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ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จนัทร ์

23.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู3  เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการ

บนิไทยเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเชค็อนิ 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก  

16 ก.ค. 
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โคเปนเฮเกน้ - โรเซนบอรก์ - ลติเต ิล้เมอรเ์มด - ลอ่งเรอืส าราญเดนิ

สมทุร DFDS 

องัคาร 

01.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่ TG950 

 

07.40 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเกน้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับสมัภาระและการ

ตรวจของศลุกากร แลว้น าเทีย่วชมเมอืงผ่านจตัรุัสซติีฮ้อลล ์ ถา่ยรปูคูก่บั

เงอืกนอ้ยลติเต ิล้เมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของเมอืง ซึง่ยังคงน่ังเศรา้รอ

เจา้ชายตามเนื้อเรือ่งในเทพนยิายอนัลอืลัน่ ของนักเลา่นทิานระดบัโลก

ฮันสค์รสิเตยีน-แอนเดอรส์นั โดยไดร้ับการสนับสนุนจากบรเิวอร-์จาคอบ

เซน่ เจา้ของมูลนธิคิารล์สเบริก์ ใกลก้นัเป็นย่านทา่เรอืขนาดใหญ่ ทีม่เีรอื

สนิคา้และเรอืส าราญจอดเดน่เป็นสง่า เดนิผ่านสวนสาธารณะทา่นจะพบ

กบัน ้าพุเกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกบับตุรชายทีร่่วมสรา้งเกาะซแีลนด์

ข ึน้มา จากนัน้ไปชมพระราชวัง อมาเลยีนบอรก์ ทีป่ระทบัในฤดหนาวของ

ราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ น าทา่นชมปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในศตวรรษที ่
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17 ภายในประดบัตกแตง่ดว้ยวัตถลุ ้าคา่อย่างวจิติรงดงาม จัดแสดง

เครือ่งใชโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่มงกฎุทีป่ระดบัดว้ยอัญมณี นอกจากนี้ยังเป็น

ทีเ่ก็บเครือ่งเพชรมหามงกฎุ เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์

อกีดว้ย รถโคช้ผ่านเขตทา่เรอื Kongens Nytorv ทีม่อีาคารบา้นเรอืน

ตัง้แตยุ่คครสิตศ์ตวรรษที ่ 17 เรยีงรายใจกลางเมอืงมสีวนสนุกทโิวลทีี่

เกา่แกต่ัง้แตปี่ 1843 ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่บันเทงิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

แห่งหนึง่ของโลก 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.30 น. อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่านวอลค์กิง้สตรที หรอืถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ป

ป้ิงทีย่าวทีส่ดุในโลก เร ิม่จากศาลาว่าการเมอืงไปสิน้สดุที ่ Kongens 

Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั อาท ิ หลยุสว์ติตอง ชาแนล รา้น

นาฬกิาหรูแบรนดด์งัจากสวสิ, พอรซ์เลน เป็นตน้ 

 

15.30 น. เดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่

พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง 

Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพื่อ

ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) 

17.00 น. เรอืออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (นอรเ์วย)์ ผ่านน่านน ้าของเดนมารก์และ

สวเีดน 

 

19.00 น. อาหารค า่แบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ภายในภตัตาคารในเรอื

ส าราญ 

Local 

 พักคา้งคนืบนเรอืส าราญเดนิสมุทร DFDS SCANDINAVIAN 

SEAWAYS หอ้งพักคู ่SEASIDE CABIN 

www.dfdsseaways.com 

17 ก.ค. 
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ออสโล - เทีย่วชมเมอืง - พพิธิภณัฑไ์วกิง้ - บนิสูเ่บอรเ์กน้ เมอืง

มรดกโลก 

พธุ 

08.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ สมัผัสอากาศอนัแสนบรสิทุธิบ์นชัน้ดาดฟ้าของเรอื 

ระหวา่งเสน้ ทางเรอืส าราญผา่นออสโลฟยอรด์ทีง่ดงามตามธรรมชาต ิ

พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ทีภ่ตัตาคารบนเรอืส าราญ 

Scandinavian Buffet 

09.30 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ กรุงออสโล น าทา่นเทีย่วชมกรุงออสโล ผ่านไปชม

ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเกา่แกใ่นยุคเรอเนสซองส ์สรา้ง

ในปี 1648 น าคณะเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ จัดแสดงเกีย่วกบั

เรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้ ในยุคครสิตศ์ตวรรษที ่ 9 โดยขดุไดจ้ากรอบ ๆ 

ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจดัแสดงเกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติ ประจ า

วันทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 1,000 ปี แลว้ไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ์ ทีม่ี

ประตมิากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยู่สภาพชวีติและการดิน้รนตอ่สูข้อง

มนุษยช์าต ิ ซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดงักสุตาฟ วเิกอแลนด ์ แลว้กลบั

เขา้สูเ่ขตใจกลางเมอืง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคาร

สถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายกุว่า 100 ปี อาท ิ เนชัน่แนลเธยีเตอร,์ อาคาร

รัฐสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 

 
 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางสูเ่บอรเ์กน้ เมอืงทา่

แห่งนอรเ์วยต์ะวันตกเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นประตสููฟ่ยอรด์ ตวัเมอืงเรยีงราย

ไปดว้ยบา้นเรอืนเกา่แกอ่ายกุว่า 1,000 ปี ปัจจบุันมปีระชากรอาศยัอยู ่

225,000 คน สถานทีส่วยงามทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และมี  

http://www.dfdsseaways.co.uk/onboard/shipfacts/crown
http://www.dfdsseaways.com/
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ความส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม จนไดร้ับการบนัทกึภาพมาก

ทีส่ดุ 

16.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนินอรว์เีจีย้น เทีย่วบนิที ่ DY620 สูเ่มอืง

เบอรเ์กน้ 

 

17.15 น. ถงึเมอืงเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมอืงในฝันทีแ่สนน่ารกั เป็นเมอืงทา่ที่

ส าคญัของนอรเ์วยม์าตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่ 13 เมอืงนี้ลอ้มรอบดว้ยภเูขา

ถงึเจ็ดลกู มทีา่เรอืทีย่าวถงึ 10 กโิลเมตร เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่อันเป็น

ทีต่ัง้ของ Fish Market และ Bryggen ทีย่ังคงอนุรักษ์อาคารไมท้ีม่อีายุ

เกอืบ 300 ปี ซึง่เป็นตวัอย่างการกอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ จนไดร้ับการจด

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco)   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าคณะน่ังรถรางขึน้สู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือ

ระดับน ้ าทะเล เพื่อใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพ

บรรยากาศทีง่ดงามไม่ควรพลาด  

 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก RADISSON HOTEL ROYAL BERGEN หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.radissonblu.com 

18 ก.ค. 
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เบอรเ์กน้ - โวส - รถไฟสายโรแมนตกิ - ลอ่งเรอืชมซองจฟ์ยอรด์ -  

เกโล ่

พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโวส เมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศทีม่ทีัง้ป่า, เขา, แม่น ้า

, ล าธาร และลานสกีกวา้งในฤดูหนาว เป็นที่ชืน่ชอบของชาวเมืองมา

พักผ่อนกันในฤดู ร อ้น  น าคณะ น่ั งรถไฟเสน้ทางสายโรแมนติก 

(FLAMSBANA) จากมีรด์าลสูฟ่ลอมเพยีง 55 นาท ีมีรด์าลเป็นศูนยก์ลาง

ของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล

ใกลก้ับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะไดช้ม

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิจากการละลายของธารน ้าแข็ง

ปกคลมุเหนือพืน้ดนิ ภาพของหมิะทีป่กคลมุอยู่บนยอดเขา เสน้ทางรถไฟ

จะผ่านอุโมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น ้า และจอดใหท้า่น

ไดถ้่ายภาพกับน ้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดู

รอ้น ตลอดจนภมูทิศันอ์ันงดงามของฟยอรด์ทีม่อียู่มากมาย สดุปลายทาง

ทีห่มู่บา้นฟลอม ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วในเขตภมูภิาคฟยอรด์ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์  ทีส่วยงามทีส่ดุในนอรเ์วย ์มีความยาว

ถงึ 204 กม. จากทะเลเขา้มาในแผ่นดนิ โดยเป็นความมหัศจรรย์ของ

ธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการกัดเซาะแผ่นดนิของธารน ้าแข็งเมื่อหลายลา้นปี

กอ่น จนถงึเมอืงกูด๊วาเกน้ รถรอรับแลว้เดนิทางสูเ่มอืงเกโล ่เมอืงสกรีสีอร์

ทของชาวนอรเ์วย ์  
19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม BARDOLA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.bardola.no 

19 ก.ค. 

62 

เกโล ่- ออสโล – ชอปป้ิงถนนคารล์โจฮนัเกท - บนิสูอ่ลัตา้ ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

http://www.radissonblu.com/
http://www.bardola.no/
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08.00 น. รถโคช้น าคณะออกเดนิทางกลบัสูก่รุงออสโล เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังออสโลฟ

ยอรด์ เขตทา่เรอืคกึคกัไปดว้ยผูค้นและนักทอ่งเทีย่ว 

(287 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บ่าย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วย่านถนนคนเดนิคารล์โจฮันเกท ถนนคนเดนิและ

ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของออสโล   

 

17.45 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิสแกนดเินเวยี แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SK4544 

สูเ่มอืงอัลตา้ 

 

19.40 น. คณะเดนิทางถงึเมอืงอัลตา้ เมืองใหญ่ดา้นการศกึษาของนอรเ์วย ์เมืองนี้

ท่านสามารถชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนืได ้เนื่องจากเป็นเมืองทีต่ัง้อยู่เหนือ

เสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิ  

 

20.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก SCANDIC ALTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.scandichotels.com 

20 ก.ค. 
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อลัตา้ - แฮมเมอรเ์ฟสต ์- ฮอนนิง่สแวด - นอรธ์เคป ชมพระอาทติย์

เทีย่งคนื 

เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฮมเมอรเ์ฟสต ์ (Hammerfest) เมอืงทา่อัน

ทนัสมัยเป็นเกทเวยส์ูท่ะเล Barents) มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 9,200 

คน น าทา่นไปชม Meridian Column สรา้งขึน้ในปี 1854 เพือ่ร าลกึถงึการ

ก าหนดเสน้รอบโลก แลว้ไปชมววิทวิทศันเ์หนอืป้อมปราการ Fuglenes 

ถกูสรา้งในยุคสงครามนโปเลยีนในปี 1810 แลว้เขา้สูจ่ัตรุัสใจกลางเมอืง 

ทีม่สีสีนัใหค้วามรูส้กึถงึเมอืงทีอ่บอุ่นและน่าอยูอ่าศยัเป็นอย่างยิง่  

(137 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางขึน้สูด่นิแดนตอนเหนือ ลอดอโุมงคใ์ตท้ะเลสูน่อรธ์เคปที่

เมอืงฮอนนิง่สแวก ทีต่ัง้อยู่บนดนิแดนเหนือสดุทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่บน

เขตยุโรปเหนอื พาคณะผา่นชมวถิคีวามเป็นอยู่ของชาวเมอืงในแบบ

ชมุชนประมงทีเ่รยีงรายไปดว้ยตวัอาคารไมท้าสสีดใส ไลร่ะดบัไปตาม

ความสงูของทีล่าดเชงิผา ตืน่ตาไปกบัความสวยงามของเหลา่สนิคา้

พืน้เมอืงมากมาย อาทเิชน่ เสือ้ถกั, ไมแ้กะสลัก, เครือ่งเงนิ ฯลฯ จนได ้

เวลาอันสมควรน าคณะเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

(178 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

21.00 น. ออกเดนิทางสูท่ีต่ัง้ของ “ศนูยน์ทิรรศการนอรธ์เคป” ซึง่ตัง้อยูบ่นปลาย

แหลมนอรธ์เคป ชมภาพถา่ยเกีย่วกบัการประพาสของรัชกาลที ่ 5 เมือ่ปี 

พ.ศ. 2450 ซ ึง่พระองคไ์ดจ้ารกึพระปรมาภไิธยบนกอ้นหนิขนาดใหญ่ ที่

ปัจจบุันไดจ้ดัแสดงไวใ้หช้าวไทยไดม้คีวามภาคภมูใิจในพระปรชีา

สามารถภายในพพิธิภณัฑส์ยาม ทีจ่ัดสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกป่ระเทศ

ไทย รับฟังและชมเรือ่งราวของปรากฏการณพ์ระอาทติยเ์ทีย่งคนืในหอ้ง 

Auditorium กอ่นทีจ่ะไปชมปรากฏการณ์จรงิดา้นนอก ตอ่จากนัน้เฉลมิ

ฉลองการพชิติแหลมนอรธ์เคปดว้ย แชมเปญแกลม้ดว้ยไขป่ลาคารเ์วยี

เลศิรส แลว้รับมอบประกาศนยีบัตร ส าหรับผูม้าเยอืน สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางกลบั 

 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม SCANDIC HOTEL BRYGGEN  หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนั 

www.scandichotels.com  

http://www.scandichotels.com/
http://www.scandichotels.com/
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21 ก.ค. 
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ฮอนนิง่สแวก - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนาร ี - ซารเิซลกา้ 

(ฟินแลนด)์ 

อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคาราสจ็อก เมอืงพรมแดนระหว่างนอรเ์วยแ์ละ

ฟินแลนด ์ หรอือกีนัยหนึง่คอืเมอืงหลวงของชาวซมิ ิ (ชาวแลปป์) ชาว

พืน้เมอืงในเขตฟินนม์ารก์ ทีย่ังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมถิน่ไดเ้ป็นอยา่งด ี

(237 ก.ม.) 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย เดนิทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี้เป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึง่

เป็นชนเผ่าพืน้เมอืงทางเหนือของฟินแลนด ์ทะเลสาบนี้มคีวามยาวถงึ 80 

ก.ม. น าทา่นเขา้ชม SIIDA MUSEUM (OPENING HOURS In summer, 

June 1 -  August 31, 2019 from 9 a.m. to 7 p.m. daily) พพิธิภณัฑ์

ของชาวแลปป์ทีจ่ัดแสดงออกเป็น 2 สว่น ๆ แรกเป็นเอ็กซบิชิัน่ บอกเลา่

เรือ่งราวและวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมอืง และอกีสว่นหนึง่เป็น 

Open Air Museum ทีใ่หท้า่นไดเ้ห็นภาพบรรยากาศจรงิของการ

ด ารงชวีติ เป็นกลุม่ชาตพิันธเ์กา่แกท่ีเ่คยโยกยา้ยถิน่ฐานไปมาในเขต

ประเทศสวเีดน นอรเ์วย ์ ฟินแลนด ์ รัสเซยี ชาวแลปป์นยิมเลีย้งกวางเรน

เดยีรไ์วใ้ชง้าน  ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึผลติภณัฑจ์ากกวาง

เรนเดยีรเ์ป็นของฝาก แลว้เดนิทางสูเ่มอืงอนิาร ี

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม STAR ARCTIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.stararctichotel.com  

22 ก.ค. 
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ซารเิซลกา้ - โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาคลอส - บนิสูเ่ฮลซงิก ิ จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

08.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงโรวาเนียม ิ(Rovaniemi) เป็นนครหลวงของเขตแลปแลนด ์

ดนิแดนมหัศจรรยบ์รเิวณเสน้อารค์ตกิ (เสน้แบ่งเขตอบอุ่นกบัเขตหนาว

เหนือ) 

(288 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย น าท่านสู่หมู่บา้นซานตาคลอส ตัง้อยู่บนเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ ภายใน

หมู่บา้นมทีีท่ าการไปรษณีย ์ส าหรับทา่นทีต่อ้งการสง่ของขวัญไปยังคนที่

ท่านรัก, รา้นขายของทีร่ะลกึ, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาทีใ่จด ีเป็นทีร่ะลกึ

ในการมาเยอืน จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิโรวาเนีย

ม ิ  

18.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซงิก ิโดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY536  

19.25 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซงิก ิรถรอรับคณะเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 
น าทา่นเขา้พกัโรงแรม HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER 

หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.ihg.com  

23 ก.ค. 

62 

เฮลซงิก ิ- เทีย่วชมเมอืง - ลอ่งเรอืส าราญเดนิสมทุร Silja Line องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Scandinavian 

Breakfast 

https://stararctichotel.com/
http://www.ihg.com/
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09.00 น. เทีย่วชมกรุงเฮลซงิก ิชมเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เร ิม่ตน้จากมาร์

เก็ตสแควร ์ (Market Square) เดน่ตระหง่านดว้ยอาคารนีโอคลาสสกิ 

ประดบัยอดโดมสเีขยีว ไดร้ับการยกย่องว่างดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป

ซึง่ก็คอื จัตรุัสรัฐสภา (Senate Square) ลานจตัรุัสตรงกลางเป็นทีต่ัง้ของ

อนุสาวรยีข์องซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่ 2 แห่งรัสเซยี จากนัน้ไปชมโบสถห์นิ 

(Rock Church) เสน่หข์องโบสถแ์ห่งนี้เจาะเขา้ไปในโพรงหนิขนาดใหญ ่

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 ตกแตง่ภายในอย่างเรยีบง่ายแตม่เีสน่หใ์น

ตวัเองอย่างล า้ลกึ  ผ่านชมมหาวหิารอุสเพนสกี ้ ทีไ่ดร้ับอทิธพิลมาจาก

นกิายออรธ์อดอกซ ์สวนสาธารณะเวลล ์ดา้นในเป็นอนุสาวรยีซ์เิบลอิซุ คตี

กวเีอกชาวฟินนผ์ูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี  

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บ่าย อสิระใหท้่านไดม้ีเวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังของกรุงเฮลซงิก ิ

อาทิ STOCKMANN ซึ่งเป็นดีพาร์ทเมนท์สโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

ประเทศนอรด์กิ 

 

15.30 น. เดนิทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ SILJA LINE ทีพ่รั่งพรอ้มไปดว้ยรา้น

ขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในการเดนิทางของท่าน

สูก่รุงสต็อกโฮลม ์เมอืงหลวงของสวเีดน)  

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่แบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ภายใน

ภตัตาคารในเรอืส าราญ 

Local Buffet 

 พักคา้งคนืบนเรอืส าราญเดนิสมุทร SILJA LINE หอ้งพักแบบ SEASIDE 

CABIN 

www.tallinksilja.com 

24 ก.ค. 
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กรงุสต็อกโฮลม ์ - พพิธิภณัฑว์อซา่ - ซติ ีฮ้อลล ์ - ชอ้ปป้ิงถนนคน

เดนิ 

พธุ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ Scandinavian Buffet 

09.45 น. ถงึทา่เทยีบเรอื ณ กรุงสต็อกโฮลม ์รถรอรับแลว้น าคณะเทีย่วชมกรุงสต็อก

โฮลม์ เมอืงแห่งประวัตศิาสตรม์าตัง้แตค่รัง้ศตวรรษที ่ 13 ศลิปะและ

สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทนัสมัยของ

บา้นเมอืง ตกึรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวัง ตัง้อยู่รมิน ้าและตามเนนิ

สงูต า่ ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก น าทา่นชม

เมอืงทีจุ่ดชมววิ สวยงามราวกบัภาพวาด เขตเมอืงเกา่แกมลา่สแตน เมอืง

เกา่แกท่ีส่ดุปัจจุบันยังทิง้รอ่งรอยแห่งความเป็นเมอืงแห่งยุคกลาง และยัง

เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้ ตลอดจน

กลุม่อาคารพพิธิภณัฑ ์

 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูซ่ติีฮ้อลล ์หรอืศาลาว่าการเมอืงซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ย

อฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้นและมุงหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ใน

ปี 1911 และทกุ ๆ วันที ่ 10 ของเดอืนธนัวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้ง

รับรองผูไ้ดร้ับรางวัลโนเบล ในหอ้งบลฮูอลลท์ีด่ดัแปลงใหเ้ป็นหอ้ง

คอนเสริต์ฮอลล ์เพือ่รองรับแขกเหรือ่กวา่ 1,300 คนแลว้ไปชมพพิธิภณัฑ์

เรอืวาซา Vasa เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่ 17 เนื่องจากสามารถ

รักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95% และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูป
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แกะสลกันับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่ และ

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก เรอืล านี้ถกูจัดแสดงไว ้

ในพพิธิภณัฑท์ีส่รา้งข ึน้เพือ่แสดง เรอืล านี้ในเมอืงสตอ๊กโฮลม์ ซึง่

ประกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอืล านี้ 9 นทิรรศการ, ยังมี

ภาพยนตรเ์กีย่วกบัเรอืวาซา ซึง่คณุสามารถรับชมได ้16 ภาษา พพิธิภณัฑ์

แห่งนี้ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากทีส่ดุในบรรดาพพิธิภณัฑใ์น

สแกนดเินเวยี จากนัน้ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงบนถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีง

ของสตอ๊กโฮลม ์

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก RADISSON BLU ROYAL VIKING 

STOCKHOLM หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.radissonblu.com 

25 ก.ค. 
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เดนิทางสูส่นามบนิ - กลบักรงุเทพฯ พฤหสับด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

10.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

14.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 961  

26 ก.ค. 

62 

คณะเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพ ฯ ศกุร ์

05.50 น. น าทา่นเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไดร้บัเป็นหลกัฯ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sheratonstockholm.com/
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PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-

11 With 
Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL  

SGL 
USED 

SGL  

SUPP 

NO TKT  

ADL/ CHD 

15-26 กรกฎาคม 

2562 
166,000.- 150,000.- 133,000.- 29,000.- 24,000.- 

-32,000.- 

-26,000.- 

คา่ทวัรร์วม : 

 ✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิแลว้ 

ณ วันที ่13 มนีาคม 2562 

✓ คา่สายการบนิภายในประเทศ (OSL-BGO / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมคา่ภาษีน ้ามนั 

✓ คา่รถโคช้ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

✓ คา่เขา้ชมปราสาทโรเซนบอรก์, พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้, คา่รถไฟสายโรแมนตกิ, ลอ่งเรอืฟยอรด์, คา่

รถรางขึน้ยอดเขาฟลอยเอ่น, คา่เขา้ศนูยน์ทิรรศการปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทีย่งคนื, พพิธิภณัฑ์

แลปป์, ซติีฮ้อลล ์และพพิธิภณัฑเ์รอืวอซา 

✓ โรงแรมทีพ่ักตามระบุในรายการ หรือ เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการคดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

✓ คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้) 

✓ คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ จากอบุัตเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่

รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนั

สขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้

ของสมัภาระและเทีย่วบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์าม

เอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็ก

อยู่ในความดแูลของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

✓ ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และสามารถ

ถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตให ้

โหลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอื

ข ึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่

อาจปฏเิสธได ้

คา่ทวัรไ์ม่รวม : 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ ยกเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล ้

บา้นหรอืทีท่า่นรูจ้ักและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็น
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การยนืยันการเดนิทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผู ้

เดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซ ึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของ

ทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 21 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

***โปรแกรมทวัรช์มพระอาทติยเ์ทีย่งคนื เป็นโปรแกรมทวัรเ์ฉพาะเทศกาลทีต่อ้งมกีารส ารอง

ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเป็นระยะเวลานาน รวมถงึการทีต่วัแทนตอ้งช าระคา่ส ารอง

ทีพ่กัหรอืต ัว๋เครือ่งบนิลว่งหนา้เป็นเวลานาน ดงัน ัน้ผูเ้ดนิทางควรมคีวามพรอ้มกอ่นการเดนิทาง 

เนือ่งจากหากยกเลกิการเดนิทางกระทนัหนั และ/หรอื ยกเลกิหลงัจากทีก่รุป๊ปิดการขายแลว้จะ

มคีา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดจ้ากตา่งประเทศ*** 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนื่องจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสยีงดงั 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรบัเงือ่นไขระหวา่งทวัร ์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท า

การนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้่วมคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรม

ทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร 

 1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ให ้

น ามาหักจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผู ้

ประกอบธรุกจิน าเทีย่วจะเรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานให ้

นักทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 

2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 

2.2 คา่มัดจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3 คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิรุกจิน าเทีย่วและ

มัคคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดย

ไม่เสยีคา่ใชจ้่าย  
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ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทาง

กลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้

ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้ และหากทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ 100%, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ 

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์  ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที ่13 มนีาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 

วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพัก 2 

ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้กั 3 ทา่น (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

▪ หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง 

/ ส าหรับพัก 1 ทา่น 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรัด และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ทา่นสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
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 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee 

ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ  หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้

แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชม

สถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee 

ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระ

เงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 ▪ คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิไทยอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 

กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

✓ ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ใบ 

โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืข ึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่

ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกู

ก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณชิย ์ ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุ

ไม่เกนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็น

พเิศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศนอรเ์วย ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนั (ไมร่วมวนัท าการ) 

ตัง้แตว่ันที ่14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุม่แชงเกน้ จะเริม่เก็บขอ้มูลทางกายภาพของผูเ้ดนิทางโดย

การเก็บขอ้มูล ภาพถา่ยดจิติอล ใบหนา้และขอ้มูลสแกนลายนิว้มอื 10 นิว้ ทีเ่รยีกว่า  ไบโอเมตรกิซ ์ ซ ึง่ขอ้มูลของ



CODE : DEU13 
 

 

ผูส้มัคร จะถกูบนัทกึไวใ้นระบบฐานขอ้มูลเกีย่วกบัวซีา่ VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผูส้มัครทกุทา่นจงึตอ้งเดนิทางมายัง

ศนูยร์ับยืน่วซีา่ดว้ยตวัเองตามเวลานัดหมาย 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนกอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีี

ซา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, 

หย่า / ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา

เงนิเดอืนในปัจจุบัน, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว 

หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์ และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 1  

เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบนั 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหากใช ้

บัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไม่รับบัญชี

กระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1 –6แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมา

ท างานของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษาตวัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา

, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ

หรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 
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