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วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมารก)
22.00 น.   พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิประตู 3 เคานเตอร D (9-12) สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวย
              ความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก

วันท่ี 2  กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมารก) - เท่ียวชมเมือง - ลิตเติลเมอรเมด - พระราชวังอมาเลียนบอรก -    
          ปราสาทโรเซนบอรก -  ลองเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise)

01.20 น.   ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 950
07.40 น.   ถึงกรุงโคเปนเฮเกน ผานการตรวจคนเขาเมือง พรอมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากรแลว รถโคชนําคณะไปชมเดอะลิตเต้ิลเมอรเมด 
              รูปปนเงือกนอยสรางดวยสําริด น่ังอยูบนกอนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอาวโคเปนเฮเกน เปนจุดทองเท่ียวสําคัญแหง
              หน่ึงของเมือง สรางข้ึนโดยศิลปนชาวเดนมารก โดยผูวาจางไดรับอิทธิพลจากนิทานของฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน รูปปนแลวเสร็จถูก
              นําไปแสดงในป ค.ศ. 1913 จากน้ันไปชมน้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายท่ีรวมสรางเกาะซีแลนดข้ึนมาเท่ียวชมเมืองผานชม
              รัฐสภา, ซิต้ีฮอลล, นิวเฮาส เขตยานทาเรือท่ีมีอาคารบานเรือนต้ังแตยุคคริสต ศตวรรษท่ี 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี 
              สวนสนุกท่ีเกาแกต้ังแตป 1843 ไดรับการยกยองใหเปนแหลงบันเทิงท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก นําทานชมพระราชวังอมาเลียนบอรก
              (จากดานนอก) ท่ีประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารก โดยมีการดทหารรักษาพระองคประจําอยูในแตละจุด จากน้ันไปชมปราสาท
              โรเซนบอรก สรางในสไตลแบบดัชต – เรอเนสซองส อายุเกาแกกวา 400 ป นําชมรอยัลคอลเลคช่ัน ท่ีเก็บเคร่ืองประดับมีคาของราชวงศ
              เดนมารก มาต้ังแตปลายคริสตศตวรรษท่ี 16 อาทิ มหามงกุฎ, เคร่ืองประดับท่ีทําจากเพชรและอัญมณีตางๆ ของแตละราชวงศ นับเปน
              สมบัติล้ําคาของประเทศเดนมารก
11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น.   อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย
15.30 น.   เดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ท่ีพร่ังพรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง
              Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน)
17.00 น.   รับประทานอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ
                นําคณะพักบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)/หองพักคู แบบ SEASIDE CABIN



07.00 น.   อรุณสวัสด์ิยามเชา สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธ์ิบนช้ันดาดฟาของเรือระหวางเสนทางเรือสําราญ ผานออสโลฟยอรดท่ีงดงามตามธรรมชาติ
              พรอมรับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีภัตตาคารบนเรือสําราญ
09.30 น.   เรือจอดเทียบทา ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวย รถโคชรอรับนําทานเท่ียวชมกรุงออสโลผานไปชมปราสาท Akurshus
              งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองส สรางในป 1648 แลวไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเปนอยู
              สภาพชีวิตและการด้ินรนตอสูของมนุษยชาติซ่ึงเปนผลงานประติมากรช่ือดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด แลวกลับเขาสูเขตใจกลางเมือง 
              นําคณะเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงท่ีสรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจากรอบๆ 
              ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจําวันท่ีมีอายุเกาแกกวา 1,000 ป
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น.   ออกเดินทางสูเมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองกฟยอรด ผานหมูบานชนบทท่ีมีความสําคัญในดานศูนยกีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเสน
              ทางทานจะไดเห็นวิวทิว ทัศนของลําธารท่ีกัดเซาะหุบเขา จนเปนเหวขนาดใหญ เขาสูเขตเมือง ฟลอมใกลกับฟยอรด Aurland ท่ีมีภูมิทัศน
              งดงามสุดสายตา
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              นําทานเขาพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันท่ี 3 เท่ียวกรุงออสโล (นอรเวย) - สวนวิกเกอแลนด - พิพิธภัณฑไวก้ิง - 
        ฟลอม ภูมิภาคฟยอรด



07.00 น.   รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
08.30 น.   นําคณะน่ังรถไฟขบวนพิเศษเสนทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูมีรดาลเพียง 55 นาที มีรดาลเปนศูนยกลางของรถไฟสายโรแมนติก
              ต้ังอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟยอรด Aurland ท่ีมีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ท่ีคุณจะไดชมปรากฏการณทางธรรม
              ชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดิน ภาพของหิมะท่ีปกคลุมอยูบนยอดเขา เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, 
              ลอดภูเขา, สะพานขามหุบเขาและแมน้ํา และจอดใหทานไดถายภาพกับน้ําตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน ตลอดจน
              ภูมิทัศนอันงดงามของฟยอรดท่ีมีอยูมากมาย 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.   รถโคชรอรับทานแลวเดินทางสูเบอรเกน เมืองใหญอันดับสองไดรับยกยองวาเปน "เมืองแหงวัฒนธรรม" และเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตัวเมือง
              เรียงรายไปดวยบานเรือนเกาแกอายุกวา 1,000 ป ปจจุบันมีประชากรอาศัยอยู225,000 คน สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก
              และมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจนไดรับการบันทึกภาพมากท่ีสุด นําคณะน่ังรถรางข้ึนสูยอดเขา Floyen บนความสูง 
              320 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เพ่ือใหทานไดชมวิวทิวทัศนของเมือง อันเปนภาพบรรยากาศท่ีงดงามไมควรพลาด
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL NORGE  หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันท่ี 4 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอรเกน - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอน



07.00 น.    รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
08.00 น.    เท่ียวชมเมืองเบอรเกน (Bergen) ชมเมืองในฝนท่ีแสนนารัก เปนเมืองทาท่ีสําคัญของนอรเวยมาต้ังแตคริสศตวรรษท่ี 13 เมืองน้ีลอม
               รอบดวยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร เท่ียวชมเขตเมืองเกาอันเปนท่ีต้ังของ Fish Market และ Bryggen ท่ียังคง
               อนุรักษอาคารไมท่ีมีอายุเกือบ 300 ป ซ่ึงเปนตัวอยางการกอสรางท่ีโดดเดน จนไดรับการจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
               (Unesco) แลวอิสระใหทานไดเดินเลนยานถนนคนเดิน ท่ีถูกสรางใหเดินไดอยางสะดวก และรานคามากมายใหทานไดเลือกสรร
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.    รถโคชนําคณะเดินทางสูเมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอรดของนอรเวย มหัศจรรยความงามแหงธรรมชาติในฤดูท่ีแตกตาง เสนทาง
               ทองเท่ียวอันดับหน่ึงจากฟลอมสบานาสูซองนฟยอรด นําคณะลองเรือชมซองนฟยอรดท่ีสวยงามท่ีสุดในนอรเวย มีความยาวถึง 204
               กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผนดิน โดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติท่ีเกิดจากการกัดเซาะแผนดินของธารน้ําแข็งเม่ือหลายลานปกอน
               (ลองเรือ 2 ช่ัวโมง) สูเมืองกูดวาเกนรถโคชรอรับเดินทางสูเมืองเกโล (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอรดของนอรเวย ตลอดเสนทางทานจะได
               เห็นวิวทิวทัศนของลําธารท่ีกัดเซาะหุบเขาจนเปนเหวขนาดใหญ ผานหมูบาน ชนบท สูเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยูเพียง2,000 คน แตมี
               ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยูเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังมีความสําคัญในดานศูนยกีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกดวย
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
                นําคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันท่ี 5 เบอรเกน - โวส - ฟลอม - ลองเรือชมซองนฟยอรด - กูดวาเกน - เกโล



08.00 น.    รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
09.00 น.    รถโคชนําคณะออกเดินทางกลับสูกรุงออสโล เมืองท่ีต้ังอยูริมฝงออสโลฟยอรด เขตทาเรือคึกคักไปดวยผูคนและนักทองเท่ียว
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย           อิสระใหทานไดเดินเท่ียวยานถนนคนเดินคารลโจฮันเกท ถนนคนเดินและยานชอปปงท่ีมีช่ือเสียงของออสโล ออกเดินทางสูสนามบิน
               การเดอมอน เพ่ือเตรียมเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ
               ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด รถโคชรอรับนําทานเดินทางสูท่ีพัก
20.00 น.    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
               นําคณะพัก HOLIDAY INN HOTEL HELSINKI **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันท่ี 6 เกโล - กรุงออสโล - ชอปปงถนนคารล โจฮันเกท - บินสูกรุงเฮลซิงกิ (ฟนแลนด) 

08.00 น.   รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
09.00 น.   นําคณะเท่ียวชมเมืองเร่ิมจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเปนตลาดยานใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึก
              แกนักทองเท่ียว แหลงขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม และดอกไมแลว ยังเปนท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี 
              ศาลากลางและโบสถ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกตามอัธยาศัยแลวนําเขาชม Rock Church โบสถซ่ึงออกแบบโดยสองพ่ีนอง
              ตัวโมและติโม ในป ค.ศ. 1969 เปนโบสถแบบรูเธอรันท่ีสรางอยูภายในหินขนาดใหญมีการตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงท่ีดี 
              ตอจากน้ันเย่ียมชมมหาวิหารอุสเพนสเกของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซ ท่ีงดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย จากน้ันพา
              ชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซ่ึงเปนท่ีต้ังของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน เท่ียวชมสวน
              สาธารณะเวลลดานในเปนอนุสาวรียซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลงฟนแลนเดีย
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.   นําทานสูยานจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย
15.30 น.   เดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ท่ีพร่ังพรอมไปดวยรานขายของ, คาสิโน,
              รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร,หอง Sauna, Spa ฯลฯ /(กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการ
              เดินทางของทาน)
17.00 น.   เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทานออกเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน 
20.00 น.   รับประทานอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ
              นําคณะพักบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) หองพักคู แบบ SEASIDE CABIN

วันท่ี 7 กรุงเฮลซิงกิ - เท่ียวชมเมิอง - ชอปปง - ลองเรือสําราญ 
         SILJA LINE (Overnight Cruise) 



08.00 น.    รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีภัตตาคารบนเรือสํารารญ
09.00 น.    เรือจอดเทียบทา ณ กรุงสต็อกโฮลม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโคชรอรับนําทานเขาชมซิต้ีฮอลล หรือศาลาวาการเมือง ซ่ึงใชเวลาสรางถึง
               12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค
               สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆวันท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบลในหองบลูฮอลล 
               ท่ีดัดแปลงใหเปนหองคอนเสิรตฮอลล เพ่ือรองรับแขกเหร่ือกวา 1,300 คน มีเวลาใหทานไดเดินเท่ียวชม
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.    นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา Vasa เปนเรือท่ีถูกกูข้ึนมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95
               เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะท่ีโดดเดน และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ
               ท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก เรือลําน้ีถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑท่ีสรางข้ึนเพ่ือแสดงเรือลําน้ีในกรุงสตอกโฮลม ซ่ึงประกอบไปดวยนิทรรศการท่ี
               เก่ียวของกับเรือลําน้ี 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเก่ียวกับเรือวาซา ซ่ึงคุณสามารถรับชมได 16 ภาษา พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทอง
               เท่ียวไดมากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย มีเวลาใหทานไดเดินเลนชมเมืองยานวอลคก้ิงสตรีทอันทันสมัย หรือชอปปงตาม
               อัธยาศัย
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
                นําคณะพัก RADISSON STOCKHOLM HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันท่ี 8 เท่ียวกรุงสต็อกโฮลม (สวีเดน) - ซิต้ีฮอลล - พิพิธภัณฑเรือวาซา - ชอปปง



08.00 น.  รับประทานอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม
09.00 น   นําคณะเท่ียวชมกรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมาต้ังแตคร้ังศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปตยกรรม ผสมผสานดวยความสะดวก
              สบาย และทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชอง รวมท้ังปราสาทราชวังต้ังอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองท่ีสวยท่ีสุด
              แหงหน่ึงในโลก นําทานชมเมืองท่ีจุดชมวิวแลวผานชมแกมลาสแตนเมืองเกาแกท่ีสุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปจจุบันยังท้ิงรองรอยแหง
              ความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนท่ีต้ังของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน, ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ
10.00 น.   ออกเดินทางสูสนามบินกรุงสต็อกโฮลม เพ่ือเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
14.15 น.   ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 961 

06.15 น.  นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 30 วัน โดยซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน, เชารถโคช, จองท่ีพัก, รานอาหาร สถานท่ีเขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา
หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ท่ีชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใช

จายตางๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนส่ิงท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

วันท่ี 9 เท่ียวชมเขตเมืองเกาแกมลาสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮลม -
         เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันท่ี 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ



Child 4-11 
with Bed

Child 4-6 
No Bed

TOUR FARE
ADULTS

No Air TKT
ADL / CHD

Period
DBL 
SGL

USED

กําหนดการเดินทาง

21-30 มกราคม 2566

10-19 กุมภาพันธ์ 2566

03-12 มีนาคม 2566

-38,000.-
-28,500.-

145,000.- 19,000.-130,500.- 116,000.-

17-26 มีนาคม 2566

07-16 เมษายน 2566

05-14 พฤษภาคม 2566
19-28 พฤษภาคม 2566

-45,000.-
-33,750.-155,000.- 21,000.-139,500.- 124,000.-

-38,000.-
-28,500.-150,000.- 20,000.-135,000.- 120,000.-

• ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
• ค่าตั�วเครื�องบนิไปภายในประเทศ เสน้ทาง ออสโล เฮลซงิกิ
• ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป & สแกนดเินเวยี ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
• ค่าโรงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double **กรณุาดู
  รายละเอียดแนบท้ายในหวัขอ้
• ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
• ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วนั
• ค่าธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเก้น)
• ค่าประกันการเดนิทางของ บ. MSIG แบบ Travel Plan คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อา
  ประกันภัยอายุมากกวา่ 16 ป�นอ้ยกวา่ 75 ป� ไมเ่กิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศไมเ่กิน 
  2,000,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตัว
• ค่ายกกระเป�าใบใหญใ่นแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ
  ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั
• สาํหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป�าใต้เครื�อง นํ�าหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึ�น
  เครื�องไดน้ํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใต้เครื�องไดไ้มเ่กิน 
  20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท่้านละ 1 ใบเท่านั�น และนาํสมัภาระถือขึ�นเครื�องนํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกค่า
  ระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้

ค่าทัวรร์วม



• ค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 %
• ค่าทิปหวัหน้าทัวรแ์ละไกด์ท้องถิ�น
• ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
• ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกั ค่าอาหาร
  และเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณพีเิศษ เชน่ 
  หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม

เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดัง
ต่อไปนี�
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�
1.     เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2.    ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้าหรอืเครื�องมอืต่างๆ 

        ในการพยุงตัว
3.    ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
4.    ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะ  
       ทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
5.    บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ 

ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบคาย สรา้งความ
ราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทาง
บงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณา
ติดต่อ TRAVEL AGENT ใกล้บ้านหรือที�ท่านรู ้จักและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดูแล
ท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื� อเป�นการยืนยัน
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชาํระเงินมัดจาํล่วงหน้า 60,000
บาทต่อผู้เดินทางหนึ�งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที�จอง ซึ�งเงินมัดจาํดัง
กล่าวจะเป�นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวร์ส่วนที�
เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที�เหลือ
ตามวันที�กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื� อนไข

การจดัโปรแกรมทัวรเ์ป�นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั�งป� หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกับวนัที�สถานที�เขา้ชมนั�น ๆ ป�ดทําการ หรอื
ป�ดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเป�ดรบัจองผา่นทาง Online
โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทา
งบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของ
สถานที�นั�น ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพื�อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดัง
กล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดนิ
ทาง เป�นผลทําใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได้ ทางบริ

ษัทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากไดช้าํระ
Reservation Fee ไปแล้ว กรณุาสอบถามรายละเอียดสถานที�
เขา้ชมจากเจา้หนา้ที�ในชว่งวนัเดนิทางของท่านก่อนชาํระเงิน

การจองทัวร์
(How to make your reservation)

เงื�อนไขการจองทัวร์

สถานที�เขา้ชม
 (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การเดนิทางเป�นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตัี�วกรุป๊
สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได ้50% ,

ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟ�นแอร ์,
ลฟุฮันซา่ , สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์ , สงิคโปรแ์อรไ์ลน์
ขึ�นอยูกั่บเงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินั�นๆ ซึ�ง
การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมดเป�นสทิธิ
ของสายการบนิเท่านั�น

การสะสมไมล์ของสายการบนิ 
(Mileage Claim )

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิในภายหลัง
ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามันเชื�อเพลิงของสายการบิน
 (INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / TAX YQ)



หากท่านเดินทางเป�นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดูแลเป�นพิเศษ (Wheelchair) , 
เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป�นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป�นต้องดูแลคณะทัวร์ทั�งหมด

การเดินทางเป�นครอบครวั (Family)

การยกเลิกการจองทัวร
การจายคาบริการคืนใหแกนักทองเที่ยว หากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีคาใชจายที่ไดจาย
จริงเพื่อการเตรียมการจัดนําเที่ยว ใหนํามาหักจากเงินคาบริการที่ตองจาย ทั้งนี้ใหผูประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยวแสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
1. คาธรรมเนียมการขอวีซา และคาดําเนินการ
2. คามัดจํา หรือ คา cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. คาใชจายที่จําเปนอื่น ในกรณีคาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตาม 
    วรรคหนึ่ง สูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไวผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะ
    เรียกจากนัก ทองเที่ยวไมได

หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทน
ได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา
และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME &
NON-REFUND

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับ
การพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่ง
การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของ
วันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่น
ขอวีซาแบบกรุป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน
โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 30 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
การทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การ
ลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทา
งบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระมาแลว

ยกเลิกกอนออกเดินทางไมนอยกวา
 45 วัน 

ยกเลิกกอนออกเดินทางไมนอยกวา 
30 วัน 

ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา
 15 วัน

**คืนเงินมัดจํา**
(หักคาใชจายในการทําวีซา)

**คืนเงินมัดจํา**
(หักคาใชจายที่ไดจายไปแลวจริง)

**คืนเงินมัดจํา 50%**

ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 
15 วัน

**ไมคืนเงินคาทัวร**

หมายเหตุ
หลักเกณฑที่นํามาใชนี้ เปนประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนับตั้งแตวัน
ที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป

 



เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ 
ใช้เวลายื�นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันทําการ)

• พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่า  
  ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรอืประเทศอื�น ควรนาํไปแสดงดว้ยเพื�อเป�นการง่ายต่อ
  การอนุมติัวซีา่
• รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ�ว จาํนวน 2 ใบพื�นหลังเป�นสขีาว 
• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สาํเนา
  ทะเบยีนสมรส , หยา่ / สาํเนาสติูบตัร ในกรณีอายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ์ 
• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดย
  ระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดอืนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี�และชว่งเวลาที�ขอลา
  งานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
• กรณทีี�เป�นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการค้า ,ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิทที�
  คัดไวไ้มเ่กิน 6 เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค์ หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้น
  หลัง 6 เดอืน
• หนังสอืรบัรองจากทางธนาคาร  บญัชเีงินฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนต้องอัพเดทเป�นเดอืนป�จจุบนั
  ควรเลือกเล่มที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มี
  ฐานะการเงินเพยีงพอที�จะครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ใน
  กรณทีี�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนังสอืรบัรอง
  ค่าใชจ้า่ยในครอบครวัด้วย ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั***
• กรณทีี�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั�งหมดนอกเหนอื
  จากเอกสารขอ้ 1 –6 แล้ว ทางบรษัิทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบ
  ต่อค่าใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จดัการเดินทางนี�
  ในจดหมายดว้ย
• กรณทีี�เป�นนกัเรยีน นักศึกษาจะต้องม ีหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตัวจรงิ 
• กรณทีี�เดก็อายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดินทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมาย
  ยนิยอม โดยที�บดิา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไป
  กับอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ 
  และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร   
  และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธ  วซีา่ สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหาก
  ต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุครั�ง
• กรณทีี�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ซีา่แล้ว ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้
  สถานทตู ยกเลิกวซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป�นสถิติในนาม
  ของบรษัิทฯ 
• ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการ
  พจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไมม่สีทิธิ�เรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้

เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ ใช้เวลายื�นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันทําการ)
ตั�งแต่วันที� 14 พฤศจิกายน 2556 เป�นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้น จะเริ�มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการ
เก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ�วมือ 10 นิ�ว ที�เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึ�งข้อมูลของผู้สมัครจะถูก

บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี�ยวกับวีซ่า VIS เป�นระยะเวลา 5 ป�  
ผู้สมัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื�นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย


