
 

 

 



 

 

วันแรกวันแรก  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมารก)กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมารก)  เสารเสาร  
21.00 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประต ู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย 

เจาหนาที่คอยอาํนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 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 

วันที่สองวันที่สอง  กรุงกรุงโคเปนเฮเกโคเปนเฮเกน น (เดนมารก) (เดนมารก) --  เที่ยวชมเมอืง เที่ยวชมเมอืง --  ลิตเตลิเมอรเมดลิตเตลิเมอรเมด  --  พระราชวังอมาพระราชวังอมา
เลียนบอรกเลียนบอรก  --  ปราสาทโรเซนบอรก ปราสาทโรเซนบอรก --  ลองเรือสําราญ ลองเรือสําราญ   DDFFDDSS  ((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))  

อาทิตยอาทิตย  

00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG950 

 

06.35 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน ผานการตรวจคนเขาเมือง พรอมรับสมัภาระและการตรวจของ
ศุลกากร แลว รถโคชนําคณะไปชมเดอะลิตเติ้ลเมอรเมด รูปปนเงือกนอยสรางดวยสําริด 
นั่งอยูบนกอนหนิ มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอาวโคเปนเฮเกน เปนจุด
ทองเท่ียวสําคญัแหงหนึ่งของเมอืง สรางขึ้นโดยศิลปนชาวเดนมารก โดยผูวาจางไดรับ
อิทธิพลจากนิทานของฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน รูปปนแลวเสร็จถูกนําไปแสดงในป 
ค.ศ. 1913 จากนั้นไปชมน้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซี
แลนดขึ้นมา เท่ียวชมเมืองผานชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล, นิวเฮาส เขตยานทาเรือที่มีอาคาร
บานเรือนตั้งแตยุคคริสต ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวน
สนุกท่ีเกาแกตั้งแตป 1843 ไดรับการยกยองใหเปนแหลงบนัเทิงท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหนึ่ง
ของโลก นําทานชมพระราชวังอมาเลียนบอรก (จากดานนอก) ที่ประทับในฤดูหนาว
ของราชวงศแหงเดนมารก โดยมีการดทหารรักษาพระองคประจําอยูในแตละจุด 
จากนั้นไปชมปราสาทโรเซนบอรก สรางในสไตลแบบดัชต – เรอเนสซองส อายุเกาแก
กวา 400 ป นําชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บเครื่องประดับมคีาของราชวงศเดนมารก มา
ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครื่องประดับท่ีทําจากเพชรและอัญ
มณีตางๆ ของแตละราชวงศ นับเปนสมบัติล้ําคาของประเทศเดนมารก 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเมอืงหรือชอปปงตามอัธยาศัย 

 

15.30 น. เดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอมไปดวยราน
ขายของ, รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเปา
สําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน) 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภตัตาคารบนเรือสําราญ Local 
 นําคณะพักบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

(Overnight Cruise)  / หองพักคู แบบ SEASIDE CABIN 
www.dfdsseaways.com 

วันที่สามวันที่สาม  เที่ยวกรุงออสโล (นอรเวย) เที่ยวกรุงออสโล (นอรเวย) --  สวนวิกเกอแลนด สวนวิกเกอแลนด --  พิพิธภัณฑไพิพิธภัณฑไวกิ้ง วกิ้ง --  ชอปปงชอปปง
ถนนคารล โจฮันเกทถนนคารล โจฮันเกท  --  ฟลอม ภูมิภาคฟยอรดฟลอม ภูมิภาคฟยอรด  

จันทรจันทร  

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเชา  สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟาของเรือระหวาง
เสนทางเรือสําราญ ผานออสโลฟยอรดที่งดงามตามธรรมชาติ พรอมรับประทาน
อาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

Buffet 
 



 

 

09.30 น. เรือจอดเทียบทา ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวย รถโคชรอรับนํา
ทานเที่ยวชมกรุงออสโล ผานไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปตยกรรมอัน
เกาแกในยุคเรอเนสซองส สรางในป 1648 แลวไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ที่มี
ประติมากรรมทีแ่สดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษยชาติ 
ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด แลวกลับเขาสูเขตใจกลาง
เมือง นําคณะเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งท่ีสราง
จากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยัง
จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป 

 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. อิสระใหทานไดเดินเที่ยวยานถนนคนเดินคารลโจฮันเกท ถนนคนเดินและยานช

อปปงที่มีชื่อเสียงของออสโล สมควรแกเวลาออกเดินทางสูเมืองฟลอม ในเขต
ภูมิภาคซองกฟยอรด ผานหมูบานชนบทท่ีมีความสําคัญในดานศูนยกีฬาฤดู
หนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเสนทางทานจะไดเหน็วิวทิว ทัศนของลําธารที่กัดเซาะ
หุบเขา จนเปนเหวขนาดใหญ เขาสูเขตเมืองฟลอม ใกลกับ ฟยอรด Aurland ที่มี
ภูมิทัศนงดงามสุดสายตา 

(336 ก.ม.)  

20.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.fretheimhotel.no  
วันที่สี่วันที่สี่  ฟลอม ฟลอม --  รถไฟสายโรแมนติก รถไฟสายโรแมนติก --  เบอรเกน เบอรเกน --  ชมวิวยอดเขาฟลอยเอนชมวิวยอดเขาฟลอยเอน  อังคารอังคาร  
07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสนทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูมีรดาลเพยีง 

55 นาที มีรดาลเปนศูนยกลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบนความสูง 857 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ที่
คุณจะไดชมปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธาร
น้ําแข็งปกคลุมเหนือพืน้ดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยูบนยอดเขา เสนทางรถไฟ
จะผานอุโมงค, ลอดภูเขา, สะพานขามหุบเขาและแมน้ํา และจอดใหทานได
ถายภาพกับน้ําตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน ตลอดจน
ภูมิทัศนอันงดงามของฟยอรดที่มีอยูมากมาย   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. รถโคชรอรับทานแลวเดนิทางสูเบอรเกน เมืองใหญอนัดับสองไดรับยกยองวาเปน 

"เมืองแหงวัฒนธรรม" และเปนเมืองทองเท่ียวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปดวย
บานเรือนเกาแกอายุกวา 1,000 ป ปจจุบันมีประชากรอาศัยอยู 225,000 คน สถานที่
สวยงามที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก และมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม จนไดรับการบันทึกภาพมากที่สุด นําคณะนั่งรถรางขึ้นสูยอดเขา Floyen บน
ความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เพื่อใหทานไดชมวิวทิวทัศนของเมือง อันเปน
ภาพบรรยากาศท่ีงดงามไมควรพลาด 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําคณะพัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL   หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com 
วันที่หาวันที่หา  เบอรเกน เบอรเกน --  โวส โวส --  ฟลอม ฟลอม --  ลองเรือชมซองนลองเรือชมซองนฟยอรด ฟยอรด --  กูดวาเกน กูดวาเกน --  เกโลเกโล  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมเมืองเบอรเกน (Bergen) ชมเมืองในฝนที่แสนนารัก เปนเมืองทาท่ีสําคัญของ

นอรเวยมาตั้งแตคริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ลอมรอบดวยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือท่ียาวถึง 
10 กิโลเมตร เท่ียวชมเขตเมืองเกาอันเปนที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคง
อนุรักษอาคารไมท่ีมีอายุเกือบ 300 ป ซึ่งเปนตัวอยางการกอสรางท่ีโดดเดน จนไดรับ
การจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก (Unesco) แลวอิสระใหทานได

 

 



 

 

เดนิเลนยานถนนคนเดนิ ที่ถูกสรางใหเดินไดอยางสะดวก และรานคามากมายใหทาน
ไดเลือกสรร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. รถโคชนําคณะเดินทางสูเมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอรดของนอรเวย 

มหัศจรรยความงามแหงธรรมชาติในฤดูที่แตกตาง เสนทางทองเที่ยวอันดับหนึ่ง
จากฟลอมสบานาสูซองนฟยอรด นําคณะลองเรือชมซองนฟยอรดที่สวยงามที่สุด
ในนอรเวย มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผนดิน โดยเปนความ
มหัศจรรยของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผนดินของธารน้ําแข็งเมื่อหลาย
ลานปกอน (ลองเรือ 2 ชั่วโมง) สูเมืองกูดวาเกน รถโคชรอรับเดินทางสูเมืองเกโล 
(Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอรดของนอรเวย ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นวิวทิวทัศน
ของลําธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเปนเหวขนาดใหญ ผานหมูบาน ชนบท สูเมืองที่มี
ประชากรอาศัยอยูเพียง 2,000 คน แตมีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, 
โลหะอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีความสําคัญในดานศูนยกีฬาฤดูหนาวของ
ยุโรปเหนืออีกดวย 

 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.bardola.no  

วันที่หกวันที่หก  เกโล  เกโล  --  กรุงออสโล กรุงออสโล --  ชอปป งถนนคารล โจฮันเกท ชอปป งถนนคารล โจฮันเกท --  บินสูกรุงเฮลซิงกิ บินสูกรุงเฮลซิงกิ 
(ฟนแลนด)(ฟนแลนด)  

พฤหัสบดีพฤหัสบดี  

08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. รถโคชนําคณะออกเดินทางกลบัสูกรุงออสโล เมืองที่ต้ังอยูริมฝงออสโลฟยอรด 

เขตทาเรือคึกคักไปดวยผูคนและนักทองเที่ยว 
(287 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บาย อิสระใหทานไดเดินเที่ยวยานถนนคนเดินคารลโจฮันเกท ถนนคนเดินและยานช

อปปงที่มีชื่อเสียงของออสโล   
 

17.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
18.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินการเดอมอน เพื่อเตรียมเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ  
19.55 น . เดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที ่D8317  
22.20 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด รถโคชรอรับนําทานเดินทางสูที่พัก  
 นําคณะพัก HILTON HELSINKI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www3.hilton.com  

วันที่เจ็ดวันที่เจ็ด  กรุงเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ --  เเที่ยวชมที่ยวชมเมืเมือง อง --  ชอปปง ชอปปง --  ลองเรือสาํราญ ลองเรือสาํราญ SSIILLJJAA  LLIINNEE  
((OOvveerrnniigghhtt  CCrruuiissee))    

ศุกรศุกร  

08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวยีนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเที่ยวชมเมอืงเริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง

นอกจากจะเปนตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว แหลง
ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม และดอกไมแลว ยังเปนทีต่ั้งสถานที่สําคัญ อาทิ 
ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่
ระลึกตามอัธยาศัย แลวนําเขาชม Rock Church โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นอง 
ตัวโมและติโม ในป ค.ศ. 1969 เปนโบสถแบบรูเธอรันที่สรางอยูภายในหินขนาด
ใหญมีการตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงที่ดี ตอจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร
อุสเพนสเก  ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซ ที่งดงามดวยลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเปน
ที่ตั้งของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน เที่ยว
ชมสวนสาธารณะเวลล  ดานในเปนอนุสาวรียซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟนนผูแตง

 

 



 

 

เพลงฟนแลนเดีย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นําทานสูยานจัตุรัสใจกลางเมอืง อิสระใหทานไดเดินเทีย่วชมเมืองหรือชอปปง

ตามอัธยาศัย 

 

 

15.30 น. เดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่
พรั่งพรอมไปดวย รานขายของ, คาสิโน, รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร,หอง 
Sauna, Spa ฯลฯ  / (กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คนื เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของทาน) 

17.00 น. เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทานออกเดินทางสูกรงุสต็อกโฮลม ประเทศ
สวีเดน  

20.00 น. รับประทานอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารบนเรือ
สําราญ 

Local Buffet 

 นําคณะพักบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 
หองพักคู แบบ SEASIDE CABIN 

www.tallinksilja.com 

วันที่แปดวันที่แปด  เที่ยวกรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน) เที่ยวกรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน) --  ซิตี้ฮอลล ซิตี้ฮอลล --  พิพิธภัณฑเรอืวาซา พิพิธภัณฑเรอืวาซา --  ชอปปงชอปปง  เสารเสาร  
08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสํารารญ Buffet 
09.00 น. เรือจอดเทียบทา ณ กรุงสต็อกโฮลม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโคชรอรับนํา

ทานเขาชมซิตี้ฮอลล หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน 
และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของ
เดือนธันวาคมของทุกป จะมพีิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบลในหองบลูฮอลล 
ที่ดัดแปลงใหเปนหองคอนเสิรตฮอลล เพื่อรองรับแขกเหรื่อกวา 1,300 คน มีเวลา
ใหทานไดเดินเที่ยวชม 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา Vasa เปนเรือที่ถูกกูขึน้มาในศตวรรษที ่ 17 

เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตง
ประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่
โดดเดน และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในโลก เรือลํานี้ถูกจัด
แสดงไวในพิพิธภัณฑที่สรางขึ้นเพื่อแสดงเรือลํานี้ในกรุงสตอกโฮลม ซึ่งประกอบ
ไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลํานี ้  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับ
เรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได 16 ภาษา พิพิธภัณฑแหงนี้ดึงดูดนักทองเที่ยว
ไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย มีเวลาใหทานไดเดินเลนชม
เมืองยานวอลคกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือชอปปงตามอัธยาศัย 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Thai 
 นําคณะพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com  

วันที่เกาวันที่เกา  เที่ยวชมเขตเมืองเกาแกมลาสแตน เที่ยวชมเขตเมืองเกาแกมลาสแตน --  สนามบินกรุงสต็อกโฮลม สนามบินกรุงสต็อกโฮลม --  เดินทางกลับเดินทางกลับ
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

อาทิตยอาทิตย  

08.00 น. รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น นําคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่ 

13 ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และทันสมัยของ
บานเมือง ตึกรามบานชอง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและตามเนนิสูงต่ํา 
ทําใหสตอ็กโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก นําทานชมเมืองที่จุดชมวิว 
แลวผานชมแกมลาสแตนเมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปจจุบันยัง
ทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตัง้ของพระราชวังหลวง, 
รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน, ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ 

 

 



 

 

11.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินกรุงสต็อกโฮลม เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่ TG961  
วันที่สิบวันที่สิบ  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  จันทรจันทร  
05.45 น. นําทานเดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม 

ของแตละวันเดินทางจะไมเหมอืนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น) 
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CChhiilldd  44--1111  
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CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  
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SSGGLL  
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AADDLL  //  CCHHDD   

66--15 ม.ค. 15 ม.ค. 22561561  

112121,,000000..--  110099,,000000..--  9977,,000000..--  2200,,000000..
--  

1177,,000000..
--  

--3030,,000000..--  
--2323,,000000..--  

1313--22 ม.ค.256122 ม.ค.2561  
2020--29 ม.ค.256129 ม.ค.2561  

27ม27ม.ค..ค.--  55  ก.พก.พ.2561.2561  
33--12 ก.พ.256112 ก.พ.2561  

1010--19 ก.พ.256119 ก.พ.2561  
1717--26 ก.พ.256126 ก.พ.2561  

24 ก.พ.24 ก.พ.--  5 มี.ค. 25615 มี.ค. 2561  
1010--19 มี.ค.256119 มี.ค.2561  
1717--26 มี.ค.256126 มี.ค.2561  

24 มี.ค.24 มี.ค.--  2 เม.ย.25612 เม.ย.2561  

1122--2211  เม.ย.เม.ย.  22561561  112255,,000000..--  111133,,000000..--  110000,,000000..--  2200,,000000..
--  

1177,,000000..
--  

--3333,,000000..--  
--2255,,550000..--  

2121--30 เม.ย.256130 เม.ย.2561  

121121,,000000..--  110909,,000000..--  9977,,000000..--  2200,,000000..
--  

1177,,000000..
--  

--3030,,000000..--  
--2323,,000000..--  

28เม.ย.28เม.ย.--7พ.ค.25617พ.ค.2561  
55--1144  พ.ค.2561พ.ค.2561  
1212--21พ.ค.256121พ.ค.2561  
1919--28 พ.ค.256128 พ.ค.2561  

26 พ.ค.26 พ.ค.--4 มิ.ย.25614 มิ.ย.2561  

128128,,000000..--  111616,,000000..--  103103,,000000..--  2222,,000000..
--  

1199,,000000..
--  

--3030,,000000..--  
--2323,,000000..--  

99--18 มิ.ย.256118 มิ.ย.2561  
1616--25 มิ.ย.256125 มิ.ย.2561  

23 มิ.ย.23 มิ.ย.--  2 ก.ค. 25612 ก.ค. 2561  
77--16 ก.ค.256116 ก.ค.2561  

1414--23 ก.ค.256123 ก.ค.2561  
2121--30 ก.ค.256130 ก.ค.2561  

28 ก.ค.28 ก.ค.--  6 ส.ค.25616 ส.ค.2561  
44--13 ส.ค.256113 ส.ค.2561  

1111--20 ส.ค.256120 ส.ค.2561  
1818--27 ส.ค.256127 ส.ค.2561  

25 ส.ค.25 ส.ค.--  3 ก.ย.25613 ก.ย.2561  
88--17 ก.ย.256117 ก.ย.2561  

1515--24 ก.ย.256124 ก.ย.2561  
22 ก.ย.22 ก.ย.--  1 ต.ค.25611 ต.ค.2561  



 

 

29 ก.ย.29 ก.ย.--  8 ต.ค.25618 ต.ค.2561  
คาทัวรรวม คาทัวรรวม ::      
  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 

 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **

กรุณาดูรายละเอียดแนบทายในหัวขอ  “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)” 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลศิรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน 
 คาธรรมเนียมวีซานอรเวย (เชงเกน) 
 คาประกนัการเดินทางของ บรษิัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไม
เกิน 3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึง
ประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว 
– หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบ
จองทัวร  

 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนกัไมเกนิ 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูใน
ความดูแลของทานเองไมเกนิ 7 กิโลกรัม 

 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนกัไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องไดน้ําหนกัไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลด
สัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
น้ําหนกัไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนกัเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
คาทัวรไมรวม คาทัวรไมรวม ::  
  คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทิปหัวหนาทัวรและไกดทองถ่ิน 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก 

คาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (การจองทัวร (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือที่

ทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการ
เดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 
วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจําดังกลาวจะเปนการยืนยนัการจองของทาน และกรุณาชาํระคาทัวรสวนที่เหลือ
ลวงหนา 30 วันกอนการเดนิทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงือ่นไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรเนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้มไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้ 

1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมอืตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา



 

 

หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเง่ือนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได   

การยกเลิกการจองทัวร (การยกเลิกการจองทัวร (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
  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 หัก 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร 
  หากทานยกเลิกการเดนิทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดย

สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของต๋ัวที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลิกการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่
ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนมุัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซา
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผีูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุําเปนสุดวิสัยดงันี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ 
การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิม่เติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความ
รับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหได
มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมอืง อันเนื่องจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมอืง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ
มาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสีย

คาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วเครื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได
ดําเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทาน
ไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครื่องบินสามารถทํา 
REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ 

การสะสมไมลของสายการบิการสะสมไมลของสายการบิน (น (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% , 

ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร , ลุฟฮันซา , สแกนดิเนเวียนแอรไลน , สิงคโปรแอรไลน  
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิ
ของสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามนัเชื้อเพลิงของสายการบิน (คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามนัเชื้อเพลิงของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

ในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออก



 

 

ตั๋ว 
โรงแรมและหองพัก (โรงแรมและหองพัก (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน 

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

เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละ
ประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ

พัก 1 ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกบัขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภมูิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่
มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณีที่มกีารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด 
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 

สถานที่เขาชม (สถานที่เขาชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดนิทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขา

ชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะ
เขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวในเอกสาร
ของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุ
หนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไม
มีการคืนเงนิใดใหแกทาน เนือ่งจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่
เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (PPoorrtteerr))    
  คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทานมีกระเปา

เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการ
ในการยกกระเปาขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคนืได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนกัเพิ่มเปนสิทธิของสายการ
บนิที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได
ทานละ 1 ใบเทานัน้ และนาํสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิม่
เปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏเิสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกนิ 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํา
กวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความ
รับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนกัสวนที่เกิน 



 

 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกนิ ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร 
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรบัผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ซึง่จะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท/ทาน 

การสูบบุหรี่ (การสูบบุหรี่ (SSmmookkiinngg  AArreeaa))    
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมี

ขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (การเดินทางเปนครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากทานเดนิทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนอรเวย  ใชเวลายื่นประมาณ เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศนอรเวย  ใชเวลายื่นประมาณ 1515  วัน (ไมรวมวันทําการ)วัน (ไมรวมวันทําการ)  
ตั้งแตตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ประเทศในกลุมแชงเกน จะเริ่มเก็บขอมูลทางกายภาพของผูเดินทางโดยการเก็บขอมูล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ประเทศในกลุมแชงเกน จะเริ่มเก็บขอมูลทางกายภาพของผูเดินทางโดยการเก็บขอมูล 

ภาพถายดิจติอล ใบหนาและขอมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา ภาพถายดิจติอล ใบหนาและขอมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา   ไบโอเมตริกซไบโอเมตริกซ    ซึ่งขอมูลของผูสมัคร จะถูกบันทึกไวในระบบซึ่งขอมูลของผูสมัคร จะถูกบันทึกไวในระบบ

ฐานขอมูลเกี่ยวกับวซีฐานขอมูลเกี่ยวกับวซีา า VVIISS  เปนระยะเวลา 5 ป เปนระยะเวลา 5 ป   ผูสมัครทุกทานจึงตองเดินทางมายังศนูยรับยืน่วซีาดวยตวัเองตามเวลานัดหมายผูสมัครทุกทานจึงตองเดินทางมายังศนูยรับยืน่วซีาดวยตวัเองตามเวลานัดหมาย  
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน

กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนมุัติวีซา 
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว  
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / 

สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา

เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา   

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน 
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว  และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 
เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบันหรือสเตทเมนทในกรณีทีไ่มไดอัพเดทสมุดอยางตอเนื่องทุกเดือนหรือมีเดือนใดเดือน
หนึ่งขาดหายไป ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจาํนวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะ
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัว
หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชี
กระแสรายวัน*** 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเปนภาษาอังกฤษ   
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึง่ได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต 
โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคนืคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนยีม
ใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชญิทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก



 

 

สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน 

เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทตูไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกบัผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปน

เหตุผลใดก็ตาม ทานไมมีสิทธิเ์รียกรองคืนคาวีซาได 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง   หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง     

และเงื่อนไขที่บริษัทไดระและเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการบุไวขางตนทุกประการ  
 


