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ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES  

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

 8 วนั 5 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สต็อกโฮลม์ | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ล่องเรือสาํราญ 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2.  กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา 

วนัท่ี 3.  สต็อกโฮลม์ – ซิต้ีฮอลล ์– เมืองเกา่กมัลาสตนั –คารล์สตทั 

วนัท่ี 4.  คารล์สตทั – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่การเมืองออสโล – ถนนคารล์โจฮนัเกท 

วนัท่ี 5.  ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS 

วนัท่ี 6.  โคเปนเฮเกน  – ลิตเต้ิลเมอรเ์มด – น้ําพุแหง่ราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 7.  ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบิน 

วนัท่ี 8.  กรุงเทพฯ 
 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ   

22.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคาน์เตอร ์D สายการบิน

ไทย พบเจา้หน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
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วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG960 

*** สาํหรบัคณะท่ีออกเดินทางตั้งแตเ่ดือน ตลุาคม 62 เป็นตน้ไป จะออกเดินทางเวลา 01.10 น. 

และไปถึงสตอ็กโฮลม์ เวลา 07.00 น.*** 

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานสตอ็กโฮลม์ -อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) นํา

ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสน

สวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า 

ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) 

ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทาํใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก กรุง

สต็อกโฮล์ม  งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนน้ํา มีสถานท่ีสําคัญ อาทิ อาคาร

รฐัสภา, พิพิธภณัฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปล่ียนการด์ทหารดา้นหน้า

ของลานจตุัรสักวา้ง เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บา่ย จากน้ันนําท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 

เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูป

แกะสลกันับรอ้ยช้ิน เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเรือลาํน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์

เกี่ยวกบัเรือวาซา พิพธิภณัฑแ์หง่น้ีดึงดดูนักท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด ในบรรดาพพิิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวยี 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั QUALITY GLOBE หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3 สตอ็กโฮลม์ – ซิตี้ ฮอลล ์– เมืองเก่ากมัลาสตนั –คารล์สตทั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสตอ็กโฮลม์ (City Hall) ซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ

ดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้ง

เสร็จสมบรูณใ์นปี 1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลั

โนเบล (Nobel Prize) นําท่านชมบริเวณเมืองเก่ากมัลาสตนั อนัเป็นบริเวณท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงให้

ท่านไดถ่้ายรปูท่ีระลึก แลว้นําท่านข้ึนสู่จุดชมววิเมืองสต็อกโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมววิเมือง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูร่ะหวา่งเมืองสต็อกโฮลม์ 

ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่น้ี สรา้ง

เมืองโดยกษัตริยค์ารล์ท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad 

ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งข้ึนเมื่อปี 1730, จตุัรสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาํจงัหวดั และสะพาน

หิน 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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ท่ีพกั นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั SCANDIC WINN หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 คารล์สตทั – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคารล์โจฮนัเกท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีคา่ครองชีพสงูท่ีสุดใน

โลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพ

ธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ ์ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) 

ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลัก

หินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้ง

ของรูปแกะสลกัชิ้ นโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 

จากน้ันนําท่านชมบริเวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยุคเรอเนสซองค ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บา่ย นําท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลักษณะของอาคาร

หอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ํา ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอรด์ จากน้ันมีเวลาใหท่้าน

เดินเล่นเลือกซ้ือของชอ้ปป้ิง ณ บริเวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท่้านเลือกซ้ือของ

ฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม QUALITY33 หรือเทียบเท่า 

 (เพ่ือความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน ในคนืถดัไป) 

วนัท่ี 5 ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) น้ีตั้งสงูตระหง่านอยูบ่นยอด

เขา เป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 จากน้ันนําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวกิ้ ง

โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิ้ งท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟ

ยอรด์ นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจาํวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตาํนาน

ของชาวไวกิ้ งเรือถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเ้รือทั้งในเร่ืองของการรบทําการคา้และออก

สาํรวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีคาํกล่าววา่ถา้ไมมี่เรือไวก้ิงก็จะไมม่ยุีคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บา่ย พาท่านถ่ายรปู Royal Palace, Akerhus Castle สถานสาํคญัประจาํเมือง และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม

โดดเด่นท่ีเหมาะแก่การแวะชมถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หน่ึง

ในโครงการปรบัปรุงบริเวณชายฝัง่ของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรบัผงัการจราจรของ

ชายฝัง่ดา้นตวัเมืองออสโล 

15.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือสาํราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นขาย

ของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 

คืน เพื่อความสะดวกของท่าน) 

16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่แบบ "สแกนดิเนเวยีนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

ท่ีพกั พกัคา้งคืนบนเรือสาํราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) (ในกรณีท่ีหอ้งพกั 

Sea view cabin มีจาํนวนหอ้งท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใชจ้า่ยใหท่้านล่ะ

700 บาท) 

วนัท่ี 6 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ ลเมอรเ์มด – นํ้าพแุห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นําท่านเท่ียวชมเมือง

โคเปนเฮเกน แวะถ่ายรปูคูก่บัเงือกนอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมอืง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาด

ใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้และเรือสาํราญเทียบท่าอยู ่ชมนํ้าพแุห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีตาํนานเล่า

ขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูก

ชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพื้ นดินข้ึนมาจากใตน้ํ้า ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ในทุกวนัน้ี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บา่ย นําเท่ียวชม พระราชวงัอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกท่ีประทบัในฤดูหนาวของ

ราชวงศ์แห่งเดนมารก์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปล่ียนทหารยาม

หน้าวงัทุกวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยู่ท่ีน่ี จากน้ันใหอิ้สระท่านชมบริเวณจตุัรสั

ซิต้ีฮอลล ์(City Hall) จุดถ่ายรปูสวยงามประจาํเมือง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครึกคร้ืนของใจ

กลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวท่ีสุดในโลก เร่ิมจาก

ศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ Louis Vuitton, Emporio 

Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ZLEEP HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 7 ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสรา้งข้ึน

ในสมยัศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมยัพระเจา้คริสเตียนท่ี 4 นอกจากความ

งามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ของราชวงศเ์ดนมารค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย 

 นําคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการทาํ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก

ซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG951 

 *** สาํหรบัคณะท่ีออกเดินทางตั้งแตเ่ดือน ตลุาคม 62 เป็นตน้ไปจะออกเดินทางเวลา 14.25 น. 

และไปถึงกรุงเทพเวลา 06.00 น. *** 

วนัท่ี 8 กรุงเทพฯ 

06.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 



EUR0902-ทวัรยุ์โรป ROMANTIC SCANDINAVIA (8วนั5คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  5 | P a g e  

อตัราค่าบริการ :  ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

 8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบินไทย 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไมถึ่ง12ปี 

 [มีเตียง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 

 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไมถึ่ง12ปี 

[มีเตียง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไมถึ่ง7ปี  

[ไมม่เีตียง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  

ท่านละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

22 - 29 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

03 - 10 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

16-23 มี.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 8,900 

4-11 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 42,900 10,900 

5-12 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 42,900 10,900 

22-29 เม.ย. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 40,900 9,900 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 40,900 9,900 

21-28 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 10,900 

23-30 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 10,900 

11-18 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 51,900 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั

นับจากวนัจอง หากไมส่่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
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2. เมื่อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้นัที 

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าท่ี 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเตมิกบัทาง

บริษทัได ้ 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกิน

จากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมคีา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
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5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งชําระเงินตรงกับศูนยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจาํนวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 

6. คา่ทิปพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (13 ยโูร) 

7. คา่ทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 

หากทา่นไม่ผา่นการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบ่ริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของ

สถานทตูงา่ยข้ึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ 

ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนักหรือ

ศึกษาอยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่กว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย 

เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหน้าหนังสือเดินทาง 

ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัติดวซ่ีาไมต่ํา่กวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ

พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ

ชว่งเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึน

จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long 

leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 55 วนั ขึ้ นไปกอ่นการเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 40-54 วนักอ่นเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 26-39 วนักอ่นเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 25 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท่ี บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระคา่เสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของท่าน ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํ

ตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) คา่ส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ั้งหมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  

อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมูิตํา่ 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่าง

อาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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