


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินโคเปนเฮเกน	-	โคเปนเฮเกน	-	พระราชวังอามาเลียนบอรก	-
น้ําพุเกฟิออน	-	เงือกนอย	หรือ	ลิตเติ้ลเมอรเมด	-	ปราสาทโรเซนบ
อรก	-	Stroget	-	เรือสําราญ	DFDS

พักบนเรือสําราญ
DFDS	หองพัก
ภายในเรือสําราญ
แบบ	2	Berth
Inside

3 กรุงออสโล	-	สวนปฏิมากรรมวิกกลันดิ	์-	ศาลาวาการออสโล	-
พระราชวังหลวง	-	ปราสาท	Akershus	-	พิพิธภัณฑเรือโบราณไวกิ้ง

พักที่	HOTEL
SCANDIC
FORNEBU,
OSLO		4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 เมืองคาลสตัท	-	กรุงสต็อคโฮลม

พักที่	HOTEL
PARK	INN
SOLNA,
STOCKHOLM	4
ดาวหรือเทียบเทา

5 ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม	/	ศาลากลางจังหวัด	-	พิพิธภัณฑเรือรบ
โบราณวาซาร

พักที่	HOTEL
PARK	INN
SOLNA,
STOCKHOLM	4
ดาว	หรือเทียบ
เทา

6 สนามบินสต็อคโฮลม	-	อารลันดา

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

10	ก.ย.	60	-	16	ก.ย.	60 54,900	บาท
50,900	บาท

54,900	บาท	50,900
บาท

54,900	บาท	50,900
บาท 15,000	บาท



22.30	น.	คณะเดินทางพรอมกันที	่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตูทางเขาหมายเลข	4	แถว	D
เคานเตอรสายการบินไทย	เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

01.20	น.	ออกเดินทางสู	โคเปนเฮเกน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG950
07.40	น.	เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen)	เมืองหลวงของประเทศเดนมารก	จากน้ันนําทาน

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	นําทานรับสัมภาระแลว	นําทานเดินทางสูตัวเมือง
นําทานชมความงามภายนอกพระราชวังอามาเลียนบอรก	อันเป็นที่ประทับของราชวงศเดนมารก	ชม

อาคารบานเรือน	สไตลเดนมารก	ชมน้ําพุเกฟิออน	พรอมฟังประวัติอันนา	ประทับใจ
แลวนําทานชมและถายรูปกับเงือกนอย	“Little	Mermaid”อันเป็นสัญลักษณของกรุงโคเปนเฮเกน
นําทานเขาชมปราสาทโรเซนบอรกศิลปะแบบดัตชเรเนซองส	ภายในประดับตกแตงดวยวัตถุลํ้ าคานาสนใจ

มากมาย	โดยเฉพาะอยางยิ่งมงกุฎที่ประดับดวยอัญมณีที่สวยงามลํ้าคา	เกาอี้ที่ใชในพระราชพิธีราชาภิเษกของ
กษตัริย	ราชบัลลังก	ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ	และเสื้อเกราะของอัศวิน	ซึ่งลวนแลวแตเป็นของลํ้าคาใน
ศตวรรษที่17	ในอดีตปราสาทแหงน้ีถูกสรางเพื่อจุดประสงคใชในการพักรอนของเชื้อพระวงศในสมัยน้ัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
อิสระใหทานชอปป้ิง	และเลือกซื้อของฝากบนถนนสายชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรป	“Stroget”เมื่อไดเวลาอัน

สมควรแลว	
นําทานเดินทางสูทาเรือ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางสูกรุงออสโล	โดยเรือสําราญขนาดใหญ	DFDS	ทาน

สามารถเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีนานาชนิด	และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวกภายในเรือสําราญ
อาทิเชนไนตคลับ,	บาร,	หองเกมส	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารภายในเรือสําราญ	DFDS	หองพักภายในเรือสําราญแบบ	2

Berth	Inside



เป็นทาอากาศยานที่รองรับการจราจรทางอากาศกรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศ
เดนมารก	และเป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากที่สุดในกลุมประ
เทศนอรดิก	อีกทั้งยังเป็นทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน
ซิสเต็ม

เมืองในเทพนิยาย	เป็นทั้งเมืองหลวงใหญที่สุดของประเทศเดนมารก	เป็นยาน
ธุรกิจที่สําคัญ	และเป็นเมืองที่สวยงามและนาสนใจ	ดวยมีลักษณะของการผสม
ผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

เป็นสถานที่ประทับในชวงฤดูหนาวของราชวงศเดนมารกมาตั้งแตปี	ค.ศ.1794
ซึ่งตั้งอยูในเมืองโคเปนเฮเกน	ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก	และการตกแตง
ภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตลร็อคโคโค

เป็นน้ําพุขนาดใหญที่ถูกสรางขึน้ในรูปทรงที่แปลกตา	คลายกับเป็นธารน้ําตก
จําลอง	เพื่ออุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน	ตนตํานานของราชอาณาจักร
เดนมารก	เป็นรูปป้ันที่สวยงามตระการตา

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

เป็นหน่ึงในตัวอยางของปราสาทตางๆ	ในกรุงโคเปนเฮเกน	สมัยพระเจา
คริสเตียนที่	4	ในยุคศตวรรษที่	17	ภายในประดับตกแตงดวยวัตถุลํ้ าคานา
สนใจมากมาย	โดยเฉพาะอยางยิ่งมงกุฎที่ประดับดวยอัญมณีที่สวยงามลํ้าคา
ซึ่งจัดแสดงไวที่ชั้นใตดินของพิพิธภัณฑ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน



แหลงชอปป้ิงที่ใหญที่สุดของโคเปนเฮเกน	และอยูในใจกลางเมือง	Strøget	เป็น
ถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของรานคา	ตั้งแตสินคาราคาถูก
และสินคาแบรนดเนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก	ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง
1.1	กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลากลางไปยังถนน	Kongens	Nytorv	Strøget	จึงถูก
ตั้งเป็นชื่อเลนของถนนคนเดินดังกลาวตั้งแตยุคศตวรรษที่	18	เป็นตนมาและ
ครอบคลุม	ถนน	4	สายดวยกันคือ	Frederiksberggade,	Nygade,
Vimmelskaftet	และ	Østergade

เป็นเรือสําราญที่จะใชโดยสารขามเมือง	ภายในเรือก็มีขาวของเครื่องใชตางๆ
คลายๆบานเรือ	คุณจะไดสัมผัสบรรยากาศการเดินเรือที่แทจริง	บนเรือลอง
เรือคางคืนหรือเรือขามฟาก	คุณจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือที่มีอยู
ในน้ําและระดับนานาชาติ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารภายในเรือสําราญ	DFDS
	พักบนเรือสําราญ	DFDS	หองพักภายในเรือสําราญแบบ	2	Berth	Inside

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต	ณ	ภัตตาคารภายในเรือสําราญ	DFDS

09.45	น.	เดินทางถึงกรุงออสโล	(Oslo)	เมืองหลวงของประเทศนอรเวย	เดิมเคยเป็นชุมชนใหญของชาวไว
กิ้งโบราณ	ปัจจุบันไดรับการยอมรับวาเป็นเมืองที่นาอยูที่สุดเมืองหน่ึงของโลก
นําทานชมสวนปฏิมากรรมวิกกลันดสวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

นอรเวย	ซึ่งแสดงเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย	โดยเฉพาะเสาหิน	“โมโนลิธ”กลางสวนที่สูงถึง	17	เมตร	ที่ยิ่งใหญ
ที่สุด	หัวหนาทัวรคอยแนะนําใหทานถายรูปในมุมมองที่สวยที่สุด
นําทานผานชมศาลาวาการกรุงออสโล	สถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ริเริ่มโดยอัลเฟร็ด	โน

เบล	ตั้งแต	ค.ศ.1895	โดย	Norwegian	Nobel	Committee	ประเทศนอรเวยเป็นผูคัดเลือกผูรับรางวัล	พิธีมอบ
รางวัลมีขึน้ทุกปีในวันที่	10	ธันวาคม	ซึ่งตรงกับวันคลายวันเสียชีวิตของ	อัลเฟร็ด	โนเบล
นําทานผานชมพระราชวังหลวงของกษตัริยนอรเวยที่สรางขึน้ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่	19	เพื่อเป็นที่

ประทับของ	King	Charles	ที่	3	แหงนอรเวยและสวีเดน	โดยปัจจุบันเป็นที่ประทับอยางเป็นทางการของราชวงศ
นอรเวย	
นําทานผานชมAkershus	Castle	and	Fortressเป็นปราสาทในยุคกลาง	ปอมน้ีสรางเพื่อเป็นแนวกําแพง

ปองกันเมืองออสโล	และปราสาทแหงน้ียังเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง	(Viking	Ship	Museum)ที่เกาแกและมีชื่อเสียงของกรุงออสโล	ฟังเรื่อง

ราวความเป็นมาของเรือไวกิ้ง	อายุพันกวาปี	และการเดินทางของชาวไวกิ้งในอดีต	ในพิพิธภัณฑแหงน้ีมีเรือไวกิ้ง
3	ลํา	ซึ่งลําที่ยาวที่สุดคือ	24	เมตร	โดยชาวนอรเวยไดขุดพบ	และนําแตละชิ้นมาประกอบเป็นรูปเรือไดเกือบ
สมบูรณ	นําทานชมยานการคาที่ขายของที่ระลึกจากนอรเวย	แลวอิสระใหทานพักผอน	ถายรูป	หรือชอปป้ิงตาม
อัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
นําทานเขาทีพ่ัก	HOTEL	SCANDIC	FORNEBU,	OSLO	4	ดาว	หรือเทียบเทา



	รับประทารอาหารเชาแบบบุฟเฟต	ณ	ภัตตาคารภายในเรือสําราญ	DFDS

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

ความพิเศษของสวนแหงน้ีอยูที่ผลงานศิลปะประติมากรรม	การแกะสลักรูป
เหมือนจากหินแกรนิต	และการหลอรูปคนดวยสําริด	ในเรื่องราวเกี่ยวกับ
วัฏจักรชีวิตมนุษย	เป็นผลงานของกุสตาฟ	วิกเกอรแลนด	ปฏิมากรชาว
นอรเวยชื่อดัง	อีกทั้งสวนน้ียังไดรับการยอมรับวาเป็นสวนประติมากรรมที่
ใหญที่สุดในโลก

ศาลาวาการอยูกลาง	downtown	และสามารถเดินเชื่อมตอไปยังสถานที่ทอง
เที่ยวอื่นๆ	ไดงายมากๆ	และอยูไมไกลจากริมทะเลบริเวณ	oslo	เป็นสถานที่ที่
มีสเนหในทําเลที่ตั้ง

ปราสาท	Akershus	งานสถาปัตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค	ปราสาท
หินยุคกลางซึ่งครั้งหน่ึงเคยใชเป็นที่ประทับของราชวงศในปี	1299	จนกระทั่งปี
1592	จึงมีการปรับปรุงเป็นปอมปราการโดยใชแนวกําแพงและปืนใหญเพื่อ
ปองกันเมืองออสโล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

พระราชวังหลวงของกษตัริยนอรเวยที่สรางขึน้ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่
19	เพื่อเป็นที่ประทับของ	King	Charles	ที่	3	แหงนอรเวยและสวีเดน	โดย
ปัจจุบันเป็นที่ประทับอยางเป็นทางการของราชวงศนอรเวย

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



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	HOTEL	SCANDIC	FORNEBU,	OSLO		4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารโรงแรม
นําทานเดินทางผานป าเขาอันงดงามสูเมืองคาลสตัท	(Karlstad)เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิรนอันงดงาม

ของประเทศสวีเดน	จนไดรับการขนานนามวาไวกิ้งแหงสแกนดิเนเวีย	
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางผานดินแดนชุมชนไวกิ้ง	แหงอดีตของประเทศสวีเดน	สลับดวยป าเขาและทะเลสาบอัน

งดงามสูกรุงสตอกโฮลม	(Stockholm)	เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน	(Sweden)	เป็นนครหลวง
อันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย	จนไดรับขนานนามวา	ราชินีแหงทะเลบอลติก	ประกอบดวยเกาะใหญนอย	14
เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก	(Baltic	Sea)	ทะเลสาบมาลาเร็น	(Lake	Malaren)	มีสถานที่สําคัญ	อาทิ	อาคาร
รัฐสภา,	พิพิธภัณฑในยุคกลาง,	มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหารดานหนาของ
ลานจัตุรัสกวาง	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้	นําทานเดินทางเขาทีพ่ัก	HOTEL	PARK	INN	SOLNA,	STOCKHOLM	4	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารโรงแรม

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

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารจีน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	HOTEL	PARK	INN	SOLNA,	STOCKHOLM	4	ดาวหรือเทียบเทา



อิสระอาหารคํ่า	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารโรงแรม
นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม	(City	Hall)	ซึ่งใชเวลาสรางถึง	12	ปี	ออกแบบโดยสถาปนิก

ชื่อดังของสวีเดน	คือ	Ragnar	Ostberg	สรางดวยอิฐแดงกวา	8	ลานกอน	และมุงหลังคาดวยหินโมเสค	สรางเสร็จ
สมบูรณในปี	1911	และทุกๆ	วันที่	10	ของเดือนธันวาคมของทุกปี	จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล
(Nobel	Prize)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิน่

ชวงบาย	
จากนัน้นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา	(Vasa	Museum)	เป็นเรือที่ถูกกูขึน้มาในศตวรรษที่	17

เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา	95	เปอรเซ็นต	และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลัก
นับรอยชิ้น	ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา	พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด	ในบรรดา
พิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย	
จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากยานใจกลางเมือง

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน
จากนัน้	นําทานเดินทางเขาทีพ่ัก	HOTEL	PARK	INN	SOLNA,	STOCKHOLM	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารโรงแรม

เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญของสตอกโฮลม	ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่กอสรางดวยอิฐสี
แดงทั้งหลัง	ซึ่งเป็นสัญลักษณถึงเกาะที่ยิ่งใหญ	เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี
1923	ถึงแมวารูปลักษณภายนอกจะดูเรียบๆ	แตการตกแตงภายในไมธรรมดา
กับศิลปะสมัยใหมในแบบอารตนูโว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น

เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตํานาน	และสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน	เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

	พักที่	HOTEL	PARK	INN	SOLNA,	STOCKHOLM	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากนัน้ออกเดินทางสูสนามบินนครสต็อคโฮลม	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	มีเวลาใหทานไดทํา

TAX	REFUND	คืนภาษีกอนการเช็คอิน
14.30	น.ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	961



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

05.50	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	และประทับใจยิ่ง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นหรือ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับ
ผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
2.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการใดรายการ

หน่ึง	ไมสามารถนํามาเป็นสวนลด	หรือคืนเงินไดในทุกกรณี
3.	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
4.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูโดยสารถูกปฏิเสธเขาเมือง	โดยกองตรวจคนเขาเมือง
5.	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ	หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติ

สอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินไห
ทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
6.	สถานฑูตเก็บคาธรรมเนียมวีซา	(ไมคืนทุกกรณี	หากมีการยื่นวีซาแลว)
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับจองทัวรแกลูกคาที่มีการตั้งครรภตั้งแต	4	เดือนขึน้ไป	(เพราะอาจจะเกิดอันตราย	/

เพื่อความปลอดภัย	/	เวนมีใบรับรองแพทย)
8.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบ

หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะโดยปกติเราใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เลมสีเลือดหมู
9.	ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ	ยืนยัน	การเดินทาง	หากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลว	ทัวรน้ันยกเลิก	บริษทัฯ	ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได	กรณี	CHECK-THROUGH	(เช็คจากตางจังหวัดไปยุโรปเลย)	กระเปาเดินทาง
ตองออกตัว๋ใหถูกตองตรงกับหนังสือเดินทางเทาน้ัน	แตขอเรียนแนะนําวา	ทานควรเช็คกระเปามาสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิแลวเช็คไปยุโรปอีกครั้ง	เพราะจากสถิติลูกคาที่กระเปาหลง	ไมไปกับเจาของจะเป็นลูกคาที่เช็ค
มาจากตางจังหวัดมากที่สุด
10.	ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบ

งานภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน
11.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
12.	เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือ

ชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	/ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของทา
งบริษทัฯ	แลว
13.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสาร	จํานวน	25	ทานขึ้นไป	หากจํานวนผูโดยสารตํ่ากวา	20

ผูใหญ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือ	เปลีย่นแปลงราคา
14.	บริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบินเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออก

ราคาน้ีไปแลว

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการไมรับการจองทัวร	เน่ืองจากสถานทีท่องเทีย่วตางๆในโปรแกรมทัวรไมเอื้อ
อํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี	
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา,	หรือเครื่องมือตางๆในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ

1.	ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	30,000.-	บาท	ตอการจองทัวรหน่ึงทาน	ทานตองเตรียมเอกสาร
ใหทางบริษทัฯ	เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซา	กอนวันเดินทางอยางนอย	21วัน	หรือ(	3	สัปดาห	)
ในการทําวีซาเขาประเทศ	หากเอกสารทานลาชาไมทันกําหนดหรือไมครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกําหนดในเรื่อง
การงาน	และการเงิน	หรือการใหขอมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทําใหสถานทูตปฏิเสธการ	ออกวีซา	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนเงินคามัดจําทั้งหมด	และหากวางมัดจํา	หรือออกตัว๋แลว	บริษทัฯไมสามารถคืนคาตัว๋ไดเพราะเป็น
เงื่อนไขของสายการบิน	เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่	ซื้อตัว๋ขายขาด	ไมสามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดทัง้สิ้น
เชน	ไมสามารถ	คืนเงินคาตัว๋,	เปลีย่นแปลงชื่อผูเดินทาง,	เปลีย่นเสนทาง,	เลื่อนวันเดินทางได	ฯลฯ
2.	สําหรับคาทัวรสวนที่เหลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	15	วันทําการ	หากไมไดรับเงิน

ครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ



3.	หลังจากทานตกลงจากจองเรียบรอยแลว	กรุณาสงแฟกซสําเนาหนังสือเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชัน้ประหยัด	ตามเสนทาง
2.	คาโรงแรมที่พัก	(สองทานตอหน่ึงหอง),	คารถรับสงระหวางนําเที่ยว,	คาเขาชมสถานที่ตางๆ
-	ตามรายการที่ระบุ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ,	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
4.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5.	คาประกันการเดินทาง	Allianz	Global	Travel	Insurance	Group	Tour	Worldwide	คุมครองการสูญเสียชีวิต/

อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา	75	ปี	ไมเกิน	1,000,000	บาท	และคารักษา
พยาบาลในตางประเทศไมเกิน	1,500,000	บาท	ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
6.	คาน้ํามันจากสายการบิน	และคาภาษีสนามบิน	ณ	วันที	่4	เมษายน	2560	และบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ

เปลี่ยนราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึน้หลังจากน้ี

1.	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว,	คาใชจายอันเกิด
จากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
2.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(1ใบ	น้ําหนักไมเกิน30กิโลกรัมตอทาน)
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาธรรมเนียมวีซาสวีเดน	และคาดําเนินการทานละ	3,300	บาท
7.	คาทิปคนขับรถ,ไกด	และหัวหนาทัวรทานละ	1,800	บาท
8.	ไมมีแจกกระเป า

เอกสารในการยื่นวีซาประเทศสวีเดน
ใชเวลายื่นประมาณ	15	วันทําการ	(ในการยื่นคํารองขอวีซา	ขอความกรุณาทุกทานแสดงตน	ณ	ศูนย
รับคํารองขอวีซาประเทศสวีเดน)	
**	เอกสารทุกชุดทีมี่ชื่อภาษาอังกฤษของผูเดินทาง	จะตองตรงกับหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)	ทุกตัว
อักษร	**
เอกสารทีต่องเตรียม	*	ทานทีเ่คยถูกปฎิเสธวีซาเขายุโรป	กรุณาแจงฝ ายขายกอนจองทัวร	*
1.หนังสือเดินทาง	(Passport)	ทีเ่หลืออายุใชงานไดเกิน	6	เดือนขึ้นไป	พรอมสําเนา	1	ชุด	และมีหนาวางติด

กัน	อยางนอย	2	หนา	ถามีหนังสือเดินทางเลมเกา	โปรดแนบมาดวย
2.รูปถายสีขนาด	3.5x4.5	เซนติเมตร	หรือ	มีขนาดเทารูปหนาในหนังสือเดินทาง	(PASSPORT)	จํานวน	3	รูป

(ไมสวม	แวนตา	หนาตรง	หามยิ้ม	และฉากหลังสีขาวเทาน้ัน)	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	อัดจากรานถายรูปเทาน้ัน/	รูป
ถายตองไมใสคอนแทคเลนสสี	หรือ	บิก๊อายรวมถึงวันที่โชวตัวสแกนน้ิว**	กรุณาอยาเย็บรูปถายกับเอกสาร	หรือ
มีรอยหมึกปากกา	**
3.หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน)
หลักฐานการงาน	(ในการออกจดหมายรับรอง	กรุณาระบุ	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนการใชชื่อของ

แตละสถานฑูต)
-	กรณีที่เป็นพนักงานบริษทั	ภาครัฐ	/	เอกชน/	รัฐวิสาหกิจ	:	ใช	หนังสือรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยู

(ภาษาอังกฤษเทาน้ัน)	ระบุตําแหนํง	อัตราเงินเดือน	วันเขาทํางาน	และวันที่อนุญาตใหลางาน	มีอายุไมเกิน	1	เดือน
พรอมแนบ	สําเนาสลิปเงินเดือน	ยอนหลัง	3	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
**	หากไมมี	สําเนาสลิปเงินเดือนหรือไดรับเงินเดือนเป็นเงินสด	ใหทําหนังสือชี้แจงมาเป็นภาษาอังกฤษ	ชี้แจงวารับ

เงินเดือนเป็นเงินสด	หรือวิธีอื่น	แนบมาดวย	**
**	สําหรับขาราชการ	กรุณาแนบใบลา	และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ	มาดวย	**
-	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ/เจาของรานคา:	ใช	สําเนาหนังสือรับรองบริษทัฯ	หรือ	สําเนาทะเบียนพาณิชย	ที่

มีรายชื่อผูเดินทางและวัตถุประสงคของบริษทั	(ที่คัดไวไมเกิน	6	เดือน)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ	พรอมแนบ	หลักฐาน
การเงินของบริษทั	ยอนหลัง	3	เดือน



-	กรณีเกษียณอายุ	:	ใช	หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทํางาน	ออกโดยบริษทันายจางลาสุด	พรอมฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษ	หรือพิมพโดยผูเดินทาง	เป็นภาษาอังกฤษ	โดยระบุวันที่เกษียณ	ชื่อและที่อยูของนายจาง	ระยะเวลา
การทํางานและเงินเดือนลาสุด	พรอมแนบ	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	(ถามี)
-	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา	:	ใช	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาน้ัน	วากําลังศึกษาอยู	ระบุชั้นปีที่ศึกษา	พิมพ

เป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	มีอายุไมเกิน	1	เดือน
-	กรณีเป็นแมคา,	ทําธุรกิจสวนตัว,	ทําอาชีพอิสระ	ตองพิมพ	หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับอาชีพปัจจุบัน	เป็นภาษาอังกฤษ

โดยชี้แจงวา	คาขายเกี่ยวกับอะไร	รานคาตั้งอยูที่ใด	เปิดดําเนินการมาแลวกี่ปี	มีรายไดตอเดือนเทาไร	พรอมแนบ
สําเนาเกี่ยวกับการเสียภาษี	มาดวย
4.	หลักฐานการเงิน	**	(สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)	**

-	สเตทเมนท	(	bank	statement	)	ประเภทออมทรัพย	ออกจากธนาคาร	ยอนหลัง	6	เดือน	พรอมประทับ
ตราจากธนาคาร	หรือ
-	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ตองอัพเดททุกเดือน	หากขาดเดือนใดเดือนหน่ึงตอง

ขอแบงคสเตทเมนทเทาน้ัน	พรอมอัพเดทเงินเยอดปัจจุบัน	พรอมวันโชวตัวถือมาที่สถานฑูต	พรอมปรับยอดเงิน	7	วัน
กอนวันนัดโชวตัว	ควรเลือกเลมที่มีการเขา-ออกเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะ
ทางการเงินพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา
**	ในกรณีทีส่มุดบัญชี	ไมมีเลขทีเ่ลมกํากับทุกหนา	รบกวนขอเป็นสเตทเมนท	ออกจากธนาคารเทานัน้

ยอนหลัง	6	เดือน	พรอมประทับตราจากธนาคาร	**
**	ในวันทีแ่สดงตัว	กรุณานํา	สมุดบัญชีเงินฝากเลมจริง	ติดมาดวย	เน่ืองจาก	สถานทูตอาจเรียกดูสมุด

บัญชีเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี	**

-	กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว	หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคล
ในครอบครัว	ดวย	เป็นภาษาอังกฤษ	แตอยางไรก็ตาม	โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวน
ตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงินในบัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทํา
จดหมายรับรองการเงิน	พรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย	)
5.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร	/	สําเนาเปลีย่นชื่อ	หรือนามสกุล(

ถามี	)	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
6.	สําเนาทะเบียนบาน
7.	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
8.	กรุณาใส	หมายเลขโทรศัพทมือถือ	เบอรโทรศัพทบาน	ทีส่ามารถติดตอได	ลงในสําเนาบัตร

ประชาชนและ	สําเนาทะเบียนบาน	เพื่อกรอกฟอรมในการยื่นวีซา
9.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา	18	ปีบริบูรณ:	(เด็กตํ่ากวา	12	ปีไมตองโชวตัว	คุณพอและคุณแมเซ็นตฟอรม

และยื่นแทน)
-	สูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	หากไมไดเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูที่ไมไดเดินทางไปดวย	โดย

ใหทางอําเภอออกใหเทาน้ัน	เป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศสวีเดน
ชั้น	8	อาคารเทรนดี้	สุขุมวิท	ซอย	13	คลองเตยเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110

สถานทูตฯ	คอนขางเขมงวดเรื่องเอกสารในการยื่นขอวีซา	ขอความรวมมือลูกคาทุกทานกรุณาเตรียม
เอกสารอยางละเอียดครบถวนและถูกตองตามรายละเอียด
การพิจารณาวาจะอนุมัติวีซาใหหรือไม	อยูทีดุ่ลยพินิจของสถานทูต	บริษทัทัวรเป็นเพียงตัวแทนในการ

ยื่นวีซาแทนทานเทานัน้	ซึง่ทางสถานทูตอาจเรียกเอกสารเพิม่เติมไดบางกรณี	การทีท่านเตรียมเอกสาร
ทีด่ี	และครบถวนถูกตอง	ตามระเบียบของสถานทูตนัน้	จะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายขึ้น
สถานทูตอาจเลือกสุมตัวอยางในการเรียกสัมภาษณ	หรือเก็บหนังสือเดินทางของทาน	เพื่อทําการตรวจ
หลังจากทานเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแลว
(ในกรณีทีเ่อกสารของทานไมสมบูรณ	ทางสถานทูตฯ	อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได	และ

ทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง	หากตองการยื่นวีซาอีกครัง้)	จึงเรียนเพื่อใหทานทราบและขออภัย
ในความไมสะดวกลวงหนา

รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม
ราคาน้ียังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาสวีเดนและคาดําเนินการทานละ	3,300	บาท



คาทิปคนขับรถ,ไกด	และหัวหนาทัวรทานละ	1,800	บาท
โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา	7	ปีขึ้นไป	เขาพักแบบไมมีเตียง
กรณีทีนอน	3	ทาน/หอง	บางโรงแรมทียุ่โรปอาจจะไมมี	ลูกคาจําเป็นตองจายหองพักเดีย่วเพิม่	(Single)
กรณีหองพักตางประเภทกัน	เชน	หองคู	2	ทาน/หอง	(Twin/Double)	หรือ	หองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง

(Triple	Room)	หรือ	หองพักเดีย่ว	(Single)	หองพักอาจจะไมติดกัน	หรือ	คนละชัน้	เน่ืองจากโรงแรมอาจจะ
แยกประเภทหองแตละชัน้กันไป	แตกตางกัน
หากลูกคาคอนเฟิรมการเดินทาง	กรุณาสงสําเนาพาสปอรต	เพื่อจองคิววีซา

กระเป าเดินทางและสัมภาระ
	-	กระเปาใบใหญ	(ควรมีลอลาก/เข็นได)	ที่จะบรรทุกใสใตทองเครื่องบิน	น้ําหนักไมเกินทานละ	23	กิโลกรัม	(หากน้ํา

หนักเกิน	ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิ่มได)	ควรใสกุญแจอยางหนาแนน(สาหรับผูโดยสารชั้นประหยัด
หรือ	Economy	Class	Passenger)
-	กระเปาสําหรับหิ้วขึน้เครื่อง	สายการบินอนุุญาตใหไดไมเกิน	8	กิโลกรัม	และความกวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115

เซนติเมตร	หรือ	25	เซ็นติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนตเมตร	(21.5	น้ิว)	x	45	เซนตเมตร	(18	น้ิว)
-	ในบางสายการบิน	มีบินภายใน	อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได	แคทานละ	1	ใบ/ทานเทาน้ัน	และ	หิ้วขึน้เครื่องได

1	ใบ/ทานเชนกัน

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดทําโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมทัวรตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขา

ชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา	หรือ	การเปิดจองผานระบบออนไลน	โดยในวันที่คณะจะ
เขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัจะคืนเงิน	Entrance	Fee	(ราคากรุปทัวร)	ตามที่ระบุไวใน
เอกสารของสถานที่น้ันๆ	หรือสลับโปรแกรม	เพื่อใหทานไดเขามสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุใด
เหตุหน่ึงในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงิน
ใดๆใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระ	Reservation	Fee	ไปแลว

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตางๆในแถบยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตางๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจน	ในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single),	หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ	3	เตียง	(Triple	Room)	และหรือโรงแรมที่มีหอง	3	เตียงเดี่ยว	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียง
เสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสามารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจาย

ตามที่เกิดขึน้จริง
3.	ที่น่ัง	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	หรือ	ผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	ซึ่งทางสายการบิน	จะล็อคที่น่ังไว	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถจัดการได	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง
และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20
กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจา
หนาทีเ่ช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

1.			แจงยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันทําการ	คืนคามัดจําทั้งหมด



2.			หากทานแจงยกเลิกการเดินทางนอยกวา	45	วัน		บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินคามัดจําทั้งหมด	หรือ
ออกตัว๋แลว	บริษทัฯไมสามารถคืนคาตัว๋ไดเพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน	เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชัน่
ซื้อตัว๋ขายขาด	ไมสามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดทัง้สิ้น	เชน	ไมสามารถ	คืนเงินคาตัว๋,	เปลีย่นแปลงชื่อผู
เดินทาง,	เปลีย่นเสนทาง	หรือเลื่อนวันเดินทางได	ฯลฯ
3.			หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ

วีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน
4.			กรณียกเลิก	ดวยเหตุผลสวนตัว		เชน		หยุดงานไมได	หรือ	ติดธุระสวนตัว	หรือเอกสารไมพรอมที่ยื่นวีซาได

(ทานยกเลิกเอง	หรือ	เอกสารไมสมบูรณ)	กอนเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจํา
ทัง้หมด	***	แตหากทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยยื่นวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	และตองไม
อยูในเงื่อนไขทีไ่มสามารถคืนเงินคาตัว๋ได	ทางบริษทัฯ	จะคืนมัดจําทัง้หมด	กรณียังไมไดยื่นวีซา	หรือ
ออกตัว๋	แตหากดําเนินการทัง้	2	อยางทีก่ลาวขางตนแลว	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายตามความเป็นจริง
เชน	คาวีซา,	คาตัว๋เครื่องบิน	ฯลฯ	สําหรับผูทีม่าแทนคิดคาใชจายทีเ่กิดขึ้นใหมจริง	เชน	คาวีซา	และ	คา
ตัว๋		***
5.			กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
-			ทางบริษทัขอสงวนสิทธิค์ิดคาใชจายที่เกิดตามความจริงทั้งหมด	หรือ	คิดตามคาเสียหาย	เชน	คาตัว๋โดยสาร,	คา

โรงแรม,	คาธรรมเนียมวีซา,	คารถ	เป็นตน
6.			กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
7.			กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได		เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไม

วาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทาน	เป็นกรณีไป
8.			กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


