
 

 

 

 



 

 

 

Norway - Denmark 8 Days 
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล 18 พ.ย. / 3 ธ.ค. 
22.00 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิ ประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย 

เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ 
หองพักผูโดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถ
โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง 
ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงิน
คาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว 
และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทาน
ทราบ เพราะเปนสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 

วันที่สอง เที่ยวกรุงออสโล (นอรเวย) - สวนวิกเกอแลนด - ฟลอม 19 พ.ย. / 4 ธ.ค. 
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงออสโลประเทศนอรเวยโดยสายการบินไทยเท่ียวบนิที ่TG954  
06.50 น. ถึงกรุงออสโล ผานการตรวจคนเขาเมือง พรอมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร 

แลวนําทานเท่ียวชมกรุงออสโล ผานไปชมปราสาท  Akurshus งานสถาปตยกรรมอัน
เกาแกในยุคเรอเนสซองส สรางในป 1648 นําคณะเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัด
แสดงเกี่ยวกับเรอืไวกิ้งท่ีสรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจากรอบๆ 
ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยงัจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมอืในชีวิต ประจําวันที่มีอายุเกาแก
กวา 1,000 ป แลวไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเปนอยู
สภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษยชาติ ซึ่งเปนผลงานประตมิากรช่ือดัง กุสตาฟ วิ
เกอแลนด แลวกลับเขาสูเขตใจกลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, 
อาคารสถาปตยกรรมเกาแกอายุกวา 100 ป อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร, อาคารรัฐสภา 
และศาลาเทศบาลเมืองเกาซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. ออกเดินทางสูเมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองกฟยอรด ผานหมูบานชนบทที่มี

ความสําคญัในดานศูนยกีฬาฤดหูนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นวิว
ทิว ทัศนของลําธารที่กัดเซาะหุบเขา จนเปนเหวขนาดใหญ เขาสูเขตเมืองฟลอม ใกลกับ 
ฟยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา 

(336 ก.ม.)  

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.fretheimhotel.no  
วันที่สาม ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอรเกน - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอน 20 พ.ย. / 5 ธ.ค. 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสนทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูมีรดาลเพียง 55 

นาที มีรดาลเปนศูนยกลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเลใกลกับฟยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ที่คุณจะไดชม
ปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือ
พื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยูบนยอดเขา เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, ลอดภูเขา, 
สะพานขามหุบเขาและแมน้ํา และจอดใหทานไดถายภาพกับน้ําตก Kjosfossen ที่
งดงามตลอดฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน ตลอดจนภูมิทัศนอนังดงามของฟยอรดท่ีมอียู
มากมาย  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

13.00 น. รถโคชรอรับทานแลวเดนิทางสูเบอรเกน เมืองใหญอันดับสองไดรับยกยองวาเปน 
"เมืองแหงวัฒนธรรม" และเปนเมืองทองเท่ียวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปดวย
บานเรือนเกาแกอายุกวา 1,000 ป ปจจุบนัมีประชากรอาศัยอยู 225,000 คน สถานที่
สวยงามที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก และมีความสําคญัทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม จนไดรับการบันทึกภาพมากที่สุด นําคณะนั่งรถรางขึ้นสูยอดเขา Floyen บน
ความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เพื่อใหทานไดชมวิวทิวทัศนของเมือง อันเปน
ภาพบรรยากาศท่ีงดงามไมควรพลาด 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําคณะพัก THON HOTEL BRISTOL BERGEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.thonhotels.com 
วันที่สี่ เบอรเกน - โวส - ฟลอม - ลองเรือชมซองนฟยอรด - กูดวาเกน - เกโล 21 พ.ย. / 6 ธ.ค. 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมเมืองเบอรเกน (Bergen) ชมเมืองในฝนที่แสนนารัก เปนเมืองทาท่ีสําคัญของ

นอรเวยมาตั้งแตคริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ลอมรอบดวยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือที่ยาวถึง 
10 กิโลเมตร เท่ียวชมเขตเมืองเกาอันเปนที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคง
อนุรักษอาคารไมท่ีมีอายุเกือบ 300 ป ซึ่งเปนตวัอยางการกอสรางท่ีโดดเดน จนไดรับ
การจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก (Unesco) แลวอิสระใหทานได
เดินเลนยานถนนคนเดนิ ที่ถูกสรางใหเดินไดอยางสะดวก และรานคามากมายใหทาน
ไดเลือกสรร 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. รถโคชนําคณะเดนิทางสูเมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอรดของนอรเวย มหัศจรรย

ความงามแหงธรรมชาติในฤดูที่แตกตาง เสนทางทองเท่ียวอันดบัหนึ่งจากฟลอมสบานา
สูซองนฟยอรด นําคณะลองเรือชมซองนฟยอรดที่สวยงามท่ีสุดในนอรเวย มคีวามยาว
ถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผนดิน โดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติท่ี
เกิดจากการกัดเซาะแผนดินของธารน้ําแข็งเม่ือหลายลานปกอน (ลองเรือ 2 ชั่วโมง) สู
เมืองกูดวาเกน รถโคชรอรับเดนิทางสูเมืองเกโล (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอรดของ
นอรเวย ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นวิวทิวทัศนของลาํธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเปนเหว
ขนาดใหญ ผานหมูบาน ชนบท สูเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูเพียง 2,000 คน แตมี
ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยูเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังมีความสําคัญใน
ดานศูนยกีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกดวย 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพัก  BARDØLA HØYFJELLSHOTELL***  หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.bardola.no 
วันที่หา เกโล - กรุงออสโล - ชอปปงถนนคารล โจฮันเกท - ลองเรือสําราญ DFDS 

(Overnight Cruise) 
22 พ.ย. / 7 ธ.ค. 

08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. รถโคชนําคณะออกเดินทางกลับสูกรุงออสโล เมืองท่ีตั้งอยูริมฝงออสโลฟยอรด เขต

ทาเรือคึกคักไปดวยผูคนและนักทองเท่ียว 
(287 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย อิสระใหทานไดเดินเท่ียวยานถนนคนเดินคารลโจฮนัเกท ถนนคนเดินและยาน  ชอปปง

ที่มีชื่อเสียงของออสโล   
 

15.30 น. เดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอมไปดวย
รานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียม
กระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน) 

 
17.00 น. เรือออกเดินทางสูโคเปนเฮเกน (เดนมารก) ผานนานน้ําของเดนมารกและสวีเดน 

19.00 น. อาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต”ภายในภัตตาคารในเรือสําราญ Local 
 นําคณะพักบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)  / www.dfdsseaways.com 



 

 

หองพักคูแบบ SEASIDE CABIN 
วนัที่หก โคเปนเฮเกน (เดนมารก) - ลิตเติ้ลเมอรเมด - น้ําพุเกฟออน - วังอมา

เลียนบอรก - วังโรเซนบอรก 
23 พ.ย. / 8 ธ.ค. 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเชา สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟาของเรือ ระหวางเสน ทาง
เรือสําราญผานออสโลฟยอรดที่งดงามตามธรรมชาติ พรอมรับประทานอาหารเชาที่
ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

Scandinavian Buffet 

09.30 น. เรือจอดเทียบทา ณ กรุงโคเปนเฮเกน นําเที่ยวชมเมือง ถายรูปคูกับเงือกนอยลิตเติ้ล
เมอรเมด สัญลักษณของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศรารอเจาชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอัน
ลือลั่น ของนักเลานิทานระดับโลกฮันสคริสเตียน-แอนเดอรสัน โดยไดรับการสนับสนุน
จากบริเวอร-จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญ ที่
มีเรือสินคาและเรือสําราญจอดเดนเปนสงา เดินผานสวนสาธารณะทานจะพบกับน้ําพุ
เกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา จากนั้นไปชม
พระราชวังอมาเลียนบอรก ท่ีประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารก นําทานชม
ปราสาทโรเซนบอรก สรางในศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแตงดวยวัตถุล้ําคาอยาง
วิจิตรงดงาม จัดแสดงเครื่องใชโดยเฉพาะอยางยิ่งมงกุฎท่ีประดับดวยอัญมณี นอกจากนี้
ยังเปนที่เก็บเครื่องเพชรมหามงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย 
รถโคชผานเขตทาเรือ Kongens Nytorv  ที่มีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษที่ 
17 เรียงราย ผานจัตุรัสซิตี้ฮอลล ใจกลางเมืองมีสวนสนุก ทิโวลีที่เกาแกตั้งแตป 1843 
ไดรับการยกยองใหเปนแหลงบันเทิงท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย อิสระใหทานชอปปงสินคายานวอลคกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก ถนนชอปปงที่ยาว

ที่สุดในโลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดท่ี Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนด
เนมชื่อดัง อาทิ หลุยสวิตตอง ชาแนล รานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส, พอรซเลน เปน
ตน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําคณะพัก THE IMPERIAL HOTEL, COPENHAGEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั www.imperial-hotel-

copenhagen.com 
วันที่เจ็ด เดินทางสูสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน - กลับกรุงเทพฯ 24 พ.ย. / 9 ธ.ค. 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.30 น. ออกเดินทางสูสนามบนิ เพ่ือเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
14.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG951  
วันที่แปด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 25 พ.ย. / 10 ธ.ค. 
06.20 น. นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม 

ของแตละวันเดินทางจะไมเหมอืนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น) 
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CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  
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AADDLL  //  CCHHDD   

18-25 พฤศจิกายน 2561 84,000.- 76,000.- 68,000.- 17,000.
- 

12,000.
- 

-25,000.- 
-19,500.- 3-10 ธันวาคม 2561 

คาทัวรรวม :   
  คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามนัเชื้อเพลิง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทายในหัวขอ  “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)” 
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 



 

 

 คาทิปพนักงานขบัรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วนั 
 คาธรรมเนียมวีซานอรเวย (เชงเกน) 
 คาประกันการเดินทางของ บริษทั เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุมครอง

การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตัเิหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายมุากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 
บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิด
จากโรคประจําตัว 
– หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ

สัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบ
จองทัวร  

 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแล
ของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

 สําหรับสายการบินไทย อนญุาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้น
เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไม
เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียก
คาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

คาทัวรไมรวม : 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 คาทิปหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่น 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน 
หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทาน

รูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขัน้ตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน 
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดนิทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบคุคลดังตอไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลีแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ

คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผู
ที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคบัใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได   

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําท้ังหมด 
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หกั 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
  หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอ

วีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคาเปลีย่นชื่อตั๋วเทานัน้ และตองไมอยู
ในเงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 



 

 

  หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวซีา 
ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับ
การพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวซีาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการ
ยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจาก
กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ 
บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผดิชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถกูปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวนัเดนิทางกลับ ทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบนิเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว 
กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบนิสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงิน
คาทัวรสวนที่เหลือ 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% , ออสเตรียน

แอรไลน 100 %, สวนสายการบนิ ฟนแอร , ลุฟฮันซา , สแกนดิเนเวียนแอรไลน , สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงือ่นไข
การสะสมไมลของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถือเปนคาทวัรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

สําหรับผูพัก 3 ทาน (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ)  
 หองพักแบบ Single คือหองพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพกั 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 

ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึ้นอยูกบัขอจาํกัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมอืงเพื่อใหเกดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 
หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 



 

 

  การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวนัเดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ 
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง 
เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากได
ชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวนัเดินทางของทาน
กอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  
  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม 

ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบนิ คือ 30 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 
ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสาย
การบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 
เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบนิดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถกูกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร 

อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรบัผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท/ทาน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ี

ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบหุร่ี ท้ังนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 
การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนอรเวย  ใชเวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไมรวมวันทําการ) 
ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ประเทศในกลุมแชงเกน จะเริ่มเก็บขอมูลทางกายภาพของผูเดินทางโดยการเก็บขอมูล 
ภาพถายดิจติอล ใบหนาและขอมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ท่ีเรียกวา  ไบโอเมตริกซ  ซึ่งขอมูลของผูสมัคร จะถูกบันทึกไวในระบบ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับวซีา VIS เปนระยะเวลา 5 ป  ผูสมัครทุกทานจึงตองเดินทางมายงัศูนยรับยื่นวซีาดวยตวัเองตามเวลานัดหมาย 

 พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพือ่เปนการงายตอการอนุมัติวซีา 

 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว  
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติ

บัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  
 หนังสือรับรองการทํางานจากบรษิัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา   

 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณชิย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม



 

 

วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบนั ควรเลือกเลมท่ีมี

การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายได
อยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมลิําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซีา ตองออกหนังสือ
รับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่แสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชือ่ผู
เดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตองไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอาํนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา 
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน 
เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวซีาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตผุลใดก็
ตาม ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได 

หลังจากการจองทวัรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 


