
#10850 ทัวรสแกนดิเนเวีย เดนมารก นอรเวย สวีเดน 9 วัน 6
คืน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมซองนฟยอรด บิน TG (พักบน
เรือสําราญ DFDS 1 คืน)
ทัวรสแกนดิเนเวีย เดนมารก นอรเวย สวีเดน นํ้าพุเกฟออน ลิตเติ้ลเมอรเมด จตุ
รัสอามาเลียนบอรก ชมซองนฟยอรด ถนนคารลสโจฮันสเกท ยานเซอเกิลสแคว
ร





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน - น้ําพุเกฟิออน - เงือกนอย หรือ ลิตเติล้เมอรเมด -
จัตุรัสอมาเลียนบอรกพาเลส - ถนนสตรอยก - เรือสําราญ DFDS   

DFDS
SCANDINAVIAN
SEAWAYS

3 เมืองเกโล - เมืองโวส   
PARK HOTEL
VOSSEVANGEN
หรือเทียบเทา

4 เมืองเบอรเกน - เมืองฟลัม - รถไฟฟลอม   
FRETHEIM HOTEL
หรือเทียบเทา

5 ซองนฟยอรด - กรุงออสโล - ยานคารลโจฮันเกนเกท   
SCANDICHELSFYR
HOTEL OSLO หรือ
เทียบเทา

6 กรุงออสโล - พระราชวังหลวงนอรเวย - ศาลาวาการออสโล - ลานกระโดดสกีโฮ
เมนคอลเลน - เมืองคาลสตัท   

SCANDIC
KARLSTAD CITY
หรือเทียบเทา

7 กรุงสต็อคโฮลม - ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร -
เซอรเกล สแควร   

SCANDIC
VICTORIA TOWER
หรือเทียบเทา

8 ทาอากาศยานสต็อคโฮลม - อารลันดา    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
฿85,999  
฿76,900

฿85,999  
฿76,900

฿84,999  
฿75,900

฿30,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินโคเปนเฮเกน - น้ําพุเกฟออน - เงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล
เมอรเมด - จัตุรัสอมาเลียนบอรกพาเลส - ถนนสตรอยก -
DFDS

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้ 4 เคานเตอร D สาย
การบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหแกทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.20 น. บินลัดฟาออกเดินทางสู ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 950

06.50 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารก หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
รับสัมภาระและผานศุลกากรเป็นท่ีเรียบรอยแลว

นําทานชม น้ําพุเกฟิออน อนุสาวรียท่ีเป็นท่ีมาแหงตํานานในการสรางประเทศ สมควรแกเวลานําทานถายรูปคูกับ เงือกนอย
ลิตเติล้เมอรเมดสัญลักษณท่ีสําคัญของโคเปนเฮเกน จากผลงานการประพันธของ ฮันส คริสเตียนแอนเดอรสัน

นําทานเก็บภาพสวยบริเวณดานหนาจตุรัสอามาเลียนบอรก ท่ีเป็นบริเวณท่ีตัง้ของท่ีประทับของพระราชวงศ กอนขับรถผาน
ชมสถานท่ีสําคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา บริเวณทาเรือเกาท่ีปัจจุบันไดพัฒนาเป็นรานอาหารแกลเลอรี่ตางๆ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานอิสระเดินเลนสํารวจราคาสินคาบนถนนสตรอยเกยานชอปป้ิงหลักของเมืองเน่ืองจากโคเปนเฮเกน นับวาเป็นเมือง
ชอปป้ิงท่ีราคาดีท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวียน

่ ้



15.00 น. นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือเช็คบัตรโดยสารขึน้เรือ DFDS สแกนดิเนเวียนซีเวยหองแบบ INSIDECABIN นํา
ทานเขาหองพักบนเรือท่ีสะอาดและสะดวกสบาย พักผอนเดินเลน สํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆบนเรือ กอนขึน้ชมวิวสวย
ยามเมื่อเรือถอนสมอสูทะเลเหนือ

หมายเหตุ: หากทานตองการหองพักแบบSEASIDE CABIN มีหนาตางเห็นวิวทะเลกรุณาแจงทางบริษัทฯ มีคาใชจายเพ่ิม
เติม)

นําทานเขาหองพักบนเรือ ท่ีสะอาดและสะดวกสบาย พักผอนเดินเลน สํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆบนเรือ กอนขึน้ชม
วิวสวยงามเมื่อเรือถอนสมอสูทะเลเหนือ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟตท่ีหลากหลายใหทานไดอ่ิมอรอย+เครื่องด่ืม ทานละ 1 ด่ืม (ซอฟทดริง้คหรือเบียรหรือไวน)
หลังอาหารทานสามารถเดินเลนชอปป้ิงซุปเปอรมารเก็ตดิวตีฟ้รีบนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนทคลับ อิสระตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน

นํ้าพุเกฟออน

เงือกนอย หรือ ลิตเต้ิลเมอรเมด

จัตุรัสอมาเลียนบอรกพาเลส

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีรองรับการจราจรทางอากาศกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก และ
เป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากท่ีสุดในกลุมประเทศนอรดิก อีกทัง้ยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม

เป็นน้ําพุขนาดใหญท่ีถูกสรางขึน้ในรูปทรงท่ีแปลกตา คลายกับเป็นธารน้ําตกจําลอง เพ่ือ
อุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน ตนตํานานของราชอาณาจักรเดนมารก เป็นรูปป้ันท่ีสวยงาม
ตระการตา

สัญลักษณของเมืองซ่ีงตัง้อยูท่ีริมอาวโคเปนเฮเกน นักทองเท่ียวแทบทุกคนมาตรงจุดน้ี
เพ่ือถายรูปคูกับเธอ ท่ียังคงน่ังหนาเศราเฝ ารอ เจาชายคนรักตามเน้ือเรื่องในเทพนิยาย
ของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันทานจะไดทราบเรื่องราวอันเป็นท่ีมาของ
เงือกนอยตามเน้ือหาในเทพนิยายรักบันลือโลกปัจจุบันลิตเติล้เมอรเมดมี "นองสาว" แต
ตัง้แสดงอยูท่ี Langelinie ในอาวโคเปนเฮเกน ไมไกลจากท่ีตัง้เงือกนอยตัวเดิม

เป็นจัตุรัสท่ีงดงามมากท่ีสุดในยุโรป จัตุรัสดานหนาของ พระราชวังอมาเลียนบอรก มี
พระรูปของ กษัตริยเดนมารกทรงมา ดูสงางามมาก บริเวณหนาพระราชวังจะมีการเปล่ียน
ทหารยามหนาวังทุกวัน เป็นท่ีนาตื่นตาตื่นใจของนักทองเท่ียวเป็นอยางมากในการเดิน
เลน ชมเมือง ชมการเปล่ียนเวรของเหลาทหาร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

 บาย



วันท่ี 3 เมืองเกโล - เมืองโวส

 หมายเหตุ หากทานตองการหองพักแบบSEASIDE CABIN มีหนาตางเห็นวิวทะเลกรุณาแจงทางบริษัทฯ มีคาใชจายเพ่ิมเติม

ถนนสตรอยก

เรือสําราญ DFDS

เป็นถนนสายชอปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในยุโรป ดวยความยาว 1.8 กิโลเมตร

เป็นเรือสําราญอันโออาขนาดใหญ ท่ีพรัง่พรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
มากมาย เชน ผับ บาร หองซาวนนา รานคาปลอดภาษี หองเลมเกมส เป็นตน เชิญพัก
ผอนเดินเลนบนเรือ กอนขึน้ชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ํา
แบบบุฟเฟตในเรือ พรอมพักคางคืนบนเรือสําราญน้ี อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟาเรือ หรือชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว แบบบุฟเฟต+เครื่องด่ืม ทานละ 1 ด่ืม (ซอฟทดริง้คหรือเบียรหรือไวน)

 DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เรือเขาเทียบฝ่ังทาเรือกรุงออสโล ประเทศนอรเวย

ทานออกเดินทางสู เมืองเกียโล(GEILO)(ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ท่ีเงียบสงบแหงน้ีเป็นเมืองแหงสกีรีสอรทแสนสวย
กลางหุบเขา และดินแดนแหงกลาเซียรท่ีมีชื่อเสียงของนอรเวยเพ่ือแวะทานอาหารกลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองวอส(VOSS) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองสกีรีสอรทแสนสวยของประเทศนอรเวย เมืองนารักริม
ทะเลสาบท่ีซ่ึงลนเกลารัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซ่ึงมีลายพระหัตถของรัชกาลท่ี 5
พรอมทัง้ลายเซ็นของคณะผูตามเสด็จในครัง้น้ัน ใสกรอบแสดงไวท่ีล็อบบีช้ัน้ 2 ของโรงแรม FLEISCHER’S HOTEL

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม PARK HOTEL VOSSEVANGEN หรือเทียบเทา 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 เมืองเบอรเกน - เมืองฟลัม - รถไฟฟลอม

เมืองเกโล
เมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงของนอรเวย เป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงท่ีเป็นปากประตูสูเขตฟ
ยอรดของนอรเวย และอยูระหวางกรุงออสโลและแบรเกน ท่ีน่ีมีลิฟตสกี 20 แหงและลาน
สกีอัลไพน 39 ลานในระดับความสูงและความยากงายตางกันไป ศูนยเกโลเลียมีลานสกี
ระดับงายสีเขียวและฟา สวนศูนยสลัตตามีลานสกีระดับฟาและแดงเป็นสวนใหญ
นอกจากน้ียังมีลานสกีพ้ืนราบยาว 135 ไมล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

เมืองโวส บาย

เป็นท่ีรูจักกันดีวาเป็นจุดหมายปลายทางในชวงฤดูหนาวของนักสกี เพราะท่ีน่ีมีลานสกีอยู
ถึงสองศูนยดวยกัน อีกทัง้โวสยังถูกลอมรอบดวยแมน้ํา ภูเขา หนาผา และทะเลสาบอีก
ดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 PARK HOTEL VOSSEVANGEN หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน (BERGEN)(ประมาณ1.40 ช.ม.)เ

นําทานเดินเท่ียวชมเมืองเบอรเกน ชมหมูบานชาวประมงโบราณ Bryggen สิ่งกอสรางเกาแกท่ียังคงอนุรักษอาคารไมสีสัน
สวยงามท่ีมีอายุเกือบ 300 ปี จนไดรับการจดทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก (Unesco)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานออกเดินทางสู เมืองฟลัม เมืองเล็กๆนารักท่ีมีบรรยากาศสวยงาม รายลอมดวยแนวภูเขาและชายฝ่ังทะเลแบบฟยอรด

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองฟลัม สมควรแกเวลานําทานขึน้รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบาเนน ท่ีโดงดังท่ีสุดของนอรเวย
ท่ีทานจะไดชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ําตกสูง Kjossfoss ท่ีสวยงาม รถไฟจะมีการจอดใหทานบันทึกภาพสวยประทับ
ใจ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางถึงสถานีไมดาล สถานีท่ีตัง้อยูทามกลางธรรมชาติและขุนเขาสูง ชื่นชมกับธรรมชาติท่ีสวยงาม
ตลอดการเดินทาง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ซองนฟยอรด - กรุงออสโล - คารลสโจฮันสเกท

เมืองเบอรเกน
เป็นเมืองหลวงแหงศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเกาแหงฟยอรดของประเทศนอรเวย อีก
ทัง้ยังเป็น “เมืองมรดกโลก” ประกาศโดยองคการยูเนสโก ท่ีสําคัญท่ีน่ียังเป็นเมืองใหญ
อันดับ 2 ของประเทศ และเป็นเมืองทาสําคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใตของนอรเวย
มีทัง้ เมืองเกายานชาวประมง ทาเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนยกลางการขุดเจาะน้ํามัน
ของประเทศดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

เมืองฟลัม

รถไฟฟลอม

 บาย

เป็นจุดหมายปลายทางทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมาตัง้แตปลายศตวรรษท่ี 19 ในแตละปี
จะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนเมืองเล็กๆแหงน้ีกวา 450,000 คน เมื่อมาถึงเมืองฟลัม
นักทอง เท่ียวมักไมพลาดไปลองเรือชมความสวยงามของ ซอจนฟจอรด (Sognefjord) ฟ
ยอรดท่ีมีความยาวและลึกท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผน
ดิน

สถานีรถไฟมี Flåmsbana Museet หรือ รถไฟสายโรแมนติก มีพิพิธภัณฑแสดง
เทคโนโลยีการกอสรางทางรถไฟสาย Flåmsbana ท่ีพิสูจนถึงความสามารถและความ
ชํานาญอันสูงสงของวิศวกรเมื่อ 88 ปีกอน ทางรถไฟสายน้ีใชเวลากอสรางเกือบ 20 ปีก
วาจะเปิดเสนทางเป็นการชัว่คราวสําหรับรถไฟไอน้ําเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 1940 และ
สําหรับรถไฟฟาในปี 1944

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ตื่นเชามากับบรรยากาศสบายๆใหทานไดเดินเลนพักผอนกับธรรมชาติท่ีสวยงามอากาศท่ีสะอาดบริสุทธิส์ดชื่น นําทานลอง
เรือชมความสวยงามในซองนฟยอรด Sogne Fjord ท่ีไดชื่อวาเป็น King of fjord และนับวาเป็นฟยอรดท่ีลึกเขามาในแผนดิน
มากท่ีสุดดวยความยาวกวา 200 กิโลเมตรทานจะไดชื่นชมความงามทางธรรมชาติและบรรยากาศท่ีสวยงามท่ีสรางสรรคไวไดอยาง
มหัศจรรย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานออกเดินทางสู กรุงออสโล นครหลวงแหงประเทศนอรเวยชมความสวยงามของเสนทางถนนท่ีสวยงามตลอดการเดิน
ทางสมควรแกเวลานําทานเดินชอปป้ิงบนถนนคารลสโจฮันสเกท ท่ีมีรานคา รานขายของท่ีระลึก รานอาหารมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมSCANDICHELSFYR HOTEL OSLOหรือเทียบเทา 



วันท่ี 6 กรุงออสโล - พระราชวังหลวงนอรเวย - ศาลาวาการออสโล -
ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน - เมืองคาลสตัท

ซองนฟยอรด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซองนฟยอรด (Sogne Fjord) ท่ีไดชื่อวา เป็น King of Fjord ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอรเวย
มีความยาวถึง 204 กม.จากทะเลเขามาในแผนดิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

กรุงออสโล

ยานคารลโจฮันเกนเกท

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซ่ึงสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญของชุมชน
ชาวไวกิง้โบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตัง้อยูขอบดานเหนือขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ท่ีชื่อ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ท่ีสุดชื่อ Malmøya นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

เป็นแหลงชอปป้ิง ท่ีเล่ืองชื่อของเมืองออสโล สินคาของฝากท่ีนิยมของนักทองเท่ียวคือ
เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นตน สินคาและของท่ีระลึกตางๆ ท่ีขายกันในประเทศน้ีจะมี
ราคาคอนขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศท่ีมีคาครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง
แตถึงแมวาประเทศนอรเวยจะมีสินคาท่ีแพง แตก็ยังมีชวงลดราคาสินคา คือ ปีละ 2 ครัง้
ไดแก ชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ และ ชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 SCANDICHELSFYR HOTEL OSLO หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเท่ียวชมกรุงออสโลชมประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นอยูสภาพชีวิตและการด้ินรนตอสูของมนุษยชาติ ซ่ึงเป็นผล
งานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด

นําทานเขาสูเขตใจกลางเมืองผานชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเกาแกอายุกวา 100 ปี อาทิ
เนชัน่แนลเธียเตอร, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเกาซ่ึงเป็นสัญลักษณของเมือง

จากน้ันนําทานเดินทางชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติตลอดการเดินทางผานชมสนามกระโดดสกีจัมป
HOLMEKOLLEN ท่ีมีชื่อของนอรเวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัดด(ประมาณ 3ช.ม.) เมืองท่ีตัง้อยูบริเวณทะเลสาบวาเนน ในประเทศสวีเดนนําทานเดินเลน
ชมเมืองกับบรรยากาศท่ีสบายๆริมทะเลสาบวาเนน

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY หรือเทียบเทา

กรุงออสโล

พระราชวังหลวงนอรเวย

ศาลาวาการออสโล

ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซ่ึงสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญของชุมชน
ชาวไวกิง้โบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตัง้อยูขอบดานเหนือขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ท่ีชื่อ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ท่ีสุดชื่อ Malmøya นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

พระราชวังหลวงของกษัตริยนอรเวยท่ีสรางขึน้ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษท่ี 19 เพ่ือเป็น
ท่ีประทับของ King Charles ท่ี 3 แหงนอรเวยและสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นท่ีประทับอยาง
เป็นทางการของราชวงศนอรเวย

ศาลาวาการอยูกลาง downtown และสามารถเดินเชื่อมตอไปยังสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ได
งายมากๆ และอยูไมไกลจากริมทะเลบริเวณ oslo เป็นสถานท่ีท่ีมีสเนหในทําเลท่ีตัง้

ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) น้ีตัง้สูงตระหงานอยู
บนยอดเขา ซ่ึงสรางขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีแขงขันกระโดดสกีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของนอรเวย ท่ี
ปัจจุบันทําการปรับปรุงใหม เป็นสถานท่ีจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

เมืองคาลสตัท บาย

เป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและ
เมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเป็นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดย
กษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค
Karl-stad

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 SCANDIC KARLSTAD CITY หรือเทียบเทา



วันท่ี 7 กรุงสต็อคโฮลม - ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม / ศาลากลาง
จังหวัด - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร - เซอรเกล สแควร

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองสต็อคโฮลม(STOCKHOLM)(ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศ
สวีเดน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานชมกรุงสต็อคโฮลมโดยเริ่มจากจุดชมวิวท่ีทานจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยูบนพ้ืนน้ํานําทานถายรูปบริเวณรอบ
นอกของอาคารศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลมท่ีสรางอยูริมฝ่ังทะเลท่ีมีความโดดเดนและสวยงาม

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซาเรือรบโบราณอายุรวม 400 ปี เรือวาซาท่ีย่ิงใหญก็จมลงอยูใตทะเล มากวา 300 ปีถึงไดกูขึน้
มาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ โดยตองนําชิน้สวนหลายลานชิน้ท่ีกระจายไปท่ัวทองน้ําแถบน้ันมาปะติดปะตอเหมือนตอโมเดลขนาด
ยักษแตก็สามารถสรางขึน้มาจนเป็นสถานท่ีๆนาสนใจท่ีสุดในกรุงสต็อคโฮลม

นําทานชอปป้ิงบริเวณยานเซอเกิลสแควร (SERGEL SQUARE) ท่ีมีรานคา หางสรรพสินคามากมาย ใหทานเดินเลนชม
สินคาตางๆตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ไมรวมอยูในรายการ

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม SCANDIC VICTORIA TOWER หรือเทียบเทา 

กรุงสต็อคโฮลม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงาม
ท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ความงามบนผิวน้ํา หรือราชินีแหงทะเล
บอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลา
เร็น ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม บาย

เป็นอาคารท่ีมีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของ
สตอกโฮลม ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารท่ีกอสรางดวยอิฐสีแดงทัง้หลัง ซ่ึงเป็น
สัญลักษณถึงเกาะท่ีย่ิงใหญ เน่ืองจากกอตัง้มานานตัง้แตปี 1923 ถึงแมวารูปลักษณ
ภายนอกจะดูเรียบๆ แตการตกแตงภายในไมธรรมดากับศิลปะสมัยใหมในแบบอารตนูโว



วันท่ี 8 สนามบินสต็อคโฮลม - อารลันดา

วันท่ี 9 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ํา

พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร

เซอรเกล สแควร

เป็นท่ีเก็บเรือรบวาซาเรือท่ีเป็นตํานาน และสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม ประเทศ
สวีเดน เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

เป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใชจัดกิจกรรมใหญ ๆ และเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรของ
เฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอร ท่ี 2 ประดิษฐานอยูอยางโดด
เดนเป็นสงา

 คํ่า  SCANDIC VICTORIA TOWER หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูสนามบินอารันดา เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUNDคืนภาษีกอนเดินทางกลับ

บาย

13.30 น. บินลัดฟาออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 961

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานสต็อคโฮลม - อารลันดา บาย

อยูหางจากกรุงสตอกโฮลมไปทางเหนือประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นทาอากาศยานท่ีใหญ
ท่ีสุดของสวีเดน และเป็นทาอากาศยานหลักสูประเทศสวีเดน เป็นหน่ึงในทาอากาศยาน
หลักของสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม ใหญเป็นอันดับสามในประเทศกลุมนอรดิก มี
ผูใชบริการเท่ียวบินระหวางประเทศหนาแนนเป็นอันดับสองในภูมิภาค รองรับผูโดยสาร
กวา 19 ลานคนตอปี เป็นศูนยจําลองการบินของสถาบันการบินออกซฟอรด

 กิจกรรม เชา

05.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไมรับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ

จําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือ
การยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทา
งบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและ
กรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมหรือคาตัว๋เครื่องบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได
แจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเป็นหลัก

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือ
ออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ี
ไดระบุไวขางตนทุกประการ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
หรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืน
เงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ

การชําระเงิน
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตัง้แตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการจองโดย

อัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
- คาตัว๋เครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยชัน้ประหยัด** สะสมไมลได 50 %

- คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

- คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ

- คาอาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ

- คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชัว่โมงตอวัน)

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง

- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม 
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 3,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพรอมกับคาทัวรสวนท่ีเหลือ

- คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน

- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการเป็นตน

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึน้อยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ

- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน เป็นตน 
 

วีซา
่ ่ ่



- ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุ
เทาน้ัน (การอนุมัติวีซาขึน้อยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอน
การเดินทาง 

- ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียม
ใหมทุกครัง้ หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)

หลักฐานการย่ืนวีซานอรเวย

1. รูปถายสี 2ใบ ขนาดกวาง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.ไมสวมแวนตาฉากหลังขาว ถายไวไมเกิน 3 เดือน

2. หนังสือเดินทาง ท่ียังไมหมดอายุ และตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือนจนถึงวันท่ีเดินทางกลับประเทศไทยและหนังสือเดินทางเลม
เกา(ถามี) 
3. หนังสือรับรองการทํางานท่ีระบุวันลาชัดเจน หรือธุรกิจสวนตัวหรือเอกสารการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง 
4. เอกสารหลักฐานทางการเงิน (สามารถเลือกอยางใดอยางหน่ึง)

- หนังสือรับรองธนาคารภาษาอังกฤษฉบับจริง

- สําเนาสมุดบัญชียอนหลังอยางนอย 6 เดือนอัพเดตกอนย่ืน 7 วัน

- Statement ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดตกอนย่ืน 7 วัน

- กรณีท่ีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณตองเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมตามน้ี

5. ในกรณีท่ีผูย่ืนคํารองเดินทางคนเดียว

- หนังสือยินยอมใหเดินทางจากบิดามารดาท่ีรับรองโดยอําเภอ ตัวจริงและสําเนา ในกรณีท่ีผูย่ืนคํารองเดินทางกับผูปกครองฝ ายใด
ฝ ายหน่ึง

- หนังสือยินยอมใหเดินทางจากผูปกครองอีกฝ ายหน่ึง ท่ีรับรองโดยอําเภอตัวจริงและสําเนา ในกรณีท่ีผูย่ืนคํารอง เดินทางกับ บิดา
หรือ มารดา ท่ีมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

- หนังสือรับรอง การมีอํานาจปกครองบุตร แตเพียงผูเดียวตัวจริงและสําเนา

8. สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนพรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดทัง้เบอรบานเบอรมือถือ 
9. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา และใบมรณะ (ถามี) 
10. ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 
หมายเหตุ ลูกคาตองโชวตัวทุกทาน  ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ 
**หนังสือเดินทางราชการไมตองทําวีซาอยูได 90 วัน** 
คาธรรมเนียมวีซานอรเวยตองชําระทันทีตอนกรอกแบบฟอรมวีซาออนไลน โดยผานบัตรเครดิตเทาน้ัน (ไมจําเป็นตองเป็นบัตรเครดิต
ของผูย่ืนขอวีซา) 
 

หมายเหตุ
** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม

** ตัว๋กรุปเมื่อออกตัว๋แลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงตัว๋

- ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทัง้หมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร)

- หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการคิดคาใชจายตามความเป็นจริง (คามัดจําตัว๋กับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตัว๋แลวทางบริษัทฯจะ
หักคาตัว๋เครื่องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนทัง้น้ีบาง
สายการบินไมสามารถคืนคาตัว๋เครื่องบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียก
เก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 15 วัน

- ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการเดินทางและ
สําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการ
ย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินทัง้หมดท่ีทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ี
ดําเนินการตามกฎหมาย

่ ่ ่ ์



- สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืน
คาทัวรทัง้หมด ยกเวนหากเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูก
ระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯกับทางสถานทูต

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้กัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มี
ความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
อาจมีการแยกหองพัก

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 45วันหักคามัดจํา 20,000 บาท

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44วันหักคามัดจํา 30,000 บาท 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
 


