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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้ เชิญรอ ณ ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก
กรุ งโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เทีย่ วชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซน
บอร์ก - ล่องเรือสาราญ DFDS (Overnight Cruise)
ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร แล้ว รถโค้ชนาคณะไปชม
เดอะลิตเติล้ เมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสาริด นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าว
โคเปนเฮเก้น เป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึน้ โดยศิลปิ นชาวเดนมาร์ก โดยผูว้ า่ จ้างได้รบั อิทธิพลจาก
นิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนาไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 จากนัน้ ไปชมนา้ พุเกฟิ ออน
เทพธิดาผูเ้ สียสละกับบุตรชายที่รว่ มสร้างเกาะซีแลนด์ขนึ ้ มา เที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตฮี ้ อลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่ าน
ท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตัง้ แต่ยคุ คริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตงั้ แต่ปี
1843 ได้รบั การยกย่องให้เป็ นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ท่สี ดุ แห่งหนึง่ ของโลก นาท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้าน
นอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจาอยู่ในแต่ละจุด จากนัน้ ไปชม
ปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี นาชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บ
เครื่องประดับมีคา่ ของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตัง้ แต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครือ่ งประดับที่ทาจากเพชร
และอัญมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นับเป็ นสมบัติลา้ ค่าของประเทศเดนมาร์ก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสาราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,
ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของท่าน)
รับประทานอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
นาคณะพักบนเรือสาราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE
CABIN
เทีย่ วกรุ งออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิง้ - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสทุ ธิ์บนชัน้ ดาดฟ้าของเรือระหว่างเส้นทางเรือสาราญ ผ่านออสโลฟยอร์ดที่
งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภตั ตาคารบนเรือสาราญ
เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนาท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชม
ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มี
ประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวติ และการดิน้ รนต่อสูข้ องมนุษย์ชาติ
ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดัง
กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง นาคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ ที่
สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ งั จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือใน
ชีวิตประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมูบ่ า้ นชนบทที่มีความสาคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของ
ยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิว ทัศน์ของลาธารที่กดั เซาะหุบเขา จนเป็ นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมือง
ฟลอม ใกล้กบั ฟยอร์ด Aurland ที่มีภมู ิทศั น์งดงามสุดสายตา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีรด์ าลเพียง 55 นาที มีรด์ าลเป็ นศูนย์กลางของ
รถไฟสายโรแมนติก ตัง้ อยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเลใกล้กบั ฟยอร์ด Aurland ที่มีภมู ิทศั น์งดงามสุด
สายตา ที่คณ
ุ จะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารนา้ แข็งปกคลุมเหนือพืน้ ดิน ภาพ
ของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่นา้ และจอดให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพกับนา้ ตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูรอ้ น ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่
มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองใหญ่อนั ดับสองได้รบั ยกย่องว่าเป็ น "เมืองแห่งวัฒนธรรม" และเป็ นเมือง
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ท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000
คน สถานที่สวยงามที่ได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รบั การ
บันทึกภาพมากที่สดุ นาคณะนั่งรถรางขึน้ สู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล เพื่อให้ทา่ นได้ชม
วิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็ นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU HOTEL NORGE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กูด๊ วาเก้น - เกโล่
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่สาคัญของนอร์เวย์มาตัง้ แต่คริสศตวรรษที่ 13
เมืองนีล้ อ้ มรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ตงั้ ของ Fish Market และ
Bryggen ที่ยงั คงอนุรกั ษ์อาคารไม้ท่มี ีอายุเกือบ 300 ปี ซึง่ เป็ นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รบั การจดทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถกู สร้างให้เดินได้อย่าง
สะดวก และร้านค้ามากมายให้ทา่ นได้เลือกสรร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ชนาคณะเดินทางสูเ่ มืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูท่ี
แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมส์บานาสูซ่ องน์ฟยอร์ด นาคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่ สดุ ใน
นอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่เี กิดจากการกัด
เซาะแผ่นดินของธารนา้ แข็งเมื่อหลายล้านปี ก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) สู่เมืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรับเดินทางสู่เมืองเกโล่
(Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลาธารที่กดั เซาะหุบเขาจนเป็ นเหว
ขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บา้ น ชนบท สู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยูเ่ พียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก,
โลหะอยู่เป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ยังมีความสาคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เกโล่ - กรุ งออสโล - ช้อปปิ้ งถนนคาร์ล โจฮันเกท - บินสูก่ รุงเฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
รถโค้ชนาคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล เมืองที่ตงั้ อยู่รมิ ฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผูค้ นและ
นักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ ้งที่มชี ่ือเสียงของออสโล
ออกเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน์ เพื่อเตรียมเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ
เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ รถโค้ชรอรับนาท่านเดินทางสู่ท่พี กั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOLIDAY INN HOTEL HELSINKI **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กรุ งเฮลซิงกิ - เทีย่ วชมเมิอง - ช้อปปิ้ ง - ล่องเรือสาราญ SILJA LINE (Overnight Cruise)
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองเริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีช่อื เสียงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่
ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็ นที่ตงั้ สถานที่สาคัญ อาทิ
ทาเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วนาเข้าชม Rock
Church โบสถ์ซง่ึ ออกแบบโดยสองพี่นอ้ ง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็ นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาด
ใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนัน้ เยี่ยมชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ ของศาสนาคริสต์นกิ าย
ออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซีย จากนัน้ พาชมจัตรุ สั รัฐสภา (Senate Square) ซึง่ เป็ นที่ตงั้
ของอนุสาวรียพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็ นอนุสาวรีย ์
ซิเบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผแู้ ต่งเพลงฟิ นแลนเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ยา่ นจัตรุ สั ใจกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน,
ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุณาเตรียมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน)
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17.00 น.
20.00 น.
วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 9
08.00 น.
09.00 น

11.00 น.
14.30 น.
วันที่ 10
10.05 น.

เรือสาราญ TALLINK SILJA LINE นาท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
รับประทานอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
นาคณะพักบนเรือสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
เทีย่ วกรุ งสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตฮี้ อลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภตั ตาคารบนเรือสารารญ
เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับนาท่านเข้าชมซิตฮี ้ อลล์ หรือศาลาว่าการเมือง
ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน
และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้ ง
รับรองผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดดั แปลงให้เป็ นห้องคอนเสิรต์ ฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มี
เวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็ นเรือที่ถกู กูข้ นึ ้ มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ ส่วนเดิมของเรือ
ไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดด
เด่น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก เรือลานีถ้ กู จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ท่สี ร้างขึน้ เพื่อแสดงเรือลานี ้
ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลานี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่ง
คุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ งึ ดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย มี
เวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิง้ สตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON STOCKHOLM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เทีย่ วชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุ งสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตัง้ แต่ครัง้ ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสาน
ด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทัง้ ปราสาทราชวัง ตัง้ อยูร่ มิ นา้ และตามเนินสูงต่า
ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก นาท่านชมเมืองที่จดุ ชมวิว แล้วผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่
ที่สดุ และสวยงามราวกับภาพวาด ปั จจุบนั ยังทิง้ ร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตงั้ ของพระราชวัง
หลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ , ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 963 (เครื่องแวะพักที่ภเู ก็ต)
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
ให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้ เครื่องไม่ ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัย
พิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้
นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL
USED

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

03-12 มิถนุ ายน 2565
08-17 กรกฎาคม 2565
22-31 กรกฎาคม 2565
-25,500.134,000.120,600.107,000.19,000.15,000.-18,000.05-14 สิงหาคม 2565
02-11 กันยายน 2565
14-23 ตุลาคม 2565
ค่าทัวร์รวม :
➢ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 01 มกราคม 2565
➢ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป & สแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
➢ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียด
แนบท้ายในหัวข้อ
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➢
➢
➢
➢

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซา่ นอร์เวย์ (เชงเก้น)
ค่าประกันการเดินทางของ บ. AIG แบบ Travel Plan คุม้ ครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ
มากกว่า 16 ปี นอ้ ยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้ นี ้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
➢ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
➢ สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื่อง นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึน้ เครื่องได้
นา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลด
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ไม่รวม :
o ค่า PCR Test or ATK (ถ้ามี)
o ค่า Test & Go ในทุกกรณี
o ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %
o ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิ่น
o ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
o ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ ในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ที่
สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 65,000 บำทต่อผูเ้ ดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ น
การยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่
กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้
• เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
• ผูส้ งู อายุท่มี คี วามจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
• ผูเ้ ดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
• ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
• บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ่ดี ื่มสุราบนรถ, ไม่รกั ษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความ
ราคาญให้แก่ผรู้ ว่ มคณะ, ผูท้ ่ไี ม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผูท้ ่กี ่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ว่ ม
เดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์
ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ว่ มคณะท่านอื่นหรือ
โปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจา**
โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 60% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
หัก 100% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแต่ทา่ นสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME &
NON-REFUND
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ที ่านไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ท่านยื่น
ขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้าของสาย
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การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รบั จากการซือ้ ประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์
เท่านัน้ ทัง้ นีจ้ ะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ี
ท่านชาระมาแล้ว
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีต๋วั กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %,
ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์
ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดย
มิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืน
เงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นนั้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให้แก่
ท่าน เนื่องจากได้ชาระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และ
ผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันทาการ)
ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้น จะเริ่มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผูเ้ ดินทางโดยการเก็บข้อมูล
ภาพถ่ายดิจติ อล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิว้ มือ 10 นิว้ ที่เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึ่งข้อมูลของผูส้ มัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซา่ VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผูส้ มัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รบั ยื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย
➢ พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซา่ ในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
➢ รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จานวน 2 ใบพืน้ หลังเป็ นสีขาว
➢ สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สาเนา
สูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
➢ หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริ่มทางานกับบริษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนดลา
➢ กรณีท่เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
➢ หนังสือรับรองจากทางธนาคาร บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของ
เงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาเนา ในกรณีท่เี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนังสื อรับรอง
ค่าใช้จา่ ยในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน***
➢ กรณีท่บี ริษัทของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุช่ือผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนีใ้ นจดหมายด้วย
➢ กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง
➢ กรณีท่เี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมี
นายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
➢ การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
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➢ กรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
➢ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็
ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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