myrkdalen.no 
/https://www.en.stalheim.c

om/ 
วันที�ห้าวันที�ห้า  ฟลอม ฟลอม --  ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด --  กู๊ดวาเก้น กู๊ดวาเก้น --  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  ชมวิวบนยอดชมวิวบนยอด

เขาฟลอยเอ่นเขาฟลอยเอ่น  
  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที�สวยงามที�สดุในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตร

จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที�เกิดจากการกัดเซาะ
แผน่ดินของธารนํ 3าแข็งเมื�อหลายล้านปีก่อน (ลอ่งเรือ 2 ชั�วโมง) สูเ่มืองกู๊ดวาเก้น  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองใหญ่อนัดบัสองได้รับยกย่องว่าเป็น "เมือง

แห่งวัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือน
เก่าแก่อายกุวา่ 1,000 ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 คน สถานที�สวยงามที�ได้ขึ 3น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการ
บนัทึกภาพมากที�สดุ นําคณะนั�งรถรางขึ 3นสู่ยอดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือ
ระดบันํ 3าทะเล เพื�อให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศที�งดงามไมค่วร
พลาด แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเลน่ย่านถนนคนเดินที�ถกูสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และ
ร้านค้ามากมายให้ทา่นได้เลอืกสรร 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําคณะพกั RADISSON BLU ROYAL HOTEL   หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันที�หกวันที�หก  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  บนิสู่กรุงเฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์)บนิสู่กรุงเฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์)  --  อสิระอสิระช้อปปิYงช้อปปิYง    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที�ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที�แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที�สําคัญของ

นอร์เวย์มาตั 3งแตค่ริสศตวรรษที� 13 เมืองนี 3ล้อมรอบด้วยภเูขาถึงเจ็ดลกู มีทา่เรือที�ยาวถึง 10 
กิโลเมตร เที�ยวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นที�ตั 3งของ Fish Market และ Bryggen ที�ยงัคงอนรัุกษ์
อาคารไม้ที�มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ�งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที�โดดเด่น จนได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) จากนั 3นเดินทางสู่สนามบิน 
Fleslad เพื�อเตรียมตวัเดินทางตอ่สูก่รุงเฮลซิงกิ  

11.25 น . เดินทางสูก่รุงเฮลซงิกิ โดยเที�ยวบินที� AY942  
 ***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เนื�องจากอยู่ระหว่างทําการบนิ***  
14.20 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รถโค้ชรอรับคณะและนําท่านสู่ย่านจัตุรัสใจ

กลางเมือง อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ 3งในห้างสรรพสินค้าอนัทนัสมยั อาทิ Stockmann 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Department store, ห รื อ  shop brand name อ า ทิ  Louis Vuitton / Chanel ห รื อ 
Verkkokauppa ห้างสรรพสินค้าที�ใหญ่ที�สดุในภูมิภาคยุโรปบนเนื 3อที�กว่า K หมื�นตาราง
เมตร มีร้านค้ามากมายทั 3ง Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําคณะพกั HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.ihg.com  

วันที�เจด็วันที�เจด็  กรุงเฮลซิงก ิกรุงเฮลซิงก ิ --  เที�ยวชมเที�ยวชมเมืเมือง อง --  ล่องเรือสําราญ ล่องเรือสําราญ SSIILLJJAA  LLIINNEE  ((OOvveerrnniigghhtt  
CCrruuiissee))    

  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเที�ยวชมเมืองเริ�มจากตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ที�มีชื�อเสียงนอกจากจะ

เป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที�ขายของที�ระลึกแก่นกัท่องเที�ยว แหล่งขายปลานานาชนิด 
อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที�ตั 3งสถานที�สําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี 
ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื 3อสินค้าที�ระลึกตามอธัยาศยั แล้วนําเข้าชม 
Rock Church โบสถ์ซึ�งออกแบบโดยสองพี�น้อง ตวัโมและติโม ในปี ค.ศ. :LVL เป็นโบสถ์
แบบรูเธอรันที�สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงที�ดี 
ต่อจากนั 3นเยี�ยมชมมหาวิหารอสุเพนสเก้  ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที�งดงาม
ด้วยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั 3นพาชมจัตรัุสรัฐสภา (Senate Square) ซึ�ง
เป็นที�ตั 3งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที�ยวชม
สวนสาธารณะเวลล์  ด้านในเป็นอนสุาวรีย์ซิเบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลน
เดีย 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย นําคณะเดินทางสูท่า่เรือเพื�อลงเรือสาํราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที�

พรั�งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสโิน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa 
ฯลฯ  / (กรุณาเตรียมกระเป๋าสาํหรับค้างคืนบนเรือ : คืน เพื�อความสะดวกในการเดินทาง
ของทา่น) 

 17.00 น. เรือสาํราญ TALLINK SILJA LINE นําทา่นออกเดินทางสูก่รุงสตอ็กโฮล์ม ประเทศสวเีดน  
20.00 น. รับประทานอาหารคํ�าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภตัตาคารบนเรือสาํราญ Local Buffet 
 นําคณะพกับนเรือสาํราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 

ห้องพกัคู ่แบบ SEASIDE CABIN 
www.tallinksilja.com 

วันที�แปดวันที�แปด  ซิตี Yฮอลล์ ซิตี Yฮอลล์ --  พพิธิภัณฑ์เรือวาซา พพิธิภัณฑ์เรือวาซา --  เที�ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน) เที�ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน) --ช้อปปิYงช้อปปิYง    
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�ภตัตาคารบนเรือสาํรารญ Buffet 
09.00 น. เรือจอดเทียบทา่ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับนําท่านเข้าชม

ซิตี 3ฮอลล์ หรือศาลาวา่การเมือง ซึ�งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื�อดงัของ
สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลงัคาด้วยหินโม
เสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัที� 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธี
เลี 3ยงรับรองผู้ได้รับรางวลัโนเบลในห้องบลฮูอลล์ ที�ดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสร์ิตฮอลล์ เพื�อ
รองรับแขกเหรื�อกวา่ 1,300 คน มีเวลาให้ทา่นได้เดินเที�ยวชม  

  นําท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที�ถูกกู้ ขึ 3นมาในศตวรรษที� 17 เนื�องจาก
สามารถรักษาชิ 3นสว่นเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดบัประดาด้วย
รูปแกะสลักนับร้อยชิ 3น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที�โดดเด่น และเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�สําคญัที�สดุแห่งหนึ�งในโลก เรือลํานี 3ถกูจัดแสดงไว้ในพิพิธภณัฑ์ที�สร้างขึ 3นเพื�อ
แสดงเรือลํานี 3ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ�งประกอบไปด้วยนิทรรศการที�เกี�ยวข้องกับเรือลํานี 3 9 
นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เกี�ยวกบัเรือวาซา ซึ�งคณุสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภณัฑ์
แหง่นี 3ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวได้มากที�สดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวยี มีเวลาให้ทา่นได้  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินเลน่ชมเมืองยา่นวอล์คกิ 3งสตรีทอนัทนัสมยั หรือช้อปปิ 3งตามอธัยาศยั 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะเที�ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแหง่ประวตัิศาสตร์มาตั 3งแต่ครั 3งศตวรรษที� 13 ศิลปะ

และสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของบ้านเมือง ตึกราม
บ้านช่อง รวมทั 3งปราสาทราชวงั ตั 3งอยู่ริมนํ 3าและตามเนินสงูตํ�า ทําให้สต็อกโฮล์มเป็นเมือง
ที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งในโลก นําทา่นชมเมืองที�จดุชมววิ แล้วผา่นชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่
ที�สดุและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบนัยงัทิ 3งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง 
และยงัเป็นที�ตั 3งของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่อาคาร
พิพิธภณัฑ์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําคณะพกั RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com  
วันที�เก้าวันที�เก้า  เที�ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน เที�ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน --  สนามบนิกรุงสตอ็กโฮล์ม สนามบนิกรุงสตอ็กโฮล์ม --  เดนิทางเดนิทาง

กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  
  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพื�อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
13.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที�  TG961  
วันที�สิบวันที�สิบ  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ    
05.45 น. นําทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที�ยวซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที�ยวที�สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น P วนั กอ่นการเดินทางเทา่นั 3น) 
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คา่ทวัร์รวม คา่ทวัร์รวม ::    
  � คา่ตั=วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ 3ามนัเชื 3อเพลิง ณ วันที� qr กันยายน stuq 

� คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุ

� คา่โรงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **
กรุณาดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 

� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะประเทศ 

� คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา K ยโูรตอ่ท่าน / วนั 

� คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 

� คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ 3นเชิง จากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จํานวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาล
ตอ่เนื�องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั 3งนี 3ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรค
ประจําตวั 

– หากมีความประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที�ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจอง
ทวัร์  
� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํ 3าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความ

ดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

� สําหรับสายการบินไทยอนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื�อง นํ 3าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระ
ขึ 3นเครื�องได้นํ 3าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครื�อง
ได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั 3น และนําสมัภาระถือขึ 3นเครื�องนํ 3าหนกัไมเ่กิน P กิโลกรัม 
การเรียกคา่ระวางนํ 3าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิของสายการบินที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไม่คา่ทวัร์ไม่รวม รวม :: 
  � คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%คา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย M %   

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถิ�น 

� คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

� ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื�องดื�มในห้องพัก และค่าอาหารที�สั�งมาในห้องพัก 
ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

 
การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�ท่านรู้จกัและเชื�อถือได้ ซึ�งจะ

ดแูลท่านด้วยขั 3นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ�งท่าน ภายใน      3 วันนับจากวันที�จอง ซึ�งเงิน
มดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการ
เดินทาง หากท่านไมชํ่าระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยไมมี่
เงื�อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื 3ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี 3เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื 3ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี 3  
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี 3 

1. เดก็ที�มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ R ขวบ 

2. ผู้สงูอายทีุ�มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางที�บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

4. ท่านที�มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

;.บคุคลที�มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ที�ดื�มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจา
หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที�ไมย่อมรับเงื�อนไขระหวา่งทวัร์ ที�มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรม
ทวัร์, ผู้ ที�ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ�ง



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บางครั 3งอาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื�นหรือโปรแกรมท่องเที�ยวได้    
  
  

การยกเลิกการจองทวัร์ (การยกเลิกการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  
 :. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

    :.: ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที�นํา
เที�ยว                 
          ให้คืน qww% ของเงนิค่าบริการ 
    :.K ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นํา
เที�ยว 
         ให้คืน tw% ของเงนิค่าบริการ 
    :.M ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 K. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จ่ายจริง เพื�อการเตรียมการจดัการนําเที�ยวตอ่ไปนี 3 ให้นํามาหกัจาก
เงิน  
    คา่บริการที�ต้องจ่ายตามข้อ : แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียก
จาก 
    นกัท่องเที�ยวไมไ่ด้ ทั 3งนี 3ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี 3 
    K.: คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    K.K คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
    K.M คา่ใช้จ่ายที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี 3 เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญติัธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.
K;;: โดยประกาศใช้นบัตั 3งแตว่นัที� :; มิถนุายน K;;M เป็นต้นไป 

ตั=วเครื�ตั=วเครื� อองบิน (งบิน (AAiirr  TTiicckkeett)) 
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตั=วเครื�องบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั 3น และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที�ฯ เพื�อยืนยันในกรณีที�ตั=วเครื�องบินสามารถทํา 
REFUND ได้หรือไมก่่อนที�ท่านจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นที�เหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  )) 
  การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั=วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึ 3นอยู่กบัเงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั 3นๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางส่วนหรือทั 3งหมดเป็นสิทธิของ
สายการบินเท่านั 3น 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ 3ามนัเชื 3อเพลิงของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ 3ามนัเชื 3อเพลิงของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
  คิดตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที� qr กันยายน stuq การเปลี�ยนแปลงของสายการบิน

ในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�มที�ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที�ออกตั=ว 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn)) 
  � ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที�มีเตียงเดี�ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 2 ท่าน 

� ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ท่าน 

� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที�เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 
เตียง / สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั 3งนี 3ขึ 3นอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกตา่งกนัในแตล่ะ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศ)  

� ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที�มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ�งห้อง / สําหรับพกั 1 ท่าน 

� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับ
พกั 1 ท่าน 

� ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 
เตียง (Triple Room) ขึ 3นอยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมกัมี
ความแตกตา่งกนั ซึ�งอาจจะทําให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านั 3น   

� ในกรณีที�มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ 3น M-R เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิE ในการปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทัดรัด 
และไม่มีอ่างอาบนํ 3า ซึ�งขึ 3นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั 3น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ�มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมได้ 

สถานที�เข้าชม (สถานที�เข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee)) 
  � การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั 3งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชม

นั 3น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไว้ในเอกสารของ
สถานที�นั 3น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื�อให้ท่านได้เข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�งเหตุ
ใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที�ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืน
เงินใดให้แก่ท่าน เนื�องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว  

กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
  � ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ : ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ�มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึ 3นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ K ยโูร / ใบ / ครั 3ง 

� สําหรับนํ 3าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื�องบิน คือ MU กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชั 3นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนํ 3าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิของสายการ
บินที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

� สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสมัภาระใต้เครื�องได้ไม่เกิน KU กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่าน
ละ : ใบเท่านั 3น และนําสมัภาระถือขึ 3นเครื�องนํ 3าหนกัไมเ่กิน P กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํ 3าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ 3นเครื�องได้ ต้องมีนํ 3าหนักไม่เกิน P กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน ::; เซนติเมตร หรือ K; เซนติเมตร (L.P;  นิ 3ว) x ;V เซนติเมตร (K:.; นิ 3ว) x RV 
เซนติเมตร (:Q นิ 3ว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ 3าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ�า



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กว่ามาตรฐานได้ ทั 3งนี 3ขึ 3นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิEไม่รับภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในนํ 3าหนกัสว่นที�เกิน 

� กระเป๋าและสัมภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ 3นบนพาหนะการ
เดินทาง 

� บริษัทฯขอสงวนสทิธิEในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน :U,UUU บาท/ทา่น 

การสบูบหุรี� (การสบูบหุรี� (SSmmookkiinngg  AArreeaa)) 
  ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนด

ที�ชดัเจนในเรื�องการสบูบหุรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุรี� ทั 3งนี 3เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า R - ; 
ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั 3งหมด 

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื�นประมาณ เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื�นประมาณ qtqt  วัน (ไม่รวมวันทาํการ)วัน (ไม่รวมวันทาํการ)  
ตั 3งแตว่นัที� :R พฤศจิกายน K;;V เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเริ�มเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู ตั 3งแตว่นัที� :R พฤศจิกายน K;;V เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเริ�มเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู 
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิ 3วมือ :U นิ 3ว ที�เรียกวา่ ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิ 3วมือ :U นิ 3ว ที�เรียกวา่   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึ�งข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบซึ�งข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเกี�ยวฐานข้อมลูเกี�ยวกบัวีซา่ กบัวีซา่ VVIISS  เป็นระยะเวลา ; ปี เป็นระยะเวลา ; ปี   ผู้สมคัรทกุทา่นจึงต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื�นวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมายผู้สมคัรทกุทา่นจึงต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื�นวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย  

� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายุไม่ตํ�ากว่า V เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื�น ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 

� รูปถ่ายสีขนาด K นิ 3ว จํานวน K ใบพื 3นหลงัเป็นสีขาว  

� สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 
สําเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์  

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั 3นโดยระบุตําแหน่ง, อตัราเงินเดือน
ในปัจจุบัน, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี 3และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั 3นจะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไมเ่กิน V  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั V เดือน 

� หนงัสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว  และแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั V 
เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัหรือสเตทเม้นท์ในกรณีที�ไม่ได้อพัเดทสมดุอย่างตอ่เนื�องทกุเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึ�ง
ขาดหายไป ควรเลือกเล่มที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ�ากว่า V หลกั เพื�อให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที�จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื�อกลบัสู่ภมิูลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชี
ใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษ   

� กรณีที�เดก็อายตํุ�ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, มารดา 
จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมี



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 

 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครั 3ง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทั 3งนี 3บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิEในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื�องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมมี่สิทธิEเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง   หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง     
และเงื�อนไขที�บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเงื�อนไขที�บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  

 

 

  

  

 


