SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS
Denmark-Norway-Finland-Sweden

พาท่านบินลัดฟ้าไปที “สแกนดิเนเวีย” ดินแดนทีน่าพิศวงของยุโรปทีหลายท่านอาจคุ้นชือแต่ไม่ค้ นุ เคย “สแกนดิเนเวีย” ชือทีเรี ยก
ขานดินแดนสีประเทศของยุโรปเหนือ อันได้ แก่ เดนมาร์ ก, นอร์ เวย์, สวีเดน,และฟิ นแลนด์ ทีมีทงประวั
ั
ติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
ร่วมกันมาช้ านาน โดยมีแหลมสแกนดิเนเวียเป็ นแกนกลาง ดินแดนนีคือ พืนทีประมาณ 1 ใน 3ของพืนทีทังหมดตังอยูแ่ ถบขัวโลก
เหนือ เหมาะแก่การท่องเทียวทัง 4 ฤดู ในฤดูใบไม้ ผลิ ท่านจะได้ สัมผัสกับบรรยากาศทีปลอดโปร่ ง อากาศบริ สุทธิ ทีปราศจาก
มลพิษและเต็มไปด้ วยดอกไม้ พฤกษานานาพรรณ อีกทังผลไม้ นานาชนิดของแถบขัวโลกเหนือทีน่าตืนตาตืนใจ ส่วนในฤดูร้อน
เป็ นเวลาทีดวงอาทิตย์จะฉายแสงอยูเ่ กือบตลอดทังวัน ฤดูนีเป็ นเวลาแห่งเทศกาลต่างๆทังศิลปะ การศึกษา การกีฬา ดนตรี และ
การรื นเริ งต่างๆ ยูโรเปี ยน ฮอลิเดย์ ภูมิใจทีเป็ นส่วนหนึงในการดูแลท่านท่องเทียวอย่างมีความสุข และสัมผัสประสบการณ์อนั น่า
ประทับใจ ด้ วยการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถนั สมกับคําว่า ทัวร์ มืออาชีพอย่างแท้ จริ ง
วันแรก
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งโคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก)
. น.
พร้ อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
หมายเหตุ

ทางบริษัทได้ เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน

วัน โดยซือตัวเครืองบิน, เช่ารถโค้ ช,
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วันทีสอง
. น.
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. น.
. น.
. น.
. น.

วันทีสาม
. น.

จองที พั ก , ร้ านอาหาร สถานที เข้ าชมต่ า ง ๆ ไว้ ล่ ว งหน้ า ให้ กับ กรุ๊ ปทั ว ร์ กรณี ที เกิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเทียวบิน (ขึน
เครืองไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิ เสธการเข้ าเมือง ทําให้
การเดินทางล่าช้ า หรือเหตุสดุ วิสยั อืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ ในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที
ชําระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อืน ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิงทีทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
กรุ งโคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก) - เทียวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์ เมด - พระราชวังอมา
เลียนบอร์ ก - ปราสาทโรเซนบอร์ ก - ล่ องเรื อสําราญ DFDS (Overnight Cruise)

ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย เทียวบินที
TG950
ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้ น ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับสัมภาระและการตรวจของ
ศุลกากร แล้ ว รถโค้ ชนําคณะไปชมเดอะลิตเติลเมอร์ เมด รูปปั นเงือกน้ อยสร้ างด้ วยสําริด
นังอยู่บนก้ อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ . เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้ น เป็ นจุด
ท่องเทียวสําคัญแห่งหนึงของเมือง สร้ างขึนโดยศิลปิ นชาวเดนมาร์ ก โดยผู้ว่าจ้ างได้ รับ
อิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์ เซน รูปปั นแล้ วเสร็จถูกนําไปแสดงในปี
ค.ศ.
จากนันไปชมนําพุเกฟิ ออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายทีร่วมสร้ างเกาะซี
แลนด์ขนมา
ึ
เทียวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตีฮอลล์, นิวเฮ้ าส์ เขตย่านท่าเรือทีมีอาคาร
บ้ านเรือนตังแต่ยคุ คริ สต์ ศตวรรษที เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุก
ทีเก่าแก่ตงแต่
ั ปี
ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นแหล่งบันเทิงทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของโลก
นําท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ ก (จากด้ านนอก) ทีประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์
แห่งเดนมาร์ ก โดยมีการ์ ดทหารรักษาพระองค์ประจําอยู่ในแต่ละจุด จากนันไปชม
ปราสาทโรเซนบอร์ ก สร้ างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า
ปี นํา
ชมรอยัลคอลเลคชัน ทีเก็บเครืองประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ ก มาตังแต่ปลาย
คริ สต์ศตวรรษที อาทิ มหามงกุฎ, เครืองประดับทีทําจากเพชรและอัญมณีต่างๆ ของ
แต่ละราชวงศ์ นับเป็ นสมบัติลาค่
ํ าของประเทศเดนมาร์ ก

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเทียวชมเมืองหรื อช้ อปปิ งตามอัธยาศัย

เดินทางสูท่ ่าเรือเพือลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ทีพรังพร้ อมไปด้ วยร้ าน
ขายของ, ร้ านค้ าปลอดภาษี , ร้ านอาหาร, ห้ อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรี ยมกระเป๋ า
สําหรับค้ างคืนบนเรือ คืน เพือความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
รั บประทานอาหารคําแบบ Local “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรื อ
สําราญ
นําคณะพักบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS
(Overnight Cruise) / ห้ องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN

www.dfdsseaways.com

เทียวกรุ งออสโล (นอร์ เวย์ ) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ ไวกิง ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ ด
อรุ ณสวัสดิ ยามเช้ า Buffet
สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ บนชันดาดฟ้าของเรื อระหว่างเส้ นทางเรื อสําราญ ผ่าน
ออสโลฟยอร์ ดทีงดงามตามธรรมชาติ
พร้ อมรับประทานอาหารเช้ าแบบ
สแกนดิเนเวียนทีภัตตาคารบนเรื อสําราญ
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เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุ งออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ รถโค้ ชรอรับนําท่าน
เทียวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ใน
ยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี
แล้ วไปชมอุทยานฟร็ อกเนอร์ ทีมีประติมากรรมที
แสดงถึงความเป็ นอยูส่ ภาพชีวิตและการดินรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึงเป็ นผลงาน
ประติมากรชือดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสู่เขตใจกลางเมือง นําคณะเข้ า
ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิงโบราณ จัดแสดงเกียวกับเรือไวกิงทีสร้ างจากไม้ ในยุค
คริ สต์ศตวรรษที
โดยขุดได้ จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนียังจัดแสดง
เกียวกับเครืองมือในชีวิตประจําวันทีมีอายุเก่าแก่กว่า , ปี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

ออกเดินทางสูเ่ มืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ ด ผ่านหมู่บ้านชนบททีมีความสําคัญ
ในด้ านศูนย์ กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ เห็นวิวทิว ทัศน์ของลํา
ธารทีกัดเซาะหุบเขา จนเป็ นเหวขนาดใหญ่ เข้ าสูเ่ ขตเมืองฟลอม ใกล้ กบั ฟยอร์ ด
Aurland ทีมีภูมิทศั น์งดงามสุดสายตา
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้ าพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.fretheimhotel.no

ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์ เก้ น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่ น
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet
นําคณะนังรถไฟขบวนพิเศษเส้ นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง
นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตังอยูบ่ นความสูง เมตร
เหนือระดับนําทะเลใกล้ กบั ฟยอร์ ด Aurland ทีมีภูมิทศั น์งดงามสุดสายตา ทีคุณจะ
ได้ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการละลายของธารนําแข็งปก
คลุมเหนือพืนดิน ภาพของหิมะทีปกคลุมอยูบ่ นยอดเขา เส้ นทางรถไฟจะผ่าน
อุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ ามหุบเขาและแม่นํา และจอดให้ ทา่ นได้ ถา่ ยภาพกับ
นําตก Kjosfossen ทีงดงามตลอดฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศั น์อนั
งดงามของฟยอร์ ดทีมีอยูม่ ากมาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
รถโค้ ชรอรับท่านแล้ วเดินทางสูเ่ บอร์ เก้ น เมืองใหญ่อนั ดับสองได้ รับยกย่องว่าเป็ น "เมือง
แห่งวัฒนธรรม" และเป็ นเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียง ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วยบ้ านเรือน
เก่าแก่อายุกว่า , ปี ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ , คน สถานทีสวยงามทีได้
ขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนได้ รับ
การบันทึกภาพมากทีสุด นําคณะนังรถรางขึนสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง
เมตร
เหนือระดับนําทะเล เพือให้ ท่านได้ ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็ นภาพบรรยากาศทีงดงาม
ไม่ควรพลาด

รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai
นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL NORGE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันทีห้ า
. น.
. น.

เบอร์ เก้ น - โวส - ฟลอม - ล่ องเรื อชมซองน์ ฟยอร์ ด - กู๊ดวาเก้ น - เกโล่
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet

1 .00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

www.radissonblu.com

เทียวชมเมืองเบอร์ เกน (Bergen) ชมเมืองในฝั นทีแสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าทีสําคัญของ
นอร์ เวย์มาตังแต่คริ สศตวรรษที เมืองนีล้ อมรอบด้ วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือทียาวถึง
กิโลเมตร เทียวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นทีตังของ Fish Market และ Bryggen ทียังคง
อนุรักษ์ อาคารไม้ ทีมีอายุเกือบ
ปี ซึงเป็ นตัวอย่างการก่อสร้ างทีโดดเด่น จนได้ รับการ
จดทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้ วอิสระให้ ท่านได้ เดินเล่น
ย่านถนนคนเดิน ทีถูกสร้ างให้ เดินได้ อย่างสะดวก และร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้ เลือกสรร
3

. น.

รถโค้ ชนําคณะเดินทางสูเ่ มืองโวส (Voss) ในเขตภูมภิ าคฟยอร์ ดของนอร์ เวย์
มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูทีแตกต่าง เส้ นทางท่องเทียวอันดับหนึง
จากฟลอมส์บานาสู่ซองน์ฟยอร์ ด นําคณะล่องเรื อชมซองน์ฟยอร์ ดทีสวยงามทีสุด
ในนอร์ เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติทเกิ
ี ดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารนําแข็งเมือหลายล้ าน
ปี ก่อน (ล่องเรื อ 2 ชัวโมง) สู่เมืองกู๊ดวาเก้ น รถโค้ ชรอรับเดินทางสูเ่ มืองเกโล่ (Geilo)
ในเขตภูมภิ าคฟยอร์ ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ เห็นวิวทิวทัศน์ของลํา
ธารทีกัดเซาะหุบเขาจนเป็ นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมูบ่ ้ าน ชนบท สู่เมืองทีมีประชากร
อาศัยอยูเ่ พียง , คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก อีกทังยังมีความสําคัญในด้ านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้ วย

19.00 น.

รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําคณะพัก DR.HOLMS HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันทีหก

เกโล่ - กรุ งออสโล - ช้ อปปิ งถนนคาร์ ล โจฮันเกท - บินสู่กรุ งเฮลซิงกิ
(ฟิ นแลนด์ )
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet
รถโค้ ชนําคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล เมืองทีตังอยูร่ ิ มฝั งออสโลฟยอร์ ด เขต
ท่าเรื อคึกคักไปด้ วยผู้คนและนักท่องเทียว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเทียวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้ อป
ปิ งทีมีชือเสียงของออสโล
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese
ออกเดินทางสูส่ นามบินการ์ เดอมอน์ เพือเตรี ยมเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ
เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเทียวบินที DY1198
ถึงสนามบินกรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ รถโค้ ชรอรับนําท่านเดินทางสูท่ ีพัก
นําคณะพัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE HOTEL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกันwww.ihg.com

. น.
. น.
12.00 น.
บ่าย
18.00 น.
. น.
20.50 น .
23.15 น.

วันทีเจ็ด
. น.
. น.

12.00 น.
3. น.

www.drholms.no

กรุ งเฮลซิงกิ - เทียวชมเมิอง - ช้ อปปิ ง - ล่ องเรื อสําราญ SILJA LINE
(Overnight Cruise)
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet
นําคณะเทียวชมเมืองเริ มจากตลาดนัดริ มทะเล (Market Square) ทีมีชือเสียง
นอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองทีขายของทีระลึกแก่นกั ท่องเทียว แหล่งขาย
ปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้ ว ยังเป็ นทีตังสถานทีสําคัญ อาทิ
ทําเนียบประธานาธิ บดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซือสินค้ าทีระลึก
ตามอัธยาศัย แล้ วนําเข้ าชม Rock Church โบสถ์ซงออกแบบโดยสองพี
ึ
น้ อง ตัวโม
และติโม ในปี ค.ศ.
เป็ นโบสถ์แบบรู เธอรันทีสร้ างอยูภ่ ายในหินขนาดใหญ่มี
การตกแต่งแบบทันสมัยพร้ อมระบบเสียงทีดี ต่อจากนันเยียมชมมหาวิหารอุสเพนส
เก้ ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ ทีงดงามด้ วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบ
รัสเซีย จากนันพาชมจัตรุ สั รัฐสภา (Senate Square) ซึงเป็ นทีตังของอนุสาวรี ย์พระ
เจ้ าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน เทียวชมสวนสาธารณะเวลล์
ด้ านในเป็ นอนุสาวรี ย์ซเิ บลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผ้ แู ต่งเพลงฟิ นแลนเดีย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
นําท่านสู่ยา่ นจัตรุ ัสใจกลางเมือง อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเทียวชมเมืองหรือช้ อปปิ งตาม
อัธยาศัย
4

. น.

. น.
. น.

วันทีแปด
. น.
. น.

. น.
. น.

1 .00 น.

วันทีเก้ า
. น.
. น

. น.
. น.

เดินทางสู่ทา่ เรือเพือลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที
พรังพร้ อมไปด้ วย ร้ านขายของ, คาสิโน, ร้ านค้ าปลอดภาษี , ร้ านอาหาร,ห้ อง
Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสําหรับค้ างคืนบนเรื อ คืน เพือความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน)
เรื อสําราญ TALLINK SILJA LINE นําท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน
รั บประทานอาหารคําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรื อ
สําราญ Local Buffet
นําคณะพักบนเรื อสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)
ห้ องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
เทียวกรุ งสต็อกโฮล์ ม (สวีเดน) - ซิตีฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์ เรื อวาซา - ช้ อปปิ ง
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนทีภัตตาคารบนเรื อสํารารญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุ งสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ ชรอรับนําท่าน
เข้ าชมซิตีฮอลล์ หรื อศาลาว่าการเมือง ซึงใช้ เวลาสร้ างถึง
ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกชือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า ล้ านก้ อน
และมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ในปี
และทุกๆ วันที ของ
เดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพธิ ี เลียงรับรองผู้ได้ รับรางวัลโนเบลในห้ องบลูฮอลล์ ที
ดัดแปลงให้ เป็ นห้ องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพือรองรับแขกเหรื อกว่า , คน มีเวลาให้
ท่านได้ เดินเทียวชม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
นําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อวาซา Vasa เป็ นเรือทีถูกกู้ขึนมาในศตวรรษที 17
เนืองจากสามารถรักษาชินส่วนเดิมของเรื อไว้ ได้ กว่า 95 เปอร์ เซ็นต์ และตกแต่ง
ประดับประดาด้ วยรู ปแกะสลักนับร้ อยชิน เรื อวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที
โดดเด่น และเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญทีสุดแห่งหนึงในโลก เรื อลํานีถูกจัดแสดง
ไว้ ในพิพธิ ภัณฑ์ทสร้
ี างขึนเพือแสดงเรือลํานีในกรุ งสตอกโฮล์ม ซึงประกอบไปด้ วย
นิทรรศการทีเกียวข้ องกับเรือลํานี 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์ เกียวกับเรื อวาซา
ซึงคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนีดึงดูดนักท่องเทียวได้ มากทีสุด
ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย มีเวลาให้ ทา่ นได้ เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิง
สตรี ทอันทันสมัย หรื อช้ อปปิ งตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai
นําคณะพัก COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL STOCKHOLM **** หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.tallinksilja.com

Buffet

www.marriott.com

เทียวชมเขตเมืองเก่ าแกมล่ าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ ม - เดินทาง
กลับกรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet
นําคณะเทียวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตังแต่ครังศตวรรษที
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้ วยความสะดวกสบาย
และทันสมัยของ
บ้ านเมือง ตึกรามบ้ านช่อง รวมทังปราสาทราชวัง ตังอยูร่ ิ มนําและตามเนินสูงตํา
ทําให้ สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองทีสวยทีสุดแห่งหนึงในโลก นําท่านชมเมืองทีจุดชมวิว
แล้ วผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ทสุี ดและสวยงามราวกับภาพวาด ปั จจุบนั ยัง
ทิงร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นทีตังของพระราชวังหลวง,
รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพธิ ภัณฑ์
ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งสต็อกโฮล์ม เพือเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG961
5

วันทีสิบ
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
. น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียวซึงอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)

- มี.ค.

กําหนดการเดินทาง
กลางเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน
(ยกเว้ นสงกรานต์ )
มี.ค.- เม.ย.

- เม.ย.

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : กลางเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน
(ยกเว้ นสงกรานต์ )
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4- ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน หรือ ท่าน มีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ - ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณีทีท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดียวเพิม ท่านละ (Single Supplement)
 กรณีไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 กรณีไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน (เด็ก) หักใบละ
กําหนดการเดินทาง / สงกรานต์

- เมษายน

- พ.ค.
- มิ.ย.
- ก.ค.
ก.ค.- ส.ค.
ส.ค.- ก.ย.

-

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4- ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน หรือ ท่าน มีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ - ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณีทีท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดียวเพิม ท่านละ (Single Supplement)
 กรณีไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 กรณีไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน (เด็ก) หักใบละ
กําหนดการเดินทาง
เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม
- ก.ย.
1-10 ต.ค.
ต.ค.- พ.ย.

120,000.108,000.96,000.15,000.-37,000.-30,500.-

- เมษายน

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดือนเมษายน
(สงกรานต์ )
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4- ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน หรือ ท่าน มีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ - ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณีทีท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดียวเพิม ท่านละ (Single Supplement)
 กรณีไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 กรณีไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน (เด็ก) หักใบละ
กําหนดการเดินทาง
เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม
เม.ย.- พ.ค.
พ.ค.- มิ.ย.
มิ.ย.- ก.ค.
ก.ค.- ส.ค.
- ส.ค.

เม.ย.- พ.ค.

- ก.ย.
- ต.ค.

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ ท่าน) ท่านละ

- ก.ย.
15-24 ต.ค.

125,000.113,000.100,000.15,000.-41,000.-33,500.-

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

125,000.113,000.100,000.15,000.-37,000.-30,500.ก.ย.- ต.ค.
- ต.ค.

120,000.6

ค่ าทัวร์ รวม :

 เด็กอายุ 4- ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน หรือ ท่าน มีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ - ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 ในกรณีทีท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดียวเพิม ท่านละ (Single Supplement)
 กรณีไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 กรณีไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน (เด็ก) หักใบละ

108,000.96,000.15,000.-37,000.-30,500.-

 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามันเชือเพลิง ณ วันที พฤศจิกายน
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
 ค่าโรงแรมทีพักระดับ ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **
กรุ ณาดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถินในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ นอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า ปี
น้ อยกว่า ปี ไม่เกิน , , บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , , บาท ทังนี
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพทีไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเทียวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความ
ดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื อง นําหนักไม่เกิน 0 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึนเครืองได้ นําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระ
ใต้ เครื องได้ ไม่เกิน กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ ใบเท่านัน และนําสัมภาระถือขึนเครื องนําหนักไม่เกิน
กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนําหนักเพิมเป็ นสิทธิ ของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม % และค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่า เครื องดืมในห้ องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้ อ งพัก
ค่าอาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ อินสไตล์ แทรเวล เพือเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจอง
ทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า , บาทต่ อผู้เดินทางหนึ งท่ าน ภายใน วันนับจากวันทีจอง ซึงเงิน
มัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือล่วงหน้ า
วันก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงือนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีท่ องเทียวต่ างๆ ในโปรแกรมไม่ เอืออํานวยต่ อบุคคลดังต่ อไปนี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับจองทัวร์สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง ขวบ
2. ผู้สงู อายุทีมีความจําเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์, ไม้ เท้ า หรื อเครืองมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางทีบ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
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หยาบคาย สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ทีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทัวร์ ทีมีระบุอยูช่ ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ทีก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึงบางครังอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
หักมัดจํา 2 , บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน
หักมัดจํา , บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วันก่อนการเดินทาง
หัก % ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วันก่อนการเดินทาง
หัก % ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก % ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ
ยืนขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิมคือค่าวีซา่ และค่าเปลียนชือตัวเท่านัน
และต้ องไม่อยูใ่ นเงือนไขของตัวที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ
วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร้ อมกันทังหมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีทีท่านไม่
แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยืนขอวีซา่ แบบเดียว
ซึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผ้ เู ดินทาง ตํากว่า
ท่าน โดยทีจะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
วัน และขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทังไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีทเกิ
ี ดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั ดังนี การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซือประกันเพิมเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ทีระบุ
ความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้
ได้ มากทีสุด และทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนืองจาก
การกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทท่ี านชําระ
มาแล้ ว
การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย
ตัวเครื องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชําระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตัวเครื องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าทีฯ เพือยืนยันในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทํา
REFUND ได้ หรื อไม่กอ่ นทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
การสะสมไมล์ ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวกรุ
ั ๊ ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50% ,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ขึนอยูก่ บั เงือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนันๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ นสิทธิ ของ
สายการบินเท่านัน
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที 30 พฤศจิกายน
การเปลียนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิมทีทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันทีออกตัว
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โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ ท่าน /
เตียง (Triple Room) ขึนอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมี
ความแตกต่างกัน ซึงอาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตํา เครื องปรับอากาศทีมี
จะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึน - เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ ในการปรับเปลียน หรือย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอา่ งอาบนํา ซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็ นห้ องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมได้
สถานทีเข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้ าชม
นัน ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข้ า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ ในเอกสารของ
สถานทีนัน ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพือให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานทีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึงเหตุ
ใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืน
เงินใดให้ แก่ทา่ น เนืองจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้ าชมจาก
เจ้ าหน้ าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่ าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิมเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึนลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ ยูโร / ใบ / ครัง
 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื องบิน คือ
กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนําหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการ
บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื องได้ ไม่เกิน กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ น
ละ ใบเท่านัน และนําสัมภาระถือขึนเครืองนําหนักไม่เกิน กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนําหนักเพิมเป็ นสิทธิ
ของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึนเครืองได้ ต้ องมีนาหนั
ํ กไม่เกิน กิโลกรัม และมี
ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน เซนติเมตร หรื อ เซนติเมตร ( . นิว) x เซนติเมตร ( . นิว) x
เซนติเมตร ( นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํา
กว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในนําหนักส่วนทีเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน , บาท
/ ท่าน
การสูบบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื องการงดสูบบุหรี บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนด
ทีชัดเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
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การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายืนประมาณ

วัน (ไม่ รวมวันทําการ)

ตังแต่ วันที พฤศจิกายน
เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้ น จะเริ มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บ
ข้ อมูล ภาพถ่ ายดิจติ อล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิวมือ นิว ทีเรี ยกว่ า ไบโอเมตริ กซ์ ซึงข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูก
บันทึกไว้ ในระบบฐานข้ อมูลเกียวกับวีซ่า VIS เป็ นระยะเวลา ปี ผู้สมัครทุกท่ านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์ รับยืนวีซ่าด้ วยตัวเอง
ตามเวลานัดหมาย

 พาสปอร์ ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรือประเทศอืน ควรนําไปแสดงด้ วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด นิว จํานวน ใบพืนหลังเป็ นสีขาว
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดทีท่านทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเริ มทํางานกับบริ ษัทนีและช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีทีเป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษทั ทีคัดไว้ ไม่เกิน เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือก
เล่มทีมีการเข้ าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า หลัก เพือให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุม
กับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือกลับสู่ภูมลิ ําเนา ในกรณีทีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอ
วีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีทีบริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ – แล้ ว
ทางบริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ย และการกลับมาทํางานของท่าน โดย
ระบุชือผู้เดินทางและเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้ วย
 กรณีทีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ ง
 กรณีทีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา
จะต้ องไปยืนเรื องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยืนคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้ าหน้ าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงือนไขทีบริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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