


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินสต็อคโฮลม	-	อารลันดา	-	กรุงสต็อคโฮลม	-
พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร

พักที่	QUALITY	GLOBE	หรือ
เทียบเทา

3 ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม	/	ศาลากลางจังหวัด	-	แก
มลาสแตน	-	พระราชวังหลวง	/	Royal	Palace	-	เมือง
คาลสตัท

พักที่	SCANDIC	KLARAVEN
หรือเทียบเทา

4 กรุงออสโล	-	อุทยานฟรอกเนอร	-	ศาลาวาการออสโล	-
คารลโจฮันเกท

พักที่	PARK	INN	BY
RADISSON	หรือเทียบเทา

5 ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน	-	พิพิธภัณฑเรือโบราณไว
กิ้ง	-	Oslo	Opera	House	-	เรือสําราญ	DFDS

พักคางคืนบนเรือสําราญ
DFDS	SCANDINAVIAN
SEAWAYS	(หองพักแบบ	SEA
VIEW)

6 โคเปนเฮเกน	-	เงือกนอย	หรือ	ลิตเติ้ลเมอรเมด	-	น้ําพุ
เกฟิออน	-	พระราชวังอามาเลียนบอรก	-	จัตุรัสซิตี้ฮอลล	-
ถนนสตรอยก

พักที่	FIRST	COPENHAGEN
หรือเทียบเทา	

7 ปราสาทโรเซนบอรก	-	สนามบินโคเปนเฮเกน

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

25	พ.ย.	60	-	2	ธ.ค.	60 57,500	บาท 57,500	บาท 57,500	บาท 10,900	บาท

29	ธ.ค.	60	-	5	ม.ค.	61 71,500	บาท 71,500	บาท 71,500	บาท 10,900	บาท



22.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	2	เคานเตอร
D	สายการบินไทย	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงสต็อกโฮลม	ประเทศสวีเดน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	960
07.00	น.	ถึง	ทาอากาศยานสตอกโฮลม-อาลันดา	(Stockholm-Arlanda	Airport)	เมืองสต็อกโฮลม

ประเทศสวีเดน	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานชม	กรุงสตอกโฮลม	(Stockholm)	เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน	(Sweden)	เป็น

นครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย	จนไดรับขนานนามวา	ราชินีแหงทะเลบอลติก	ประกอบดวยเกาะใหญ
นอย	14	เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก	(Baltic	Sea)	ทะเลสาบมาลาเร็น	(Lake	Malaren)	ทําใหสตอกโฮลม
เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	กรุงสตอกโฮลม	งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยูบน
พื้นน้ํา	มีสถานที่สําคัญ	อาทิ	อาคารรัฐสภา,	พิพิธภัณฑในยุคกลาง,	มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธี
เปลี่ยนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเขาชม	พิพิธภัณฑเรือวาซา	(Vasa	Museum)	เป็นเรือที่ถูกกูขึน้มาในศตวรรษที่	17	เน่ืองจาก

สามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา	95	เปอรเซ็นต	และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น
เรือวาซาเป็นทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑ
ประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี	9	นิทรรศการ	ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา	พิพิธภัณฑ
แหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด	ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	QUALITY	GLOBE	หรือเทียบเทา



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตํานาน	และสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน	เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	QUALITY	GLOBE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม	(City	Hall)	ซึ่งใชเวลาสรางถึง	12	ปี	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ

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

นําทานชมบริเวณ	เมืองเกากัมลาสตัน	อันเป็นบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก
แลวนําทานขึน้สูจุดชมวิวเมืองสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา	ณ	จุดชมวิวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองคาลสตัท	(Karlstad)	เมืองสวยงามเล็กๆ	ริมทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม

ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล	ประเทศนอรเวย	เพราะเป็นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี	สรางเมือง
โดยกษตัริยคารลที่	9	(Karl	IX)	ในปีค.ศ.1604	ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค	Karl-stad	ที่น่ีมีโบสถ
ใหญของเมือง	สรางขึน้เมื่อปี	1730,	จัตุรัสใจกลางเมือง,	ศาลากลางประจําจังหวัด	และสะพานหิน	(ระยะทาง	310
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



นําคณะเขาสูทีพ่ัก	SCANDIC	KLARAVEN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญของสตอกโฮลม	ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่กอสรางดวยอิฐสี
แดงทั้งหลัง	ซึ่งเป็นสัญลักษณถึงเกาะที่ยิ่งใหญ	เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี
1923	ถึงแมวารูปลักษณภายนอกจะดูเรียบๆ	แตการตกแตงภายในไมธรรมดา
กับศิลปะสมัยใหมในแบบอารตนูโว

เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง	มีกลิ่นอายของศตวรรษที่	17	ทั้งบานเรือน
สิ่งปลูกสรางที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน	เชน
เดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ	ที่เรียงรายไปดวยรานกาแฟและราน
หนังสือตางๆ	ที่คุณจะเพลิดเพลินในการเที่ยวชม

เป็นที่ประทับอยางเป็นทางการของพระราชวงศสวีเดนและเป็นหน่ึงใน
พระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของยุโรป	ลักษณะ
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค	สรางขึน้เมื่อปีค.ศ.	1754	ภายในมีหองตางๆ
รวมกัน	608	หองซึ่งเปิดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งปี	ในบรรดาหอง
ตางๆ	สวนที่เป็นจุดเดนไดแก	หองพระคลัง	วิหารหลวง	หองโถงวาการของรัฐ
(Hall	of	State)	หองพักของขุนนางลําดับตางๆ	และพิพิธภัณฑโบราณสถานกุส
ตาฟที่	3	นอกจากน้ีความนาสนใจอีกอยางของการเที่ยวชมพระราชวังหลวงคือ
การผลัดเปลี่ยนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซึ่งจะเกิดขึน้ใน
เวลากอนเที่ยงของทุกวัน

	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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	SCANDIC	KLARAVEN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	กรุงออสโล	(Oslo)	ประเทศนอรเวย	(Norway)	ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีคาครองชีพสูงที่สุดใน



โลกแทนที่โตเกียว	ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติ
ที่แปลกใหม	ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ	(ระยะทาง	217	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)
ชม	อุทยานฟรอกเนอร	(Frognor	Sculoture	Park)	ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ	วิก

เกแลนด	ที่ใชเวลา	40	ปีในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต	และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิต
ของมนุษย	ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ	"โมโนลิท"	(สูง	17	เมตร)
แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว	จากน้ันนําทานชมบริเวณ	ดานนอกปราสาท	Akerrus	งานสถาปัตยกรรม
อันเกาแกในยุคเรอเนสซองค
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานถายรูป	ศาลาวาการเมืองออสโล	ซึ่งสรางดวยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคาร

หอคอยคู	ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํา	ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด
จากน้ันมีเวลาใหทานเดินเลนเลือกซื้อของชอปป้ิง	ณ	บริเวณถนนคารล	โยฮันส	เกท	(Karl	Johans	Gate)

ใหทานเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	PARK	INN	BY	RADISSON	หรือเทียบเทา

(เพื่อความสะดวกของทาน	กรุณาเตรียมกระเป าสําหรับคางคืนบนเรือ	1	คืน	ในคืนถัดไป)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นสวนที่จัดแสดงงานประติมากรรมมนุษยเปลือย	ในหลากหลายอิริยาบถทั้ง
น่ัง	เดิน	ยืน	ทํากิจกรรมตางๆ	เป็นรูปแบบเสมือนจริง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ศาลาวาการอยูกลาง	downtown	และสามารถเดินเชื่อมตอไปยังสถานที่ทอง
เที่ยวอื่นๆ	ไดงายมากๆ	และอยูไมไกลจากริมทะเลบริเวณ	oslo	เป็นสถานที่ที่
มีสเนหในทําเลที่ตั้ง



เพื่อความสะดวกของทาน	กรุณาเตรียมกระเป าสําหรับคางคืนบนเรือ	1	คืน	ในคืนถัดไป

ยานคารลโจฮันเกท	เป็นแหลง	Shopping	ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล	สินคาของ
ฝากที่เป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ	เครื่องครัว	พวงกุญแจ	เป็นตน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
	พักที่	PARK	INN	BY	RADISSON	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมลานกระโดดสกี	โฮเมนโคเลน	(Holmenkollen	ski	jump	arena)	น้ีตั้งสูงตระหงานอยูบนยอดเขา

เป็นสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี	1952
จากน้ันนําทานเขา	ชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ	จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม	ในยุคคริสต

ศตวรรษที่	9	โดยขุดไดจากรอบๆ	ออสโลฟยอรด	นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่
มีอายุเกาแกกวา	1,000	ปี	เป็นตํานานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด	เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่อง
ของการรบทําการคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ	จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
พาทานถายรูป	Royal	Palace,	Akerhus	Castle	สถานสําคัญประจําเมือง	และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดด

เดนที่เหมาะแกการแวะชมถายรูปเป็นที่ระลึก	อีกทั้งโรงละครแหงชาติ	(The	Oslo	Opera	House)	หน่ึงใน
โครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลใหเกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน	และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ัง
ดานตัวเมืองออสโล
15.00	น.	นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลง	เรือสําราญ	DFDS	(Scandinavian	Seaway)	ที่พรั่งพรอมไปดวย

รานขายของ,	รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร,	หอง	Sauna,	Spa	ฯลฯ	(กรุณาเตรียมกระเป าสําหรับคางคืน
บนเรือ	1	คืน	เพื่อความสะดวกของทาน)
16.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน	(Copenhagen)	ประเทศเดนมารก	(Denmark)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าแบบ	"สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ ต"	ณ	ภัตตาคารบนเรือ
พักคางคืนบนเรือสําราญ	DFDS	SCANDINAVIAN	SEAWAYS	(หองพักแบบ	SEA	VIEW)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



กรุณาเตรียมกระเป าสําหรับคางคืนบนเรือ	1	คืน	เพื่อความสะดวกของทาน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

สถานที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเลตระดับชาติของนอรเวยแหงน้ีเป็น
อาคารสรางจากกระจกและหินออนขนาดใหญคลายธารน้ําแข็งที่เกิดจากน้ํา
โรงอุปรากรออสโลเป็นศูนยวัฒนธรรมที่ใหญที่สุดที่สรางขึน้ในนอรเวยตั้งแต
ตนศตวรรษที่	14	มีเวทีสามแหงและมีมากกวา	1,000	หอง	แวะสถานที่ดัง
กลาวเพื่อชมการแสดงหรือตื่นตากับสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่เป็นสวน
หน่ึงของทัวรนําเที่ยว	ดีไซนที่สะดุดตาของสิ่งกอสรางคือหลังคาที่ลาดเอียงสูง
ชันจากเขตนานน้ําของออสโลฟยอรด	บนหลังคายังมีลานกวางสาธารณะที่
สามารถเดินเลนได	ชวงฤดูรอนคุณจะเห็นผูคนอาบแดดและปิดนิกบนหลังคา
สิ่งกอสรางประดับตกแตงดวยงานศิลปะแปดอยาง	ไฮไลทอยางนึงคือแผง
กําแพงเจาะรูจากฝีมือของโอลาเฟอร	เอเลียสสันและมานของเวทีหลักที่คลา
ยกับอลูมิเนียมฟอยดยับยน

เป็นเรือสําราญที่จะใชโดยสารขามเมือง	ภายในเรือก็มีขาวของเครื่องใชตางๆ
คลายๆบานเรือ	คุณจะไดสัมผัสบรรยากาศการเดินเรือที่แทจริง	บนเรือลอง
เรือคางคืนหรือเรือขามฟาก	คุณจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือที่มีอยู
ในน้ําและระดับนานาชาติ

	รับประทานอาหารคํ่าแบบ	"สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต"	ณ	ภัตตาคารบนเรือ
	พักคางคืนบนเรือสําราญ	DFDS	SCANDINAVIAN	SEAWAYS	(หองพักแบบ	SEA	VIEW)

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารบนเรือสําราญ
เดินทางถึง	กรุงโคเปนเฮเกน	(Copenhagen)	ประเทศเดนมารก	(Denmark)	(ระยะทาง	29	ก.ม.ใชเวลา

เดินทางประมาณ	40	นาที)
นําทานเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน	แวะถายรูปคูกับเงือกนอย(Little	Mermaid)	สัญลักษณของเมือง	ใกลกัน

เป็นยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู	ชมน้ําพุแหงราชินีเกฟิออน	(Gefion
Fountain)	มีตํานานเลาขานวา	"เทพเจา	ผูทรงอิทธิฤทธิด์ลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ	โดยพระราชินีเกฟิออน
ไดแปลงรางลูกชาย	4	คนใหเป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึน้มาจากใตน้ํา	ใหเกิดเป็นประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	



นําเที่ยวชม	พระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg	Palace)	บริเวณดานนอกที่ประทับในฤดูหนาวของ
ราชวงศแหงเดนมารกนับตั้งแต	ค.ศ.	1794	ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค	และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุก
วันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยูที่น่ี
จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล	(City	Hall)	จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง	และทานจะ

สามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง	ชอปป้ิงสินคายาน	ถนนสตรอยก	(Stroget	Street)	ถนน
ชอปป้ิง	ที่ยาวที่สุดในโลก	เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่	Kongens	Nytorv	ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
อาทิ	Louis	Vuitton,	Emporio	Armani,	Bang	&	Olufsen,	Tommy	Hilfiger,	Hermès,	Gucci,	Burberry	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	FIRST	COPENHAGEN	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคารบนเรือสําราญ

เมืองในเทพนิยาย	เป็นทั้งเมืองหลวงใหญที่สุดของประเทศเดนมารก	เป็นยาน
ธุรกิจที่สําคัญ	และเป็นเมืองที่สวยงามและนาสนใจ	ดวยมีลักษณะของการผสม
ผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

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

เป็นน้ําพุขนาดใหญที่ถูกสรางขึน้ในรูปทรงที่แปลกตา	คลายกับเป็นธารน้ําตก
จําลอง	เพื่ออุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน	ตนตํานานของราชอาณาจักร
เดนมารก	เป็นรูปป้ันที่สวยงามตระการตา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นสถานที่ประทับในชวงฤดูหนาวของราชวงศเดนมารกมาตั้งแตปี	ค.ศ.1794
ซึ่งตั้งอยูในเมืองโคเปนเฮเกน	ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก	และการตกแตง
ภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตลร็อคโคโค



หรือศาลาวาการกรุงโคเปนฮาเกน	ดูจากภายนอกก็เหมือนศาลาวาการเมือง
ทั่วๆ	ไป	แตดานในกลับมีลวดลายงดงามหลายๆ	อยาง	การจัดเรียงและวาง
ลวดลายตามซุมประตูและโถงตางๆ	อาจจะเป็นเพราะการออกแบบในสไตลโร
แมนติกจริงๆ

เป็นถนนสายชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรป	ดวยความยาว	1.8	กิโลเมตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	FIRST	COPENHAGEN	หรือเทียบเทา	

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมความงามของภายนอกของ	ปราสาทโรเซนบอรก	(Rosenborg	Castle)	เป็นปราสาทที่สรางขึน้

ในสมัยศตวรรษที่	17	ในศิลปะแบบเรอเนสซองส	หรือสรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที่	4	นอกจากความงามของ
ภายนอกแลวภายในปราสามแหงน้ียังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร	มหามงกุฎ	และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศ
เดนมารคตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันอีกดวย
11.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา	คืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มีเวลาใน

การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
14.25	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	951

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นทาอากาศยานที่รองรับการจราจรทางอากาศกรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศ
เดนมารก	และเป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากที่สุดในกลุมประ
เทศนอรดิก	อีกทั้งยังเป็นทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน
ซิสเต็ม



06.00	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วัน	กอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใช	จายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	3,000	บาท	)
6.	คาทิปพนักงานขับรถ	และไกดทองถิน่	(13	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร	หรือประมาณ

800	บาท)
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง

เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูก
ปฏิเสธการอนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด
2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(สวีเดน)	***	ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนที	่VFS	Global	(เทรนดี้	ชัน้	8)	***
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15	วันทําการ
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได	
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม

แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)
3.	หลักฐานการเงิน	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง

3.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.3.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)	ระบุชื่อเจาของบัญชี	(ผูที่ออกคาใช
จายให)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผูเดินทาง)
ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกัน
อยางไร	ฉบับภาษาอังกฤษ
3.3.2.	สําเนาหนาพาสปอรตของผูที่ออกคาใชจายให
3.3.3.	สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง	6	เดือน	หรือ	Bank	Statement	ในขอ	3.1
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4.	หลักฐานการทํางาน

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมี่ชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุ
ไมเกิน	3	เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)	
5.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน



ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตร
ที่สถานทูตดวย	ทัง้สองทาน
7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3

วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเขากลุมประเทศเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น

เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท)
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวก	ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายใน	ครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	และทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน

กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน



1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง		คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)		เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด		
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


