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

พาทา่นบินลดัฟ้าไปท ี“สแกนดิเนเวีย” ดินแดนทีนา่พิศวงของยโุรปทีหลายทา่นอาจคุ้นชือแตไ่มคุ่้นเคย “สแกนดิเนเวีย” ชือทีเรียก
ขานดินแดนสีประเทศของยโุรปเหนือ อนัได้แก่ เดนมาร์ก, นอร์เวย์, สวีเดน,และฟินแลนด์ ทีมีทงัประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์
ร่วมกนัมาช้านาน โดยมีแหลมสแกนดิเนเวียเป็นแกนกลาง ดินแดนนีคือ พืนทีประมาณ 1 ใน 3ของพืนทีทงัหมดตงัอยูแ่ถบขัวโลก
เหนือ เหมาะแกก่ารทอ่งเทียวทงั 4 ฤดู ในฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้สัมผัสกบับรรยากาศทีปลอดโปร่ง อากาศบริสุทธิ ทีปราศจาก
มลพิษและเต็มไปด้วยดอกไม้พฤกษานานาพรรณ อีกทงัผลไม้นานาชนิดของแถบขัวโลกเหนือทีน่าตืนตาตืนใจ ส่วนในฤดูร้อน 
เป็นเวลาทีดวงอาทิตย์จะฉายแสงอยูเ่กือบตลอดทงัวนั ฤดนูีเป็นเวลาแหง่เทศกาลตา่งๆทงัศิลปะ การศกึษา การกีฬา ดนตรี และ
การรืนเริงตา่งๆ ยโูรเปียน ฮอลิเดย์ ภูมิใจทีเป็นส่วนหนงึในการดแูลทา่นทอ่งเทียวอยา่งมีความสุข และสมัผสัประสบการณ์อนัน่า
ประทบัใจ ด้วยการดแูลเอาใจใส่อยา่งพิถีพิถนัสมกบัคําวา่ ทวัร์มืออาชีพอยา่งแท้จริง 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)  
.  น. พร้อมคณะทสีนามบินสวุรรณภูมิ  ประต ู  เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าทีคอยอาํนวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนนัเชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน  วนั โดยซือตวัเครืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
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จองทีพัก, ร้านอาหาร สถานทีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน (ขึน
เครืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทัวร์ มีสิทธิ ในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที
ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อืน ๆ เกิดขนึนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิงทีทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันทสีอง กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เทียวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมา
เลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสําราญ  DFDS (Overnight Cruise) 

 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เทียวบินที  
TG950 

 

07.4  น. ถงึกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระและการตรวจของ
ศลุกากร แล้ว รถโค้ชนําคณะไปชมเดอะลิตเติลเมอร์เมด รูปปันเงือกน้อยสร้างด้วยสาํริด 
นงัอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสงูประมาณ .  เมตร ริมอา่วโคเปนเฮเก้น เป็นจดุ
ท่องเทียวสาํคญัแห่งหนึงของเมือง สร้างขนึโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ ว่าจ้างได้รับ
อิทธิพลจากนิทานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปันแล้วเสร็จถกูนําไปแสดงในปี 
ค.ศ.  จากนนัไปชมนําพเุกฟิออน เทพธิดาผู้ เสยีสละกบับุตรชายทีร่วมสร้างเกาะซี
แลนด์ขนึมา เทียวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตีฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือทีมีอาคาร
บ้านเรือนตงัแต่ยคุคริสต์ ศตวรรษที  เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนกุทิโวล ี สวนสนกุ
ทีเก่าแก่ตงัแต่ปี  ได้รับการยกย่องให้เป็นแหลง่บนัเทิงทีเก่าแก่ทีสดุแห่งหนงึของโลก 
นําท่านชมพระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก (จากด้านนอก) ทีประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์
แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจําอยู่ในแต่ละจดุ จากนนัไปชม
ปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดชัต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า  ปี นํา
ชมรอยัลคอลเลคชนั ทีเก็บเครืองประดบัมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตังแต่ปลาย
คริสต์ศตวรรษที  อาทิ มหามงกฎุ, เครืองประดบัทีทําจากเพชรและอญัมณีต่างๆ ของ
แต่ละราชวงศ์ นบัเป็นสมบติัลาํค่าของประเทศเดนมาร์ก 

 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  

.  น. อิสระให้ทา่นได้เดินเทียวชมเมืองหรือช้อปปิงตามอธัยาศยั 

 

.  น. เดินทางสูท่่าเรือเพือลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ทีพรังพร้อมไปด้วยร้าน
ขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋า
สาํหรับค้างคืนบนเรือ  คืน เพือความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

.  น. รับประทานอาหารคําแบบ Local “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือ
สําราญ 

 

 นําคณะพกับนเรือสาํราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  
(Overnight Cruise)  / ห้องพกัคู่ แบบ SEASIDE CABIN 

www.dfdsseaways.com 

วันทสีาม เทยีวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกงิ -  
ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด 

 

.  น. อรุณสวสัดิ ยามเช้า  Buffet 
สมัผสัอากาศอนัแสนบริสุทธิ บนชนัดาดฟ้าของเรือระหวา่งเส้นทางเรือสําราญ ผ่าน
ออสโลฟยอร์ดทีงดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบ
สแกนดิเนเวียนทภีตัตาคารบนเรือสําราญ 
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.  น. เรือจอดเทียบทา่ ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนําทา่น
เทียวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่น
ยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี  แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ทีมีประติมากรรมที
แสดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชวีิตและการดินรนตอ่สู้ของมนษุย์ชาติ ซงึเป็นผลงาน
ประติมากรชอืดงั กสุตาฟ วเิกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสู่เขตใจกลางเมือง นําคณะเข้า
ชมพิพิธภณัฑ์เรือไวกิงโบราณ จดัแสดงเกียวกบัเรือไวกิงทสีร้างจากไม้ ในยคุ
คริสต์ศตวรรษที  โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนียงัจดัแสดง
เกียวกบัเครืองมือในชวีิตประจําวนัทีมีอายเุกา่แกก่วา่ ,  ปี 

 

 
1 .30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  

.  น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบททีมีความสําคญั
ในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิว ทศัน์ของลาํ
ธารทีกดัเซาะหบุเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสูเ่ขตเมืองฟลอม ใกล้กบั ฟยอร์ด 
Aurland ทีมีภูมิทศัน์งดงามสดุสายตา 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นําท่านเข้าพกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั www.fretheimhotel.no  

 
วันทสี ี ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น  

.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทโีรงแรม Buffet  
0 .30 น. นําคณะนงัรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 

 นาที มีร์ดาลเป็นศนูย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตงัอยูบ่นความสงู  เมตร 
เหนือระดบันําทะเลใกล้กบัฟยอร์ด Aurland ทีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ทีคณุจะ
ได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารนําแข็งปก
คลุมเหนอืพืนดิน ภาพของหิมะทีปกคลุมอยูบ่นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผา่น
อโุมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหบุเขาและแมน่ํา และจอดให้ทา่นได้ถา่ยภาพกบั
นําตก Kjosfossen ทีงดงามตลอดฤดใูบไม้ผลิจนถงึฤดรู้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนั
งดงามของฟยอร์ดทีมีอยูม่ากมาย   

1 . 0 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
.  น. รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสูเ่บอร์เก้น เมืองใหญ่อนัดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น "เมือง

แห่งวฒันธรรม" และเป็นเมืองท่องเทียวทีมีชือเสยีง ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือน
เก่าแก่อายกุว่า ,  ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู่ ,  คน สถานทีสวยงามทีได้
ขนึทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสาํคัญทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับ
การบนัทกึภาพมากทีสดุ นําคณะนงัรถรางขนึสู่ยอดเขา Floyen บนความสงู  เมตร
เหนือระดบันําทะเล เพือให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศทีงดงาม
ไม่ควรพลาด 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Thai  
 นําคณะพกั RADISSON BLU HOTEL NORGE  หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 

 
วันทห้ีา เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่  

.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทโีรงแรม Buffet  

.  น. เทียวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันทีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าทีสาํคญัของ
นอร์เวย์มาตงัแต่คริสศตวรรษที  เมืองนีล้อมรอบด้วยภูเขาถงึเจ็ดลกู มีท่าเรือทียาวถงึ 

 กิโลเมตร เทียวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นทีตงัของ Fish Market และ Bryggen ทียงัคง
อนรัุกษ์อาคารไม้ทีมีอายเุกือบ  ปี ซงึเป็นตวัอย่างการก่อสร้างทีโดดเด่น จนได้รับการ
จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเลน่
ย่านถนนคนเดิน ทีถูกสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลอืกสรร 

 

 

1 .00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
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.  น. รถโค้ชนําคณะเดินทางสูเ่มืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ 
มหศัจรรย์ความงามแหง่ธรรมชาติในฤดทูีแตกตา่ง เส้นทางทอ่งเทียวอนัดบัหนงึ
จากฟลอมส์บานาสู่ซองน์ฟยอร์ด นําคณะลอ่งเรือชมซองนฟ์ยอร์ดทีสวยงามทีสุด
ในนอร์เวย์ มีความยาวถงึ 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความ
มหศัจรรย์ของธรรมชาติทเีกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธารนําแข็งเมือหลายล้าน
ปีกอ่น (ลอ่งเรือ 2 ชวัโมง) สู่เมืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรบัเดินทางสูเ่มืองเกโล่ (Geilo) 
ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางทา่นจะได้เห็นวิวทิวทศันข์องลํา
ธารทีกดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผา่นหมูบ้่าน ชนบท สู่เมืองทีมีประชากร
อาศยัอยูเ่พียง ,  คน แตมี่ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาท ิ เหล็ก, โลหะอยูเ่ป็น
จํานวนมาก อีกทงัยงัมีความสําคญัในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนอือีกด้วย 

 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Local  
 นําคณะพกั DR.HOLMS HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.drholms.no 

 
วันทหีก เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิงถนนคาร์ล โจฮันเกท - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ 

(ฟินแลนด์)  
 

.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทโีรงแรม Buffet  

.  น. รถโค้ชนําคณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโล เมืองทีตงัอยูริ่มฝังออสโลฟยอร์ด เขต
ทา่เรือคกึคกัไปด้วยผู้คนและนกัทอ่งเทียว 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บา่ย อิสระให้ทา่นได้เดินเทียวยา่นถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท ถนนคนเดินและยา่นช้อป

ปิงทีมีชือเสียงของออสโล   
 

18.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Chinese  
.  น. ออกเดินทางสูส่นามบินการ์เดอมอน์ เพือเตรียมเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ  

20.50 น . เดินทางสู่กรุงเฮลซงิกิ โดยเทียวบินท ีDY1198  
23.15 น. ถงึสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รถโค้ชรอรับนําทา่นเดินทางสูท่ีพกั  
 นําคณะพกั HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนัwww.ihg.com 
 

 

วันทเีจ็ด กรุงเฮลซิงกิ - เทยีวชมเมิอง - ช้อปปิง - ล่องเรือสาํราญ SILJA LINE 
(Overnight Cruise)  

 

.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทโีรงแรม Buffet  

.  น. นําคณะเทียวชมเมืองเริมจากตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ทีมีชือเสียง
นอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองทขีายของทีระลึกแกน่กัทอ่งเทียว แหลง่ขาย
ปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยงัเป็นทีตงัสถานทสํีาคญั อาท ิ
ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ทา่นได้เลือกซือสินค้าทีระลึก
ตามอธัยาศยั แล้วนําเข้าชม Rock Church โบสถ์ซงึออกแบบโดยสองพีน้อง ตวัโม
และติโม ในปี ค.ศ.  เป็นโบสถ์แบบรูเธอรนัทีสร้างอยูภ่ายในหนิขนาดใหญ่มี
การตกแตง่แบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงทีดี ตอ่จากนนัเยียมชมมหาวิหารอสุเพนส
เก้  ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ทีงดงามด้วยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ
รัสเซีย จากนนัพาชมจตัรุสัรัฐสภา (Senate Square) ซงึเป็นทีตงัของอนสุาวรีย์พระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เทียวชมสวนสาธารณะเวลล์  
ด้านในเป็นอนสุาวรีย์ซเิบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แตง่เพลงฟินแลนเดีย 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
3.  น. นําทา่นสู่ยา่นจตัรุัสใจกลางเมือง อิสระให้ทา่นได้เดินเทียวชมเมืองหรือช้อปปิงตาม

อธัยาศยั 
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.  น. เดินทางสู่ทา่เรือเพือลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที
พรังพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง 
Sauna, Spa ฯลฯ  / (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนบนเรือ  คืน เพือความ
สะดวกในการเดินทางของทา่น) 

 .  น. เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทา่นออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน  

.  น. รับประทานอาหารคาํแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือ
สาํราญ Local Buffet 

 

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

www.tallinksilja.com 

วันทแีปด เทยีวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตีฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิง  
.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทภัีตตาคารบนเรือสาํรารญ Buffet 
.  น. เรือจอดเทียบทา่ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับนาํทา่น

เข้าชมซิตีฮอลล์ หรือศาลาวา่การเมือง ซงึใช้เวลาสร้างถงึ  ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกชอืดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอฐิแดงกวา่  ล้านก้อน 
และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี  และทกุๆ วนัที  ของ
เดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลียงรับรองผู้ ได้รับรางวลัโนเบลในห้องบลฮูอลล์ ที
ดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพือรองรับแขกเหรือกวา่ ,  คน มีเวลาให้
ทา่นได้เดินเทียวชม 

 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  

.  น. นําทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือทีถกูกู้ขึนมาในศตวรรษที 17 
เนืองจากสามารถรักษาชินส่วนเดิมของเรือไว้ได้กวา่ 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแตง่
ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน เรือวาซาเป็นทรพัย์สมบติัทางศิลปะที
โดดเดน่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทียวทีสําคญัทีสดุแหง่หนงึในโลก เรือลํานีถกูจดัแสดง
ไว้ในพิพิธภณัฑ์ทสีร้างขึนเพือแสดงเรือลํานีในกรุงสตอกโฮล์ม ซงึประกอบไปด้วย
นิทรรศการทเีกียวข้องกบัเรือลําน ี  9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เกียวกบัเรือวาซา 
ซงึคณุสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภณัฑ์แหง่นีดงึดดูนกัทอ่งเทยีวได้มากทสีุด 
ในบรรดาพิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวีย มีเวลาให้ทา่นได้เดินเล่นชมเมืองยา่นวอล์คกิง
สตรีทอนัทนัสมยั หรือช้อปปิงตามอธัยาศยั  

 

 

1 .00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร Thai  
 นําคณะพกั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL STOCKHOLM ****  หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั  
 

www.marriott.com  

วันทเีก้า เทยีวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสตอ็กโฮล์ม - เดินทาง
กลับกรุงเทพฯ 

 

.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทโีรงแรม Buffet  

.  น นําคณะเทียวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแหง่ประวติัศาสตร์มาตงัแตค่รังศตวรรษที  
ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของ
บ้านเมือง ตกึรามบ้านชอ่ง รวมทงัปราสาทราชวงั ตงัอยูริ่มนําและตามเนินสูงตํา 
ทําให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองทสีวยทสีุดแหง่หนงึในโลก นําทา่นชมเมืองทีจดุชมวิว 
แล้วผา่นชมแกมล่าสแตนเมืองเกา่แกท่สีุดและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงั
ทิงร่องรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยคุกลาง และยงัเป็นทีตงัของพระราชวงัหลวง, 
รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์ 

 

 

.  น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที  TG961  
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วันทสีิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  

.  น. นําทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนาํเสนอโปรแกรมทอ่งเทียวซงึอาจมีการเปลียนแปลง เนอืงจากการจดัโปรแกรม 

ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทยีวทสีมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น  วนั กอ่นการเดินทางเทา่นนั) 
 

กาํหนดการเดินทาง 
กลางเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน  (ยกเว้นสงกรานต์) 

-  มี.ค.   มี.ค.-  เม.ย.  -  เม.ย.   เม.ย.-  พ.ค.  
ค่าทวัร์ต่อท่าน : กลางเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน  (ยกเว้นสงกรานต์) 
  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น หรือ  ทา่น มีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น ไมมี่เตียง ทา่นละ 
 ในกรณีทีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดียวเพิม ทา่นละ (Single Supplement) 
 กรณีไมใ่ช้ตวัเครืองบิน (ผู้ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตวัเครืองบิน (เด็ก)     หกัใบละ 

120,000.- 
108,000.- 

96,000.- 
15,000.- 

-37,000.- 
-30,500.- 

กาํหนดการเดินทาง / สงกรานต์ 
-  เมษายน  -  เมษายน  

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดือนเมษายน  (สงกรานต์) 
  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น หรือ  ทา่น มีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น ไมมี่เตียง ทา่นละ 
 ในกรณีทีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดียวเพิม ทา่นละ (Single Supplement) 
 กรณีไมใ่ช้ตวัเครืองบิน (ผู้ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตวัเครืองบิน (เด็ก)     หกัใบละ 

125,000.- 
113,000.- 
100,000.- 

15,000.- 
-41,000.- 
-33,500.- 

กาํหนดการเดินทาง 
เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม  

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

-  ส.ค.   ส.ค.-  ก.ย.    
ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม   
  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น หรือ  ทา่น มีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น ไมมี่เตียง ทา่นละ 
 ในกรณีทีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดียวเพิม ทา่นละ (Single Supplement) 
 กรณีไมใ่ช้ตวัเครืองบิน (ผู้ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตวัเครืองบิน (เด็ก)     หกัใบละ 

125,000.- 
113,000.- 
100,000.- 

15,000.- 
-37,000.- 
-30,500.- 

กาํหนดการเดินทาง 
เดือนกันยายน - เดือนตลุาคม  

-  ก.ย.  -  ก.ย.  -  ก.ย.   ก.ย.-  ต.ค.  
1-10 ต.ค.  -  ต.ค.  15-24 ต.ค.  -  ต.ค.  
 ต.ค.-  พ.ย.     

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม   
  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ทา่น) ทา่นละ   120,000.- 
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 เด็กอาย ุ4-  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น หรือ  ทา่น มีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น ไมมี่เตียง ทา่นละ 
 ในกรณีทีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดียวเพิม ทา่นละ (Single Supplement) 
 กรณีไมใ่ช้ตวัเครืองบิน (ผู้ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตวัเครืองบิน (เด็ก)     หกัใบละ 

108,000.- 
96,000.- 
15,000.- 

-37,000.- 
-30,500.- 

ค่าทวัร์รวม :   
  คา่ตวัเครืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิมของนํามนัเชือเพลิง ณ วนัที  พฤศจิกายน  

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 คา่โรงแรมทพีกัระดบั  ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **

กรุณาดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา  ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่  ปี
น้อยกวา่  ปี ไมเ่กิน , ,  บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน , ,  บาท ทงันี
ครอบคลุมถงึประกนัสขุภาพทีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเทยีวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์  

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ นําหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความ
ดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 สําหรบัสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครือง นําหนกัไมเ่กิน 0 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึนเครืองได้นําหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระ
ใต้เครืองได้ไมเ่กิน  กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ  ใบเทา่นนั และนาํสมัภาระถือขึนเครืองนําหนกัไมเ่กิน  
กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนําหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม  % และคา่ภาษีหกั ณ ทีจา่ย  % 

 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสังมาในห้องพัก 

คา่อาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั อินสไตล์แทรเวล เพือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจอง

ทวัร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า ,  บาทต่อผู้เดินทางหนึ งท่าน ภายใน  วันนับจากวันทจีอง ซงึเงิน
มดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหน้า  วนักอ่นการ
เดินทาง หากทา่นไมช่ําระเงินสว่นทีเหลือตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่
เงือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทท่ีองเทยีวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออาํนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไมร่ับจองทวัร์สําหรับลูกค้าดงัตอ่ไปน ี

1. เด็กทีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ  ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุีมีความจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางทีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลทีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิชน่ ผู้ทีดืมสุราบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั พดูจา
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หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แกผู่้ ร่วมคณะ, ผู้ทีไมย่อมรับเงือนไขระหวา่งทวัร์ ทีมีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ทีกอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทาํการนอกเหนอื
โปรแกรมทวัร์ ซงึบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืนหรือโปรแกรมทอ่งเทียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง  วนั  คืนเงินมดัจําทงัหมด 
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง  -  วนั  หกัมดัจํา 2 ,  บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  -  วนั  หกัมดัจํา ,  บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  -  วนักอ่นการเดินทาง  หกั % ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  -  วนักอ่นการเดินทาง หกั % ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั % ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนงึ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ

ยืนขอวซีา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลียนชือตวัเทา่นนั 
และต้องไมอ่ยูใ่นเงือนไขของตวัที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุติั
วีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิก
พร้อมกนัทงัหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีทีทา่นไม่
แนใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยืนขอวซีา่แบบเดียว 
ซงึจะรู้ผลเร็วกวา่การยืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากวา่  ทา่น โดยทีจะแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบล่วงหน้ากอ่น  วนั และขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงการทอ่งเทียว รวมทงัไมส่ามารถ
รับผิดชอบจากกรณีทเีกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัดงันี การล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การกอ่จลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องทา่นจะได้รับจากการซอืประกนัเพิมเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีระบุ
ความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นนั ทงันีจะคํานงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้
ได้มากทีสุด และทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเกิดขนึ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนอืงจาก
การกระทาํทสี่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ททีา่นชาํระ
มาแล้ว 

การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จา่ย  
ตัวเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะต้องชําระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทสีายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตวัเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นนั และหากทา่น
ไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํ 
REFUND ได้หรือไมก่อ่นทีทา่นจะชาํระเงินคา่ทวัร์ส่วนทีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% , 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮนัซา่ , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน ์ 
ขึนอยูก่บัเงือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนนัๆ ซงึการเปลียนแปลงเงือนไขบางสว่นหรือทงัหมดเป็นสิทธิของ
สายการบินเทา่นนั 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที 30 พฤศจิกายน  การเปลียนแปลงของสายการบิน

ในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิมททีางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
 



 
 

9 
 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ  ทา่น /  

เตียง (Triple Room) ขึนอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมี
ความแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภูมิตํา เครืองปรับอากาศทีมี
จะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน -  เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ  ในการปรับเปลียน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด 
และไมมี่อา่งอาบนาํ ซงึขึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนนั ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิมเติมได้ 

สถานทเีข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทสีถานทีเข้าชม

นนั ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเข้า
ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบไุว้ในเอกสารของ
สถานทนีนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือให้ทา่นได้เข้าชมสถานทดีงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนงึเหตุ
ใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืน
เงินใดให้แกท่า่น เนืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทเีข้าชมจาก
เจ้าหน้าทีในชว่งวนัเดินทางของทา่นกอ่นชําระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter)  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ  ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า

เพิมเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึนลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้  ยโูร / ใบ / ครัง 

 สําหรบันําหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนําหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ
บินทีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สําหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เครืองได้ไมเ่กิน  กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่น
ละ  ใบเทา่นนั และนาํสมัภาระถือขึนเครืองนาํหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนําหนกัเพิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินททีา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สําหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบินอนญุาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนาํหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไมเ่กิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  
เซนติเมตร (  นวิ) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํา
กวา่มาตรฐานได้ ทงันขีึนอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ไมร่ับภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในนําหนกัสว่นทเีกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซงึจะรับผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสุดไมเ่กิน ,  บาท 
/ ทา่น 

การสบูบุหรี (Smoking Area)  
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนด

ทีชดัเจนในเรืองการสบูบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบหุรี ทงันีเนอืงจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
 



 
 

10 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทียวในระยะเวลาเกินกวา่  -  
ชวัโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทงัหมด 
 

เอกสารในการยนืวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายนืประมาณ  วัน (ไม่รวมวันทาํการ) 
ตังแต่วันที  พฤศจกิายน  เป็นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้น จะเริมเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บ

ข้อมูล ภาพถ่ายดิจติอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิวมือ  นิว ทีเรียกว่า  ไบโอเมตริกซ์  ซึงข้อมูลของผู้สมัคร จะถกู

บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกียวกับวีซ่า VIS เป็นระยะเวลา  ปี  ผู้สมัครทุกท่านจงึต้องเดินทางมายังศูนย์รับยืนวีซ่าด้วยตัวเอง

ตามเวลานัดหมาย 
 พาสปอร์ตทียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมตํ่ากวา่  เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอนื ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 
 รูปถา่ยสีขนาด  นิว จํานวน  ใบพืนหลงัเป็นสีขาว  
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 

สําเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ  ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัทีทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นนัโดยระบตํุาแหนง่, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษัทนีและชว่งเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปทอ่งเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษทัทีคดัไว้ไมเ่กิน   เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั  เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสําเนาสมดุบญัชเีงินฝากย้อนหลงั  เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือก
เล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา่  หลกั เพือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุ
กบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชใีดบญัชีหนงึในการยืนขอ
วีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษัทของทา่น เป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ  – แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนงึฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดย
ระบชุือผู้ เดินทางและเหตผุลทจีดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง   
 กรณีทีเด็กอายตํุากวา่  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนงึ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทบิีดา, มารดา 

จะต้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนงึได้ ณ ทีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม ่ ก็ต้องชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทงันีบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีทีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของทา่น 
เนืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ทา่นไมมี่สิทธิ เรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงือนไขทีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


