


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

2
สนามบินสต็อคโฮลม	-	อารลันดา	-	กรุงสต็อคโฮลม	-	จุดชม
วิวบนเนินเขาถนน	FJALLGATAN	-	พิพิธภัณฑเรือรบ
โบราณวาซาร	-	ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม	/	ศาลากลาง
จังหวัด

พักที่	SCANDIC	HOTEL
STOCKHOLM	หรือเทียบ
เทา

3 กรุงสต็อคโฮลม	-	แกมลาสแตน	-	เมืองคาลสตัท	-	ทะเลสาบ
เยลมาเรน

พักที่		SCANDIC	WINN
KARLSTAD	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 กรุงออสโล	-	อุทยานฟรอกเนอร	-	ลานกระโดดสกีโฮเมน
คอลเลน	-	ยานคารลโจฮันเกนเกท

พักที่		PARK	INN	BY
RADISSON	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 พิพิธภัณฑเรือโบราณไวกิ้ง	-	เรือสําราญ	DFDS	-	กรุง
ออสโล

พักที่	เรือ	DFDS	หรือเทียบ
เทา	หองพักแบบ	INSIDE
CABIN	(ตองการหอง	SEA
VIEW	CABIN	เพิ่ม	2,500
บาทตอทาน)

6 โคเปนเฮเกน	-	น้ําพุเกฟิออน	-	เงือกนอย	หรือ	ลิตเติ้ล
เมอรเมด	-	ถนนสตรอยก

พักที่		FIRST	HOTEL
COPENHAGEN	หรือเทียบ
เทา

7 อิสระเต็มอิ่มกับเมืองโคเปนเฮเกน	เมืองหลวงของเดนมารก
-	สนามบินโคเปนเฮเกน	-	สนามบินดูไบ

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

20	ก.พ.	60	-	27	ก.พ.	60 49,900	บาท 49,900	บาท 48,900	บาท 8,500	บาท

16	มี.ค.	60	-	23	มี.ค.	60 49,900	บาท 49,900	บาท 48,900	บาท 8,500	บาท



23.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตูหมายเลข	9	เคานเตอร	T	สายการบิน	EMIRATE
AIRLINE	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

02.00	น.	ออกเดินทางจาก	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินเอมิเรต	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK371	(มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	7	ชั่วโมง)
05.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองสตอคโฮลม	ประเทศสวีเดน	ดวย	เทีย่วบินที	่EK157	(มีอาหารและเครื่องดื่ม

บริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6.30	ชั่วโมง)
11.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานกรุงสตอคโฮลม	ประเทศสวีเดน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	กรุงสตอคโฮลม	นครหลวงของประเทศสวีเดนที่มีความ	สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลกจน

ไดรับการขนานนามวาความงามบนผิวน้ําหรือราชินีแหงทะเลบอลติค	เป็นเมืองแหงประวัติศาสตร	ศิลปะและ
สถาปัตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบายและทันสมัยของบานเมือง	รวมทั้งปราสาทราชวังทําใหสต็อก
โฮลมเป็นเมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก
นําทานขึน้จุดชมวิวบนเนินเขา	ถนนFJALLGATAN	เพื่อบันทึกภาพของ	กรุงสต็อคโฮลมจากมุมที่สวยที่สุดชม

เมืองที่ไดรับสมญานามวาเวนิสแหงยุโรปเหนือและยังไดรับการคัดเลือกใหเป็นนครหลวงแหงวัฒนธรรมของ
ยุโรปเชนเดียวกับเอเธนสปารีสและ	อัมสเตอรดัม
อิสระทานชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยูบนเกาะใหญ	14	เกาะที่หอมลอมดวยทะเลสาบ	มาลารและทะเลบอล

ติคผานชมสถานที่สําคัญอาทิโอเปราเฮาส,	ที่ทําการรัฐบาลแหง	พระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเกากมลาสตันซึ่ง
ปัจจุบันใชเป็นสถานที่รับรองแขกบานแขกเมือง
นําทานชม	พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร	เป็นเรือรบที่มีอานุภาพรายแรงที่สุดในยุคน้ันกับระวางขับน้ํา

1,300	ตันปืนใหญ	64	กระบอกเพื่อแยงชิงความเป็นเจาแหงทะเลบอลติก	ซึ่งก็ตองผิดหวัง	อยางรายแรงเพราะ
จมลงใตทะเลเพียงลงสัมผัสน้ําทะเลเพียงไมกี่นาทีและไดรับการกูขึน้มาหลังจากจมอยูใตน้ําถึง	333	ปี
อิสระทานชมความยิ่งใหญในอดีตที่ไดรับการซอมแซมปะติดปะตอ	ชิ้นสวนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นของเรือที่



จม	และกระจายไปทั่วทองน้ํา
นําทานผานชม	ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม	ซึ่งใชเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองสําหรับผูที่ไดรับรางวัล

โนเบลในทุกๆสาขาภายในหอง	GOLDEN	HALL	ที่ประดับประดาดวยโมเสคทองคํากวา	18	ลานชิ้น
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย	หรือเดินเลนชมเมืองเลือกซื้อสินคาบนถนนชอปป้ิงตามอัธยาศัย

อยูหางจากกรุงสตอกโฮลมไปทางเหนือประมาณ	42	กิโลเมตร	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของสวีเดน	และเป็นทาอากาศยานหลักสูประเทศ
สวีเดน	เป็นหน่ึงในทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน	ซิสเต็ม
ใหญเป็นอันดับสามในประเทศกลุมนอรดิก	มีผูใชบริการเที่ยวบินระหวาง
ประเทศหนาแนนเป็นอันดับสองในภูมิภาค	รองรับผูโดยสารกวา	19	ลานคน
ตอปี	เป็นศูนยจําลองการบินของสถาบันการบินออกซฟอรด

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศสวีเดน	และยังเป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย	จนไดรับขนานนามวา	ความงามบนผิวน้ํา	หรือ
ราชินีแหงทะเลบอลติก	ประกอบดวยเกาะใหญนอย	14	เกาะที่โอบลอมดวย
ทะเลบอลติก	ทะเลสาบมาลาเร็น	ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุด
แหงหน่ึงของโลก

ถายภาพกับมุมที่สวยที่สุดในการชมกรุงสตอกโฮลมจากน้ันนําทานผานชม
ยานเมืองเกา	(Gamla	Stan)	ที่อยูในเขตทัศนียภาพ	ที่สวยที่สุดของกรุง
สตอกโฮลม	ณ	ที่น้ี	จะพบกับบานเรือนสมัยโบราณ	ซึ่งยังคงรักษาสภาพอาคาร
บานเรือนไดอยางดี	นําทานผานชมพระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	เป็นที่
ประทับอยางเป็นทางการของพระราชวงศสวีเดน	ลักษณะเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมบาโรค	สรางขึน้เมื่อปีค.ศ.	1754

เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตํานาน	และสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน	เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญของสตอกโฮลม	ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่กอสรางดวยอิฐสี
แดงทั้งหลัง	ซึ่งเป็นสัญลักษณถึงเกาะที่ยิ่งใหญ	เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี
1923	ถึงแมวารูปลักษณภายนอกจะดูเรียบๆ	แตการตกแตงภายในไมธรรมดา
กับศิลปะสมัยใหมในแบบอารตนูโว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	SCANDIC	HOTEL	STOCKHOLM	หรือเทียบเทา



เชา
นําทานชม	กรุงสตอคโฮลม	ซึ่งอยูบนหมูเกาะใหญนอยที่โอบลอมดวย	ทะเลสาบมาลาร
นําทานผานชม	โรงละคร	ทําเนียบรัฐบาล
นําทานขึน้ชม	วิวบนเนินสูงริมทะเลสาบ	ทานจะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของทาเรือสตอคโฮลมเกาะเมือง

โบราณสแกนเช็นและ	เมืองเกาโอลดซิตี้	Old	Town

นําทานชมเมืองที่จุดชมวิว	แลวผานไปชม	แกมลาสแตน	เมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด
ปัจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเป็นเมืองแหงยุคกลาง	และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง	Royal	Palace	เป็นที่
ประทับอยางเป็นทางการของพระราชวงศสวีเดนและเป็นหน่ึงในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดา
พระราชวังทั้งหมดของยุโรป
เทีย่ง
นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองคารลสตัด	(ระยะทาง	240	กม.	ใชเวลา	เดินทางประมาณ	3.30	ชม.)

เมืองใหญที่ตั้งอยูริมทะเลสาบแวน	เนิรน	227	ก.ม	เป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมืองนอรดิกอาศัยมาแตโบราณกาล
กวา	1,000	ปี
นําทานผานชม	เมืองOrebro	เมืองใหญในเขตทะเลสาบ	Hjalmaren	ระหวางทางรมรื่นไปดวยภูเขาและ

ทะเลสาบอีกทั้ง	ยังเป็นแหลงตากอากาศพักผอนหยอนใจหรือเลนกีฬาทางน้ําตกปลาแตถาเป็นฤดู	หนาว
ทะเลสาบทุกแหงจะกลายเป็นน้ําแข็ง

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศสวีเดน	และยังเป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย	จนไดรับขนานนามวา	ความงามบนผิวน้ํา	หรือ
ราชินีแหงทะเลบอลติก	ประกอบดวยเกาะใหญนอย	14	เกาะที่โอบลอมดวย
ทะเลบอลติก	ทะเลสาบมาลาเร็น	ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุด
แหงหน่ึงของโลก

เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง	มีกลิ่นอายของศตวรรษที่	17	ทั้งบานเรือน
สิ่งปลูกสรางที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน	เชน
เดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ	ที่เรียงรายไปดวยรานกาแฟและราน
หนังสือตางๆ	ที่คุณจะเพลิดเพลินในการเที่ยวชม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เมืองคาลสตัท	(Karlstad)	เมืองสวยงามเล็กๆ	ริมทะเลสาบอยูระหวางเมือง
สต็อคโฮลม	ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล	ประเทศนอรเวย	เพราะเป็น
เมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี	สรางเมืองโดยกษตัริยคารลที่	9	(Karl	IX)	ใน
ปีค.ศ.1604	ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค	Karl-stad	ที่น่ีมีโบสถ
ใหญของเมือง	สรางขึน้เมื่อปี	1730,จัตุรัสใจกลางเมือง,ศาลากลางประจํา
จังหวัด	และสะพานหิน

เป็นทะเลสาบใหญเป็นอันดับ	4	ของประเทศสวีเดน	ตั้งอยูติดกับทะเลสาบมา
ลาเรน	สามารถเชื่อมตอกับกรุงสตอกโฮลมผานทางคลองเยลมาเร	ทะเลสาบ
มีความยาว	63	กม.	กวางราว	20	กม.	มีความลึกเฉลี่ย	6	เมตร	มีพื้นผิว	485
กม²	มีเมืองเออเรบรูตั้งอยูริมฝ่ัง	มีงานเทศกาลดนตรีจัดใกลทะเลสาบหลาย
เทศกาล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน



	พักที่		SCANDIC	WINN	KARLSTAD	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา
นําทางออกเดินทางสู	เมืองออสโล	ประเทศนอเวย	เมืองหลวงของประเทศนอรเวย	(ระยะทาง	240	กม.	ใช

เวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)เมื่อประมาณ900	กวาปีกอนออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญของจักรพรรดิไว
กิ้งโบราณซึ่งอยู	ใตการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแแฮร
เทีย่ง
นําทานเขาสู	ใจกลางเมืองชมกรุงออสโล	(OSLO)

นําทานผานชม	โบสถโดมคาทีดราล	ตึกรัฐสภาอุทยานแหงชาติ
นําทานชม	ภายในอุทยานฟรอกเนอร	(Vigeland	Sculpture	Park)	ทานจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาว

นอรเวย	ชื่อ	กุสตาฟวิกเกแลนดที่ใชเวลาถึง	40	ปีในการแกะสลักหินแกรนิตและทองแดงใหยุวชนไดเห็นวัฏจักร
ในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษยตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อโมโนลิทสูง	17	เมตรแกะสลักจาก
หินแกรนิตชนิดแข็ง
นําทานถายรูปกับ	ลานกระโดดสกี	Holmenkollen	สถานที่แขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปกติในชวงเดือน

มีนาคมจะใชเป็นสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทั้งโลกที่น่ีสามารถจุคนไดเกือบหน่ึงแสนคน
นําทานผานชม	โรงแรมทีร่ัชกาลที	่5	เคยเสด็จมาประทับในสมัยที่เสด็จประพาสยุโรป
นําทานชอปป้ิงบริเวณ	ยานถนน	คารลโยฮันน	ที่มากไปดวยรานคาชั้นนําและใกลๆกันเป็นที่ตั้งของสถานที่

สําคัญไมวาจะเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของกษตัริยองคปัจจุบันและอาคารรัฐสภาเป็นตน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ซึ่งสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญ
ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ	ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย	ตั้งอยู
ขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	(fjord)	ที่ชื่อ	ออสโลฟยอรด	ตัวเมืองประกอบ
ดวยเกาะ	40	เกาะ	เกาะใหญที่สุดชื่อ	Malmøya	นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ	343
แหงซึ่งเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นสวนที่จัดแสดงงานประติมากรรมมนุษยเปลือย	ในหลากหลายอิริยาบถทั้ง
น่ัง	เดิน	ยืน	ทํากิจกรรมตางๆ	เป็นรูปแบบเสมือนจริง

ลานกระโดดสกี	โฮเมนโคเลน	(Holmenkollen	ski	jump	arena)	น้ีตั้งสูง
ตระหงานอยูบนยอดเขา	ซึ่งสรางขึน้เพื่อเป็นสถานที่แขงขันกระโดดสกีที่มีชื่อ
เสียงที่สุดของนอรเวย	ที่ปัจจุบันทําการปรับปรุงใหม	เป็นสถานที่จัดการ
แขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี	1952



เป็นแหลงชอปป้ิง	ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล	สินคาของฝากที่นิยมของนักทอง
เที่ยวคือ	เครื่องครัว	พวงกุญแจ	เป็นตน	สินคาและของที่ระลึกตางๆ	ที่ขายกัน
ในประเทศน้ีจะมีราคาคอนขางสูง	เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศที่มีคาครอง
ชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง	แตถึงแมวาประเทศนอรเวยจะมีสินคาที่แพง
แตก็ยังมีชวงลดราคาสินคา	คือ	ปีละ	2	ครั้ง	ไดแก	ชวงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ	และ	ชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่		PARK	INN	BY	RADISSON	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา
นําทุกทานชม	พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง	(The	Viking	Ship	Museum)	พาหนะสําคัญของเหลา	นักรบ	ไวกิ้งเมื่อครั้ง

ที่เคยรุงเรืองในอดีตจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม	ในยุคคริสตศตวรรษ	ที่	9	โดยขุดไดจากรอบๆ
ออสโลฟยอรด	นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับ	เครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา	1,000	ปี
เทีย่ง
นําทานออกเดินทางสู	ทาเรือเพื่อลงเรือสําราญDFDS	Scandinavian	Seaway	ที่พรั่งพรอมไป	ดวยรานขาย

ของรานคาปลอด	ภาษี,	รานอาหาร,	หองSauna,	Spa	ฯลฯกรุณาเตรียมกระเปา	สําหรับคางคืนบนเรือ1คืนเพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางของทาน
16.30น.	เรือออกเดินทางสู	กรุงออสโล	นอรเวย	ผานนานน้ําของเดนมารกและสวีเดน
นําทานเพลิดเพลินกับ	กิจกรรมตางๆในเรือ	อาทิ	หองอบซาวนาโรงภาพยนตรรานจําหนายสินคาปลอด

ภาษีฯลฯ	(กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ	1	คืน	เพื่อความสะดวกของทาน)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณที่สรางจากไม	ในคริสตศตวรรษที่	9	โดยขุด
ไดจากรอบๆออสโลฟยอรด	นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต
ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา	1,000	ปี	เรือถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในอดีต	เพราะ
ชาวไวกิ้งใชเรือ	ทั้งในเรื่องของการรบ	ทําการคา	และออกสํารวจหาดินแดน
ใหมๆ	ไกลกวาคอนโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเรือสําราญที่จะใชโดยสารขามเมือง	ภายในเรือก็มีขาวของเครื่องใชตางๆ
คลายๆบานเรือ	คุณจะไดสัมผัสบรรยากาศการเดินเรือที่แทจริง	บนเรือลอง
เรือคางคืนหรือเรือขามฟาก	คุณจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือที่มีอยู
ในน้ําและระดับนานาชาติ



เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ซึ่งสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญ
ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ	ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย	ตั้งอยู
ขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	(fjord)	ที่ชื่อ	ออสโลฟยอรด	ตัวเมืองประกอบ
ดวยเกาะ	40	เกาะ	เกาะใหญที่สุดชื่อ	Malmøya	นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ	343
แหงซึ่งเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	เรือDFDS	อาหารเป็นแบบบุฟเฟต	SCANDINEVIAN
	พักที่	เรือ	DFDS	หรือเทียบเทา	หองพักแบบ	INSIDE	CABIN	(ตองการหอง	SEA	VIEW	CABIN	เพิ่ม	2,500

บาทตอทาน)

เชา
นําทานเดินทางชม	เมืองโคเปนเฮเกน	(Copenhagen)	มหานครหลวงแหงประเทศเดนมารก	เป็นเมืองเกา

แกเมืองหน่ึงของยุโรปกอตั้งมาราวศตวรรษที่	10	และเป็นเมืองใหญที่สุดของประเทศ	ไดรับฉายาวาเป็นสวรรค
แหงเมืองทาแลดินแดนแหงเทพนิยาย
อิสระทานชม	เมืองสวยงามเต็มไปดวยธรรมชาติซึ่งสรางความตื่นตาตื่นใจ
นําทานชม	พระราชวังฤดูหนาว	Amalienborg	Palace	ของราชวงศเดนมารกปัจจุบัน	พระราชวังแหงน้ียัง

เป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหลาพระราชวงศแหงเดนมารก	พระราชวังอมาเลียนบอรก	มี	สถาปัตยกรรมแบ
บร็อคโคโคนอกจากจะไดชมสถาปัตยกรรมอัน	งดงามแลวดานหนาของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยาม
หนาวังทุกวัน
นําทานชม	น้ําพุแหงราชินีเกฟิออน	(Geifion	Fountain)	อนุสาวรียที่เป็นที่มาแหงตํานานในการสราง

ประเทศโดยมีตํานานเลาขาน	วาเทพเจาผูทรงอิทธิฤทธิด์ลบันดาลให	พระนางกอบกูชาติโดยพระราชินีเกฟิออน
ไดแปลงรางลูกชาย	4	คนใหเป็นโคเพื่อไถ	พื้นดินขึน้มาจากใตน้ําใหเกิดเป็นประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี	รูปป้ัน
หญิงคนหน่ึงซึ่งกําลัง	ถือแสไลวัวทั้ง	4	ตัวตัวอยูคือพระราชินีน่ันเอง
อิสระทาน	ถายรูปกับเงือกนอย	Little	Mermaid	ตัวเอกจากเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันแสนเศราของฮันส

คริสเตียนแอนเดอรเซน	นักเขียนชาวเดนมารกผูโดงดังรูปป้ันลิตเติลเมอรเมดโดยประติมากร	ชาวเดนมารกเอ็ด
วารด	อีริคเซนถูกนํามาตั้งไวที่อาวโคเปนเฮเกน	เมื่อ	97	ปีมาแลว
เทีย่ง
อิสระใหทานชอปป้ิงสินคา	ยานวอลคกิ้งสตรีท	หรือ	ถนนสตรอยกStroget	ถนนชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลก

เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่KongensNytorvที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดังอาทิหลุยสวิตตอง	ชาแนล	ราน
นาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส,	พอรซเลน	เป็นตน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของเรือ	DFDS

เมืองในเทพนิยาย	เป็นทั้งเมืองหลวงใหญที่สุดของประเทศเดนมารก	เป็นยาน
ธุรกิจที่สําคัญ	และเป็นเมืองที่สวยงามและนาสนใจ	ดวยมีลักษณะของการผสม
ผสานวิถีชีวิตหลากหลาย



เป็นน้ําพุขนาดใหญที่ถูกสรางขึน้ในรูปทรงที่แปลกตา	คลายกับเป็นธารน้ําตก
จําลอง	เพื่ออุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน	ตนตํานานของราชอาณาจักร
เดนมารก	เป็นรูปป้ันที่สวยงามตระการตา

สัญลักษณของเมืองซี่งตั้งอยูที่ริมอาวโคเปนเฮเกน	นักทองเที่ยวแทบทุกคนมา
ตรงจุดน้ีเพื่อถายรูปคูกับเธอ	ที่ยังคงน่ังหนาเศราเฝารอ	เจาชายคนรักตามเน้ือ
เรื่องในเทพนิยายของ	ฮันส	คริสเตียน	แอนเดอสันขณะเดียวกันทานจะได
ทราบเรื่องราวอันเป็นที่มาของเงือกนอยตามเน้ือหาในเทพนิยายรักบันลือโลก
ปัจจุบันลิตเติ้ลเมอรเมดมี	"นองสาว"	แตตั้งแสดงอยูที่	Langelinie	ในอาว
โคเปนเฮเกน	ไมไกลจากที่ตั้งเงือกนอยตัวเดิม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นถนนสายชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรป	ดวยความยาว	1.8	กิโลเมตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่		FIRST	HOTEL	COPENHAGEN	หรือเทียบเทา

เชา
อิสระเต็มอิม่กับ	เมืองโคเปนเฮเกน	เมืองหลวงของเดนมารก	ตามอัธยาศัย

เทีย่ง	
11.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบินเดนมารก	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
14.20	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินเอมิเรต	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK152	(มีอาหาร

และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6.30	ชั่วโมง)
23.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มหานครหลวงแหงประเทศเดนมารก	เป็นเมืองเกาแกเมืองหน่ึงของยุโรปกอ
ตั้งมาราวศตวรรษที่	10	และเป็นเมืองใหญที่สุดของ	ประเทศในแถบสแกน
ดิเนเวียไดรับฉายาวาเป็นสวรรคแหงเมืองทาแลดินแดนแหงเทพนิยาย	รัก
อมตะ	เมืองน้ีเป็นแรงบัลดาลใจและหลอหลอมกวีระดับโลกฮันสคริสเตียน
แอนเดอรสันผู	สรางสรรคนิยายอันลือชื่ออยางเจาหญิงเงือกนอยหนูนอยผูขาย
ไมขีดไฟลูกเป็ดขี้เหรที่ผูคนทั่ว



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว

เป็นทาอากาศยานที่รองรับการจราจรทางอากาศกรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศ
เดนมารก	และเป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากที่สุดในกลุมประ
เทศนอรดิก	อีกทั้งยังเป็นทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน
ซิสเต็ม

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

03.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินเอมิเรต	แอรไลน	เที่ยวบินที่	EK376	(มี
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	7	ชั่วโมง)
12.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	24	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา



อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ	ทานละ	12	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)
คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	16	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน(กรณีใหยื่นวีซาให	คาธรรมเนียม+บริการ	3,500บาท)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเชงเกน	(สวีเดน)
1.	หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน	ฉบับจริง	มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และมีหนาวางไมตํ่ ากวา	2	หนา
2.	รูปถายสี	หนาตรง	ขนาด	3.5	x	4.5	ซม.	ใบหนาประมาณ	3	ซม.	จํานวน	2	รูป	ฉากหลังตองเป็นพื้นสีขาวเทาน้ัน
3.	หลักฐานการทํางาน/การเรียน
-	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการบริษทั	/	รานคา:	หนังสือรับรองบริษทัฯ	ประทับตราฯ	และเซ็นรับรอง

(มีอายุไมเกิน	3	เดือน)	/	ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา
-	กรณีพนักงานบริษทั:	จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	วันเริ่มงาน	เงินเดือน	จดหมาย

รับรองการทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อประเทศ	จดหมายจะตองออกจากองคกร
หรือบริษทัฯ	ที่มีหัวจดหมาย	ตราประทับ	(ถามี)	ที่อยู	และเบอรติดตออยางชัดเจน

-	กรณีทีเ่ป็นขาราชการ:	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน
-	กรณีเกษียณอายุราชการ:	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	หรือ	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
-	กรณีประกอบธุรกิจไมจดทะเบียน:	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน
-	กรณีเป็นนักเรียน	นักศึกษา:	จดหมายรับรองการเรียน	ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน	/	การเรียน	ตองมีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันยื่นวีซา	จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษ

เทาน้ันและตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)

4.	หลักฐานการเงิน	สถานทูตรับพิจารณา	สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย	เทาน้ัน
-	หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่

นัดยื่นวีซา	สําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	สามารถใชแทน	BANK
STATEMENT	ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือน
***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***
5.	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประชาชน
6.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	(ถามี)
7.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
8.	สําเนาสูติบัตร	(กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)

เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีและไมไดเดินทางพรอม	บิดาและมารดา
เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก
เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให

ระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)

เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให
ระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว	(เกี่ยวของทางสายเลือดเทาน้ัน	บิดามารดา,บุตร,พี่นอง,สามีภรรยา)
ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	GUARANTEE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชี(ผูรับรอง)	และตองระบุชื่อ

ผูถูกรับรองดวย	มีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)

หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่นัด
ยื่นวีซา
สําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	สามารถใชแทน	BANK	STATEMENT

ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือน
หมายเหตุ:
ผูสมัครตองมาแสดงตน	ณ	ศูนยยื่นคํารองขอวีซา	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต	โดยประมาณ	10-15	วันทําการ



หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาแลว	ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการ
ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ	ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ดังน้ันหากทานมีความจําเป็นใน
การใชเลมเพื่อเดินทาง	กรุณาแจงบริษทัทัวร
การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ	อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการ

ถาวร	ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตฯ	ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม
Passport	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**
**ราคาน้ีไมรวมคาวีซาเชงเกน	ยื่นสถานทูตสวีเดน**
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมี	ผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย	21	วัน
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก

1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหอเดี่ยว(Single)	,หองคู
(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		



4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	


