
              

 

    

 



              

 

    

วันที��วันที��  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)  วันศุกร์วันศุกร์  
21.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมิู  ประต ู � เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน จากนั 3นเชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน :; วนั โดยซื 3อตั=วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที�พัก, ร้านอาหาร สถานที� เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณี ที� เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน (ขึ 3น
เครื�องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธิEในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�
ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื�น ๆ เกิดขึ 3นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ�งที�ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันที�  วันที�    กรุงกรุงโคเปนเฮเก้โคเปนเฮเก้น น (เดนมาร์ก) (เดนมาร์ก) --  เที�ยวชมเมือง เที�ยวชมเมือง --  ลติเตลิเมอร์เมดลติเตลิเมอร์เมด  --  พระราชวังอมาพระราชวังอมา
เลียนบอร์กเลียนบอร์ก  --  ปราสาทโรเซนบอร์ก ปราสาทโรเซนบอร์ก --  ล่องเรือสาํราญ ล่องเรือสาํราญ   DDFFDDSS  ((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))  

วันเสาวันเสาร์ร์  

00.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที�  
TG950 

 

06.35 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเก้น ผา่นการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระและการตรวจของ
ศลุกากร แล้ว รถโค้ชนําคณะไปชมเดอะลติเติ 3ลเมอร์เมด รูปปั 3นเงือกน้อยสร้างด้วยสําริด 
นั�งอยูบ่นก้อนหิน มีขนาดความสงูประมาณ :.L; เมตร ริมอา่วโคเปนเฮเก้น เป็นจดุ
ทอ่งเที�ยวสําคญัแหง่หนึ�งของเมือง สร้างขึ 3นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้วา่จ้างได้รับ
อิทธิพลจากนิทานของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั 3นแล้วเสร็จถกูนําไปแสดงในปี 
ค.ศ. :M:� จากนั 3นไปชมนํ 3าพเุกฟิออน เทพธิดาผู้ เสียสละกบับตุรชายที�ร่วมสร้างเกาะซี
แลนด์ขึ 3นมา เที�ยวชมเมืองผา่นชมรัฐสภา, ซิตี 3ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตยา่นทา่เรือที�มีอาคาร
บ้านเรือนตั 3งแต่ยคุคริสต์ ศตวรรษที� :P เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนกุทิโวลี สวนสนกุ
ที�เก่าแก่ตั 3งแตปี่ :QR� ได้รับการยกยอ่งให้เป็นแหลง่บนัเทิงที�เก่าแก่ที�สดุแหง่หนึ�งของโลก 
นําทา่นชมพระราชวงัอมาเลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที�ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์
แหง่เดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจําอยูใ่นแตล่ะจดุ จากนั 3นไปชม
ปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดชัต์ – เรอเนสซองส์ อายเุก่าแก่กวา่ RUU ปี นํา
ชมรอยลัคอลเลคชั�น ที�เก็บเครื�องประดบัมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตั 3งแตป่ลาย
คริสต์ศตวรรษที� :V อาทิ มหามงกฎุ, เครื�องประดบัที�ทําจากเพชรและอญัมณีตา่งๆ ของ
แตล่ะราชวงศ์ นบัเป็นสมบติัลํ 3าคา่ของประเทศเดนมาร์ก 

 

 

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

 

15.30 น. เดินทางสูท่า่เรือเพื�อลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ที�พรั�งพร้อมไปด้วยร้าน
ขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋า
สําหรับค้างคืนบนเรือ : คืน เพื�อความสะดวกในการเดินทางของทา่น) 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�าแบบ “สแกนดเินเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ Local 
 นําคณะพกับนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

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

วันที� Yวันที� Y  เที�ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) เที�ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) --  สวนวกิเกอแลนด์ สวนวกิเกอแลนด์ --  พพิธิภณัพพิธิภณัฑ์ไวกิ ]ง ฑ์ไวกิ ]ง --  ช้อปปิ]งช้อปปิ]ง
ถนนคาร์ล โจฮันเกทถนนคาร์ล โจฮันเกท  --  ฟลอม ภมิูภาคฟยอร์ดฟลอม ภมิูภาคฟยอร์ด  

วันอาทติย์วันอาทติย์  

07.00 น. อรุณสวสัดิEยามเช้า  สมัผสัอากาศอนัแสนบริสทุธิEบนชั 3นดาดฟา้ของเรือระหวา่ง
เส้นทางเรือสําราญ ผา่นออสโลฟยอร์ดที�งดงามตามธรรมชาต ิ พร้อมรับประทาน
อาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที�ภตัตาคารบนเรือสําราญ 

Buffet 
 



              

 

    

09.30 น. เรือจอดเทียบทา่ ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนําทา่น
เที�ยวชมกรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ใน
ยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี :VRQ แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ที�มีประตมิากรรมที�
แสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวติและการดิ 3นรนตอ่สู้ของมนษุย์ชาต ิ ซึ�งเป็นผลงาน
ประตมิากรชื�อดงั กสุตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสูเ่ขตใจกลางเมือง นําคณะเข้า
ชมพพิิธภณัฑ์เรือไวกิ 3งโบราณ จดัแสดงเกี�ยวกบัเรือไวกิ 3งที�สร้างจากไม้ ในยคุ
คริสต์ศตวรรษที� M โดยขดุได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี 3ยงัจดัแสดง
เกี�ยวกบัเครื�องมือในชีวิตประจําวนัที�มีอายเุก่าแก่กวา่ :,UUU ปี 

 

 
1 .30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระให้ทา่นได้เดนิเที�ยวยา่นถนนคนเดนิคาร์ลโจฮนัเกท ถนนคนเดนิและยา่นช้อป

ปิ 3งที�มีชื�อเสียงของออสโล สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสูเ่มืองฟลอม ในเขตภมิูภาค
ซองก์ฟยอร์ด ผา่นหมู่บ้านชนบทที�มีความสําคญัในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของ
ยโุรปเหนือ ตลอดเส้นทางทา่นจะได้เห็นวิวทิว ทศัน์ของลําธารที�กดัเซาะหบุเขา จน
เป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสูเ่ขตเมืองฟลอม ใกล้กบั ฟยอร์ด Aurland ที�มีภมิูทศัน์
งดงามสดุสายตา 

(��V ก.ม.)  

 `.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าพกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.fretheimhotel.no  
วันที� dวันที� d  ฟลอม ฟลอม --  รถไฟสายโรแมนตกิ รถไฟสายโรแมนตกิ --  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  ชมววิยอดเขาฟลอยเอ่นชมววิยอดเขาฟลอยเอ่น  วันจันทร์วันจันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที�โรงแรม Buffet 
0Q.30 น. นําคณะนั�งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนตกิ (FLAMSBANA) สูมี่ร์ดาลเพียง 

;; นาที มีร์ดาลเป็นศนูย์กลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตั 3งอยูบ่นความสงู Q;P เมตร 
เหนือระดบันํ 3าทะเลใกล้กบัฟยอร์ด Aurland ที�มีภมิูทศัน์งดงามสดุสายตา ที�คณุจะ
ได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารนํ 3าแข็งปก
คลมุเหนือพื 3นดิน ภาพของหิมะที�ปกคลมุอยูบ่นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผา่น
อโุมงค์, ลอดภเูขา, สะพานข้ามหบุเขาและแม่นํ 3า และจอดให้ทา่นได้ถ่ายภาพกบั
นํ 3าตก Kjosfossen ที�งดงามตลอดฤดใูบไม้ผลจินถึงฤดรู้อน ตลอดจนภมิูทศัน์อนั
งดงามของฟยอร์ดที�มีอยูม่ากมาย   

1 .`0 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. รถโค้ชรอรับทา่นแล้วเดินทางสูเ่บอร์เก้น เมืองใหญ่อนัดบัสองได้รับยกยอ่งวา่เป็น "เมือง

แหง่วฒันธรรม" และเป็นเมืองทอ่งเที�ยวที�มีชื�อเสียง ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือน
เก่าแก่อายกุวา่ :,UUU ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู ่LL;,UUU คน สถานที�สวยงามที�ได้
ขึ 3นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับ
การบนัทกึภาพมากที�สดุ นําคณะนั�งรถรางขึ 3นสูย่อดเขา Floyen บนความสงู �LU เมตร
เหนือระดบันํ 3าทะเล เพื�อให้ทา่นได้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศที�งดงาม
ไมค่วรพลาด 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําคณะพกั RADISSON BLU ROYAL HOTEL   หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันที� jวันที� j  เบอร์เก้น เบอร์เก้น --  โวส โวส --  ฟลอม ฟลอม --  ล่องเรืล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด อชมซองน์ฟยอร์ด --  กู๊ดวาเก้น กู๊ดวาเก้น --  เกโล่เกโล่  วันอังคารวันอังคาร  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที�ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที�แสนน่ารัก เป็นเมืองทา่ที�สําคญัของ

นอร์เวย์มาตั 3งแต่คริสศตวรรษที� :� เมืองนี 3ล้อมรอบด้วยภเูขาถงึเจ็ดลกู มีทา่เรือที�ยาวถงึ 
:U กิโลเมตร เที�ยวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นที�ตั 3งของ Fish Market และ Bryggen ที�ยงัคง
อนรัุกษ์อาคารไม้ที�มีอายเุกือบ �UU ปี ซึ�งเป็นตวัอยา่งการก่อสร้างที�โดดเดน่ จนได้รับการ
จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ทา่นได้เดินเลน่
ยา่นถนนคนเดิน ที�ถกูสร้างให้เดินได้อยา่งสะดวก และร้านค้ามากมายให้ทา่นได้เลือกสรร 

 

 



              

 

    

1 .00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. รถโค้ชนําคณะเดนิทางสูเ่มืองโวส (Voss) ในเขตภมิูภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ 

มหศัจรรย์ความงามแหง่ธรรมชาตใินฤดทีู�แตกตา่ง เส้นทางทอ่งเที�ยวอนัดบัหนึ�ง
จากฟลอมส์บานาสูซ่องน์ฟยอร์ด นําคณะลอ่งเรือชมซองน์ฟยอร์ดที�สวยงามที�สดุ
ในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผน่ดนิ โดยเป็นความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาตทีิ�เกิดจากการกดัเซาะแผน่ดนิของธารนํ 3าแข็งเมื�อหลายล้าน
ปีก่อน (ลอ่งเรือ 2 ชั�วโมง) สูเ่มืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรับเดนิทางสูเ่มืองเกโล ่(Geilo) 
ในเขตภมิูภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางทา่นจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ของลํา
ธารที�กดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผา่นหมู่บ้าน ชนบท สูเ่มืองที�มีประชากร
อาศยัอยูเ่พียง L,UUU คน แตมี่ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ อาทิ เหลก็, โลหะอยูเ่ป็น
จํานวนมาก อีกทั 3งยงัมีความสําคญัในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนืออีกด้วย 

 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.bardola.no  

วันที� mวันที� m  เกโล่ เกโล่ --  ออสโล ออสโล --  บนิสู่กรุงเฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์)บนิสู่กรุงเฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์)  วันพุธวันพุธ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. รถโค้ชนําคณะออกเดนิทางกลบัสูก่รุงออสโล เมืองที�ตั 3งอยูริ่มฝั�งออสโลฟยอร์ด เขต

ทา่เรือคกึคกัไปด้วยผู้คนและนกัทอ่งเที�ยว 
(LQP ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ออกเดนิทางสูส่นามบินการ์เดอมอน์ เพื�อเตรียมเดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิ  
1;.:0 น. เดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ  

(ตารางบนิอาจมีการเปลี�ยนแปลง) 
 

17.35 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รถโค้ชรอรับนําทา่นเดนิทางสูที่�พกั  
19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําคณะพัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.ihg.com  

วันที� oวันที� o  กรุงเฮลซิงก ิกรุงเฮลซิงก ิ --  เที�ยวชมเที�ยวชมเมืเมือง อง --  ช้อปปิ]ง ช้อปปิ]ง --  ล่องเรือสาํราญ ล่องเรือสาํราญ SSIILLJJAA  LLIINNEE  
((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))    

วันพฤหสับดีวันพฤหสับดี  

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

นอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองที�ขายของที�ระลกึแก่นกัทอ่งเที�ยว แหลง่ขาย
ปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยงัเป็นที�ตั 3งสถานที�สําคญั อาทิ 
ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ทา่นได้เลือกซื 3อสนิค้าที�ระลกึ
ตามอธัยาศยั แล้วนําเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ�งออกแบบโดยสองพี�น้อง ตวัโม
และตโิม ในปี ค.ศ. :MVM เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที�สร้างอยูภ่ายในหินขนาดใหญ่มี
การตกแตง่แบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงที�ดี ตอ่จากนั 3นเยี�ยมชมมหาวิหารอสุเพนส
เก้  ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที�งดงามด้วยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ
รัสเซีย จากนั 3นพาชมจตัรัุสรัฐสภา (Senate Square) ซึ�งเป็นที�ตั 3งของอนสุาวรีย์พระ
เจ้าอเลก็ซานเดอร์และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที�ยวชมสวนสาธารณะเวลล์  
ด้านในเป็นอนสุาวรีย์ซิเบลอิซุ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แตง่เพลงฟินแลนเดีย 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. นําทา่นสูย่า่นจตัรัุสใจกลางเมือง อิสระให้ทา่นได้เดนิเที�ยวชมเมืองหรือช้อปปิ 3งตาม

อธัยาศยั 
 

15.30 น. เดนิทางสูท่า่เรือเพื�อลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที�
พรั�งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสโิน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง 



              

 

    

Sauna, Spa ฯลฯ  / (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนบนเรือ : คืน เพื�อความ
สะดวกในการเดนิทางของทา่น) 

 

17.00 น. เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทา่นออกเดนิทางสูก่รุงสตอ็กโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน  

20.00 น. รับประทานอาหารคํ�าแบบ “สแกนดเินเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภตัตาคารบนเรือ
สาํราญ 

Local Buffet 

 นําคณะพกับนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 
ห้องพกัคู ่แบบ SEASIDE CABIN 

www.tallinksilja.com 

วันที� qวันที� q  เที�ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน) เที�ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน) --  ซิตี ]ฮอลล์ ซิตี ]ฮอลล์ --  พพิธิภณัฑ์เรือวาซา พพิธิภณัฑ์เรือวาซา --  ช้อปปิ]งช้อปปิ]ง  วันศุกร์วันศุกร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที�ภตัตาคารบนเรือสาํรารญ Buffet 
09.00 น. เรือจอดเทียบทา่ ณ กรุงสตอ็กโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับนําทา่น

เข้าชมซิตี 3ฮอลล์ หรือศาลาวา่การเมือง ซึ�งใช้เวลาสร้างถึง :L ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกชื�อดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกวา่ Q ล้านก้อน 
และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี :M:: และทกุๆ วนัที� :U ของ
เดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลี 3ยงรับรองผู้ได้รับรางวลัโนเบลในห้องบลฮูอลล์ ที�
ดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสร์ิตฮอลล์ เพื�อรองรับแขกเหรื�อกวา่ :,�UU คน มีเวลาให้
ทา่นได้เดนิเที�ยวชม 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. นําคณะเที�ยวชมกรุงสตอ็กโฮล์ม เมืองแหง่ประวตัศิาสตร์มาตั 3งแตค่รั 3งศตวรรษที� :� 

ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ทําให้สตอ็กโฮล์มเป็นเมืองที�สวยที�สดุแหง่หนึ�ง
ในโลก ชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่ที�สดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงั
ทิ 3งร่องรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยคุกลาง และยงัเป็นที�ตั 3งของพระราชวงัหลวง, 
รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ์  
 
หลงัจากนั 3นนําทา่นเข้าชมพิพธิภณัฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที�ถกูกู้ขึ 3นมาใน
ศตวรรษที� 17 เนื�องจากสามารถรักษาชิ 3นสว่นเดมิของเรือไว้ได้กวา่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
และตกแตง่ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิ 3น และเป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�
สําคญัที�สดุแห่งหนึ�งในโลก มีเวลาให้ทา่นได้เดนิเลน่ชมเมืองยา่นวอล์คกิ 3งสตรีทอนั
ทนัสมยั หรือช้อปปิ 3งตามอธัยาศยั 

 
 

 
 

 
1s.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Thai 
 นําคณะพกั RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com  
วันที� sวันที� s  เที�ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน เที�ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน --  สนามบนิกรุงสตอ็กโฮล์ม สนามบนิกรุงสตอ็กโฮล์ม --  เดนิทางเดนิทาง

กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  
วันเสาร์วันเสาร์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที�โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินกรุงสตอ็กโฮล์ม เพื�อเตรียมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
13.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบินที�  TG961  
วันที� �`วันที� �`  เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  วันอาทติย์วันอาทติย์  
05.45 น. นําทา่นเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเที�ยวซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที�ยวที�สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น P วนั ก่อนการเดนิทางเทา่นั 3น) 

 



              

 

    

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

11 - 20 ม.ค. 2562 

123,000.- 111,000.- 99,000.- 20,000.- 17,000.- -31,000.- 
-25,000.- 

18- 27 ม.ค. 2562 
25 ม.ค.-3 ก.พ. 2562 

1 - 10 ก.พ. 2562 
8 - 17 ก.พ. 2562 

15 – 24 ก.พ. 2562 
22 ก.พ.-3 มี.ค. 2562  

1 - 10 มี.ค. 2562 
8 - 17 มี.ค. 2562 

15 - 24 มี.ค. 2562 
6 – 15 เม.ย. 2562 

127,000.- 115,000.- 102,000.- 20,000.-  17,000.-  -32,000.- 
-24,000.- 12 – 21 เม.ย. 2562 

L6 เม.ย.-5 พ.ค. 2562 123,000.- 111,000.- 99,000.- 20,000.- 17,000.- -31,000.- 
-25,000.- 

คา่คา่ทวัร์รวม ทวัร์รวม ::      
  � คา่ตั=วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ 3ามนัเชื 3อเพลงิ ณ วันที� �d กันยายน  jm� 

� คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุ

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

� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะประเทศ 

� คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา L ยโูรตอ่ทา่น / วนั 

� คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 

� คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ
สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ 3นเชิง จากอบุตัเิหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จํานวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาล
ตอ่เนื�องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั 3งนี 3ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที�ไม่ได้เกิดจากโรค
ประจําตวั 

– หากมีความประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที�ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจอง
ทวัร์  
� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ นํ 3าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความ

ดแูลของทา่นเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

� สําหรับสายการบินไทยอนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื�อง นํ 3าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระ
ขึ 3นเครื�องได้นํ 3าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครื�อง
ได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นั 3น และนําสมัภาระถือขึ 3นเครื�องนํ 3าหนกัไม่เกิน P กิโลกรัม 
การเรียกคา่ระวางนํ 3าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิของสายการบินที�ทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

 
คา่ทวัร์ไม่รวม คา่ทวัร์ไม่รวม :: 



              

 

    

  � คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%คา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย � %   

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถิ�น 

� คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 

� ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื�องดื�มในห้องพัก และค่าอาหารที�สั�งมาในห้องพัก 
ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

 
การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
  หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�

ทา่นรู้จกัและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลทา่นด้วยขั 3นตอนที�งา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการ
เดนิทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ�งท่าน ภายใน     
3 วันนับจากวันที�จอง ซึ�งเงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�
เหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไม่ชําระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่น
ยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื�อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไม่รับจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไม่รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอื 3ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี 3เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอื 3ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี 3  
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี 3 

1. เดก็ที�มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง R ขวบ 

2. ผู้สงูอายทีุ�มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดนิทางที�บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

4. ทา่นที�มีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

;.บคุคลที�มีความประพฤตไิม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผู้ ที�ดื�มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา
หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที�ไม่ยอมรับเงื�อนไขระหวา่งทวัร์ ที�มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรม
ทวัร์, ผู้ ที�ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ�ง
บางครั 3งอาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื�นหรือโปรแกรมทอ่งเที�ยวได้    

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  
 :. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

    :.: ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที�นํา
เที�ยว                 
          ให้คืน �``% ของเงนิค่าบริการ 

    :.L ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นํา
เที�ยว 
         ให้คืน j`% ของเงนิค่าบริการ 

    :.� ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 L. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จ่ายจริง เพื�อการเตรียมการจดัการนําเที�ยวตอ่ไปนี 3 ให้นํามาหกัจาก
เงิน  
    คา่บริการที�ต้องจ่ายตามข้อ : แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียก
จาก 
    นกัทอ่งเที�ยวไม่ได้ ทั 3งนี 3ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี 3 
    L.: คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 



              

 

    

    L.L คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
    L.� คา่ใช้จ่ายที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี 3 เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัธิุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.
L;;: โดยประกาศใช้นบัตั 3งแตว่นัที� :; มิถนุายน L;;� เป็นต้นไป 

ตั=วเครื�ตั=วเครื�อองบิน (งบิน (AAiirr  TTiicckkeett)) 
  ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่น

จะต้องชําระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที�สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตั=วเครื�องบินไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั 3น และหากทา่น
ไม่แน่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที�ฯ เพื�อยืนยนัในกรณีที�ตั=วเครื�องบินสามารถทํา 
REFUND ได้หรือไม่ก่อนที�ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นที�เหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (การสะสมไมล์ของสายการบนิ (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  )) 
  การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั=วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% , 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์ , ลฟุฮนัซา่ , สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์ , สงิคโปร์แอร์ไลน์  
ขึ 3นอยูก่บัเงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั 3นๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั 3งหมดเป็นสทิธิของ
สายการบินเทา่นั 3น 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ 3ามนัเชื 3คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ 3ามนัเชื 3อเพลงิของสายการบิน (อเพลงิของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
  คดิตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที� �d กันยายน  jm� 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 ทา่น 

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

� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที�เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 
เตียง / สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทั 3งนี 3ขึ 3นอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

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

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

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที�ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 
เตียง (Triple Room) ขึ 3นอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมกัมี
ความแตกตา่งกนั ซึ�งอาจจะทําให้ทา่นไม่ได้ห้องตดิกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอณุหภมิูตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นั 3น   

� ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ 3น �-R เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิE ในการปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอา่งอาบนํ 3า ซึ�งขึ 3นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั 3น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ�มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ�มเตมิได้ 

สถานที�เข้าชม (สถานที�เข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee)) 



              

 

    

  � การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั 3งปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชม
นั 3น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบไุว้ในเอกสารของ
สถานที�นั 3น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื�อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�งเหตุ
ใดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืน
เงินใดให้แก่ทา่น เนื�องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว  

กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนัเดนิทางของทา่นก่อนชําระเงิน 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
  � คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ : ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิ�มเตมิ ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึ 3นลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ L ยโูร / ใบ / ครั 3ง 

� สําหรับนํ 3าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื�องบิน คือ �U กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชั 3นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํ 3าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิของสายการ
บินที�ทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

� สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครื�องได้ไม่เกิน LU กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่น
ละ : ใบเทา่นั 3น และนําสมัภาระถือขึ 3นเครื�องนํ 3าหนกัไม่เกิน P กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํ 3าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ
ของสายการบนิที�ทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ 3นเครื�องได้ ต้องมีนํ 3าหนกัไม่เกิน P กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน ::; เซนตเิมตร หรือ L; เซนตเิมตร (M.P;  นิ 3ว) x ;V เซนตเิมตร (L:.; นิ 3ว) x RV 
เซนตเิมตร (:Q นิ 3ว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ 3าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ�า
กวา่มาตรฐานได้ ทั 3งนี 3ขึ 3นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิEไม่รับภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในนํ 3าหนกัสว่นที�เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ 3นบนพาหนะการ
เดนิทาง 

� บริษัทฯขอสงวนสทิธิEในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน :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 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (การเดนิทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
  หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ R - ; 
ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั 3งหมด 

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื�นประมาณ เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื�นประมาณ �j�j  วัน (ไม่รวมวันทาํการ)วัน (ไม่รวมวันทาํการ)  
ตั 3งแตว่นัที� :R พฤศจิกายน L;;V เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเริ�มเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู ตั 3งแตว่นัที� :R พฤศจิกายน L;;V เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเริ�มเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู 
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าแลภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิ 3วมือ :U นิ 3ว ที�เรียกวา่ ะข้อมลูสแกนลายนิ 3วมือ :U นิ 3ว ที�เรียกวา่   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึ�งข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบซึ�งข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเกี�ยวกบัวีซา่ ฐานข้อมลูเกี�ยวกบัวีซา่ VVIISS  เป็นระยะเวลา ; ปี เป็นระยะเวลา ; ปี   ผู้สมคัรทกุทา่นจึงต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื�นวีซ่าด้วยตวัเองตามเวลานดัหมายผู้สมคัรทกุทา่นจึงต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื�นวีซ่าด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย  



              

 

    

� พาสปอร์ตที�ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ตํ�ากวา่ V เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื�น ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวีิซา่ 

� รูปถ่ายสีขนาด L นิ 3ว จํานวน L ใบพื 3นหลงัเป็นสีขาว  

� สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 
สําเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถึ่ง 18 ปีบริบรูณ์  

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัที�ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นั 3นโดยระบตํุาแหน่ง, อตัราเงินเดือน
ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี 3และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไปทอ่งเที�ยว หลงัจากนั 3นจะกลบัมา
ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา   

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

� หนงัสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกคา่ใช้จา่ยให้บคุคลในครอบครัว  และแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั V 
เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัหรือสเตทเม้นท์ในกรณีที�ไม่ได้อพัเดทสมดุอยา่งตอ่เนื�องทกุเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึ�ง
ขาดหายไป ควรเลือกเลม่ที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ�ากวา่ V หลกั เพื�อให้เห็นวา่มีฐานะการเงิน
เพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไม่เดือดร้อนเมื�อกลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีที�เดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชี
ใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษ   

� กรณีที�เดก็อายตํุ�ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, มารดา 
จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกทา่นหนึ�งได้ ณ ที�วา่การอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครั 3ง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทั 3งนี 3บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิEในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น 
เนื�องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไม่ผา่นการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ทา่นไม่มีสทิธิEเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

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

 

 


