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นําทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิบน เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill)เพอืบันทกึภาพของเมอืงสต็อคโฮลม์จากมมุทสีวยทสีดุชม
ววิสวยของตวัเมอืงทตีงัอยูบ่นเกาะใหญ ่14 เกาะ ทหีอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  
นําทา่น ผา่นชม สถานทสํีาคัญ อาท ิพธิภณัฑย์ุคกลาง(Medieval Museum), มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์(The 
Cathedral of Stockholm),โอเปรา่ เฮา้ส(์Opera Houses)เป็นตน้ 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm)ทใีชเ้วลาสรา้งนานถงึ 12 ปี เสร็จ
สมบรูณ์ในปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังของประเทศสวเีดน ชอื เรกนาร ์ออสตเ์บริก์ (Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอฐิแดง
กวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค ไดรั้บแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจากปราสาทสไตลเ์รอเนสซองคข์องประเทศ
อติาล ีจงึไดอ้อกแบบใหศ้าลาว่าการเมอืงแห่งนีมลีานกลางเพมิเขา้มาสองลานคอื บอรก์ารก์ารเ์ดน้ (Borgargarden) และ บลู
ฮอลล ์(Blue Hall) ในทกุๆ วันท ี10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลยีงรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

 นําทา่น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์ (Vasa Museum)เป็นเรอืทถีกูกูข้นึมาในศตวรรษท ี17 เนืองจากสามารถ
รักษาชนิสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรปูแกะสลักนับรอ้ยชนิ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัติ
ทางศลิปะทโีดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทเีกยีวขอ้งกับ
เรอืลํานี 9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กยีวกับเรอืวาซา พพิธิภัณฑแ์หง่นีเป็นพพิธิภัณฑท์นัีกทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจมากทสีดุ ใน
บรรดาพพิธิภัณฑทั์งหมดแถบสแกนดเินเวีย ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่
สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่น
ไดท้กุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ** 
นําทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงยา่นทสีดุและสวยงามราวกบัภาพวาดปัจจบุันยังทงิรอ่งรอย
แห่งความเป็นเมอืงแห่งยุคกลาง มกีลนิอายของศตวรรษท ี17 ทังบา้นเรอืน สงิปลูกสรา้งทมีคีวามสวยงามในรูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเชน่เดยีวกบัเสน่หข์องตรอกซอกซอยตา่งๆ ทเีรยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสอื  
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นทปีระทับอยา่งเป็นทางการของพระราชวงศส์วเีดน เป็น
หนงึในพระราชวังทงีดงามมากทสีดุในบรรดาพระราชวังทังหมดของทวปียโุรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขนึ
เมอืปี ค.ศ. 1754 ภายใน มหีอ้งตา่งๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซงึเปิดใหป้ระชาชนเขา้เยยีมชมไดต้ลอดทังปี ในบรรดาหอ้งตา่งๆสว่นที
เป็นจุดเดน่ ไดแ้ก ่หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงวา่การของรัฐ หอ้งพักของขนุนาง ลําดับตา่งๆ และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถาน
กสุตาฟท ี3 ชมการผลดัเปลยีนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซ์งึจะเกดิขนึในเวลากอ่นเทยีงของทกุวัน  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคารล์สตดั (Karlstad)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาท)ี เมอืงสวยงามเล็กๆของ ประเทศ
สวเีดน (Sweden)ตังอยูร่มิทะเลสาบแวนเนริน์ อยูร่ะหวา่งเมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์
เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญน่ี สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ท ี9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชอืเมอืงจงึเรยีกตามพระ
นามของพระองค ์นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสัใจ
กลางเมอืง (Town Square), ศาลากลางประจําเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเกา่แก ่
(Ancient Stone Bridge) 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําคณะเขา้สูท่พีกั Gustaf Froeding, Karlstad, Swedenหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีาม เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิ - อุทยานฟรอกเนอร ์- ลาน
กระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน - เมอืงเกยีโล       (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงออสโล (Oslo)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์
(Norway)ไดถู้กสถาปนาเมอืประมาณ 60 ปี ทผี่านมานี ครังสมัยทปีระเทศนอรเ์วยอ์ยู่ในอารักขาของประเทศเดนมารก์นัน 
ประเทศนอรเ์วยเ์คยยา้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง จากเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมอืงเบอรเ์กน้ จนกระทังยา้ยมาเป็นเมอืงออสโลในปัจจบุัน 
เมอืประมาณ 900 กวา่ปีกอ่น เมอืงออสโลเป็นเมอืงอาณานคิมใหญข่องจักรพรรดไิวกงิโบราณซงึอยูภ่ายใตก้ารปกครองในระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงทมีคีา่ครองชพีสงูทสีดุในโลกแทนทโีตเกยีว ตังอยูข่อบ
ดา้นเหนอืของอา่วฟยอรด์ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิแีปลกใหม ่เป็นธรรมชาตทิอีดุมสมบรูณ์อนัหาชมไดย้าก 
นําทา่น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิ (The Viking Ship Museum) พาหนะสําคัญของเหลา่นักรบไวกงิเมอืครังทเีคยรุง่เรอืง
ในอดตี จัดแสดงเกยีวกับเรอืไวกงิทสีรา้งจากไมใ้นยคุครสิตศ์ตวรรษท ี9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆเมอืงออสโล ฟยอรด์ นอกจากนียัง
จัดแสดงเกยีวกบัเครอืงมอืในชวีติประจําวันทมีอีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกงิเรอืถอืเป็นสงิทสํีาคัญทสีดุ เพราะ
ชาวไวกงิใชเ้รอืทังในเรอืงของการรบ ทําการคา้ และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคํีากลา่วว่าถา้ไม่มเีรอืไวกงิก็จะไม่มยีุคที
รุง่เรอืงทสีดุ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการ
ชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาว
นอรเ์วยช์อืกสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทใีชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รปูสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนงึ
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ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็นทตีังของรูปแกะสลักชนิโบวแ์ดงของทา่นชอื "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิ
สลกัแกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทแีขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวที
ปกตใินชว่งเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทชีมุนุมแขง่ขนัของนักเลน่สกทัีงโลกทนี ีสามารถจผุูเ้ขา้รว่มไดเ้กอืบหนงึแสนคน 
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีโล (Geilo)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 20 นาท)ี หนึงในเมอืงสกรีีสอรท์ยอดนิยมในเขต
ภูมภิาคฟยอรด์ ของประเทศนอรเ์วยท์ตีังอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาต ิเมอืงเกยีโลเป็นสกรีสีอรท์ทพีรอ้มสรรพ
สําหรับการเลน่สก ีซงึในชว่งฤดหูนาวจะเต็มไปดว้ยผูค้นทรัีกการเลน่สก ีสว่นในฤดรูอ้นจะเป็นทรีวมของนักทอ่งเทยีวชมความบริ
สทุธข์องธรรมชาต ิกลุม่นักเดนิขา้มเขา กลุม่นักตกปลา และกจิกรรมกลางแจง้ตา่งๆ 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอื อาหารพนืเมอืง) 
นําคณะเขา้สูท่พีกั Geilo Hotel, Geilo, Norwayหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี เมอืงเกยีโล- เมอืงฟลมั - ล่องเรอืชมความสวยงามของ “ซอจน์ฟยอรด์” จาก เมอืงฟลมั สู ่หมู่บา้นกู๊ดวาเกน้ - หมู่
บา้นกูด๊วาเกน้ - เมอืงฟลมั -นงัรถไฟสายโรแมนตกิ “ฟลมัสบานา่” จาก เมอืงฟลมั สู ่เมอืงไมรด์ลั - นําตกจอสฟอสเซน่ 
- เมอืงไมรด์ลั - เมอืงแบรเ์กน -ตลาดปลาทอรเ์ก็ท  ยา่นบรกิเก็น (ในบรรยากาศชว่งเวลาเย็น) (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลมั (Flam)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) จุดหมายปลายทางท่องเทยีว ทไีดรั้บความนยิมจาก
นักท่องเทียวชาวไทยไม่นอ้ยไปกว่าประเทศอืนๆในแถบยุโรปเหนือ ของประเทศนอร์เวย์ อยู่ส่วนตะวันตกของคาบสมุทร
สแกนดเินเวีย มีอาณาเขตจรดประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ และประเทศรัสเซยี มีอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทร
แอตแลนตกิ และเชอืมตอ่กับทะเลบอลตกิ เป็นจดุหมายปลายทางทอ่งเทยีวทไีดรั้บความนยิมมาตังแตป่ลายศตวรรษท ี19 สงิที
ถือว่าเป็นไฮไลท์ ทังยังอาจจะเรียกไดว้่าเป็น “อญัมณีเม็ดงามแห่งดนิแดนทไีม่เคยหลบัใหลของประเทศนอรเ์วย”์ 
(Beautiful Gem of a Land that Never Sleeps in Norway)นันคงตอ้งยกให ้“ฟยอรด์”(Fjord)เพราะสามารถดงึดดู
ผูค้นจากทัวโลกใหม้าเยอืนประเทศนอรเ์วยไ์ดปี้ละหลายลา้นคน จนทําใหป้ระเทศแหง่นีไดรั้บอกีหนงึฉายาคอื “ดนิแดนแหง่ฟ
ยอรด์” (Land of Fjord) ซงึฟยอรด์นีคอือา่วแคบๆ ระหวา่งหนา้ผาสงูชนัทเีกดิขนึจากการกัดเซาะของธารนําแข็งธรรมชาตเิป็น
เวลาหลายแสนปีมาแลว้ และกลายมาเป็นสถานททีอ่งเทยีวอันมชีอืเสยีงในปัจจุบัน โดยฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วยท์มีชีอืเสยีงใน
ระดบัโลกนันม ี4 แหง่ นันคอื ฟยอรด์ทตีงัอยูบ่นชายฝังตะวันตกของประเทศนอรเ์วย ์ไดแ้ก ่เกรังเกอรฟ์ยอรด์ (Geiranger Fjord), 
ซอจน์ฟยอรด์(SogneFjord) และแนเรยฟยอรด์ (Naeroy Fjord), ฮารด์ังเกอรฟ์ยอรด์ (Hardanger Fjord) และลเีซฟยอรด์ (Lyse 
Fjord) เมอืมาถงึเมอืงฟลัมนักทอ่งเทยีวมักไมพ่ลาดไปลอ่งเรอืชมความสวยงามของ “ซอจน์ฟยอรด์” (Sognefjord) ฟยอรด์ทมีี
ความยาวและลกึทสีดุในโลก มคีวามยาวถงึ 204 กโิลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผน่ดนิ และ นังรถไฟ “ฟลัมสบานา” (Flamsbana) 
เป็นทางรถไฟทสีวยทสีดุในประเทศนอรเ์วย ์ตดิอนัดบัทางรถไฟสายโรแมนตกิทสีวยและสงูชนัทสีดุในโลก 
นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของ “ซอจน์ฟยอรด์” จาก เมอืงฟลมั สู ่หมูบ่า้นกูด๊วาเกน้ (Sogne Fjord Cruise 
from Flam to Gudvangen)ฟยอรด์ทไีดช้อืวา่เป็น “ราชาแหง่ฟยอรด์” (King of Fjord) และนับไดว้า่เป็นฟยอรด์ทลีกึเขา้
มาในแผน่ดนิมากทสีดุดว้ยความยาวกวา่ 200 กโิลเมตร เป็นฟยอรด์ทใีหญท่สีดุในประเทศนอรเ์วย ์และยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก 
รองจาก สกอรเ์รสบ ีซุนด ์(Scoresby Sund) ของประเทศกรีนแลนด ์(Greenland) เดนิทางถงึ หมู่บา้นกู๊ดวาเกน้ 
(Gudvangen Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทมีปีระชากรอาศัยอยูเ่พยีงแคห่ลักรอ้ยคนเทา่นันแตก่ลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที
นักทอ่งเทยีวจะตอ้งหยดุลงเยยีมชมความสวยงามท่ามกลางหบุเขาแหง่ฟยอรด์เป็นจํานวนมากในแตล่ะปี ** รอบและเสน้ทาง
ของการลอ่งเรอือาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธไิม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) 
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นําทา่น นงัรถไฟสายโรแมนตกิ “ฟลมัสบานา่” จาก เมอืงฟลมั สู ่เมอืงไมรด์ลั (FlamsbanaRailway from Flam to 
Myrdal)เสน้ทางรถไฟทโีดง่ดงัทสีดุของประเทศนอรเวย ์นักทอ่งเทยีวจะไดล้ดัเลาะไปตาม หบุเขาทสีวยงามของประเทศนอรเ์วย ์
โดยรถไฟจะวงิผ่านอุโมงค์จํานวน 20 แห่ง โดยมีอุโมงค์ 18 แห่ง ไดใ้ชแ้รงงานคนขุด ซงึระหว่างทางท่านจะไดช้นืชมกับ
ทัศนียภาพอันงดงามทธีรรมชาตสิรรคส์รา้งแสนน่าประทับใจของหบุเขาอันสงูชัน และธารนําแข็งกลาเซยีร ์แหง่ฟยอรด์ ไปจนถงึ
เมอืงไมร์ดาล (Myrdal)  ในระหว่างทางทนัีงรถไฟนักท่องเทยีวยังจะไดห้ยุดชมความสวยงามของ นําตกจอสฟอสเซ่น 
(Kjosfossen)อกีหนงึจดุทอ่งเทยีวทมีคีวามสวยงามและไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทยีวเป็นอยา่งมาก นําตกมคีวามสงูประมาณ 
225 เมตร สว่นนําในนําตกนันไหลมาจากทะเลสาบบนเทอืกเขาชอืทะเลสาบเรนน์กาวัทเน็ท (Reinungavatnet) และทะเลสาบ
เซลเทฟิวัทเน็ท (Seltuftvatnet) หลังจากนันขนึรถไฟชมววิตอ่ไปตลอดเสน้ทางจน กระทังถงึเมอืงไมรด์าลซงึเป็นสถานีสดุทา้ย
ของการนังรถไฟสายโรแมนตกินันเอง ** รอบและเสน้ทางของรถไฟอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่
สามารถนงัรถไฟได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บั
ทา่นไดท้กุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแบรเ์กน(Bergen)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง) นันเป็นเมอืงทา่โบราณ อดตีเคยเป็นเมอืงหลวง
เกา่ของประเทศนอรเ์วย ์ปัจจุบันคอืเมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวง และมขีนาดใหญ่เป็นอันดับทสีองของประเทศนอรเ์วย ์ตังอยูท่าง
ฝังตะวันตกของประเทศ เป็นเมอืงทมีคีวามสวยงามของอาคารตา่งๆ ทไีดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดตีังแตส่มัยศตวรรษท ี18 โดย
ทังหมดจะเป็นบา้นไมท้มีคีวามสวยงามอย่างมาก ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1979โดยไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมอืงแหง่เจ็ดขนุเขาของประเทศนอรเ์วย ์เพราะดว้ยทตีังทรีายลอ้มไปดว้ย
ภเูขาสงูทมีคีวามงดงามทัง 7 ขนุเขา และมเีสน้ทางเดนิป่า เลน่สกมีากมายในฤดหูนาว เป็นเมอืงทมีทีา่เรอืใหญ่ทสีดุในประเทศ
นอรเ์วยแ์ละเป็นหนงึในทา่เรอืทใีหญท่สีดุในทวดียโุรป ทําธรุกจิประเภทประมงทะเลและกจิการเพาะเลยีงสตัวนํ์า เกษตรใตนํ้า และ
การเดนิเรอื มสีถาบันวจัิยสมทุรศาสตรท์ใีหญเ่ป็นอันดับสองของทวปียโุรป เป็นฐานทัพหลักของทหารเรอืแหง่ประเทศนอเวย ์เป็น
เมอืงทสีง่ออกปลาแซลมอนธรรมชาตมิากเป็นอนัดบั 1 ของโลก  
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาทอรเ์ก็ท (Torget Fish Market)(ในบรรยากาศชว่งเวลาเย็น) เป็นหนงึในตลาดกลางแจง้ทมีี
เอกลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์หนงึของเมอืงแบรเ์กนทมีมีาแตศ่ตวรรษท ี12 และปัจจุบันตลาดแหง่นีก็ยังคงความคกึคักอยูต่ลอดมา 
เป็นสถานท ีทพีบปะคา้ขายระหวา่งพ่อคา้และชาวประมง ผา่นชม ยา่นบรกิเก็น (Bryggen District)เป็นบา้นไมส้ามชนั หนา้
จัวและผนังขา้งมงุดว้ยแผน่ไม ้สสีนัสดใส ซงึเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงแบรเ์กน กลุม่ชมุชนนีเป็นชมุชนโบราณทมีอีายกุวา่ 
300 ปี บา้นไมเ้หล่านีเคยถูกไฟไหมห้ลายครังและทุกครังก็ไดม้ีการสรา้งซ่อมแซมขนึใหม่โดยมีการก่อสรา้งและรูปแบบ
สถาปัตยกรรมคงเดมิไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์และสวยงามดงัเดมิทสีดุ 

** อสิระอาหารคาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
นําคณะเขา้สูท่พีกั Augustin Hotel Bergen, Bergen, Norwayหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีา้ เมอืงแบรเ์กน - จุดชมววิเมอืงแบรเ์กน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางทอ้งถนิ - ป้อมปราการเมอืงแบรเ์กน - ถนนสาย
ศลิปะแหง่เมอืงแบรเ์กน - ทะเลสาปลนักกีารด์วาน - พพิธิภณัฑศ์ลิปะแหง่เมอืงแบรเ์กน - ตลาดปลาทอรเ์ก็ท - ยา่นบรกิ
เก็น (ในบรรยากาศชว่งเวลากลางวนั) - เมอืงเกยีโล                (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิเมอืงแบรเ์กน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางทอ้งถนิ (Up to Mt. Floyen by Funicular)มคีวาม
สงูถงึ 320 เมตร จากระดับนําทะเล เป็นมุมสงูทจีะสามารถชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงแบรเ์กน** รอบของรถรางอาจ
เปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถนงัรถรางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย
แลว้ทงัหมด ** 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ป้อมปราการเมอืงแบรเ์กน (Bergenhus)เป็นหนงึในป้อมปราการทเีกา่แกท่สีดุในประเทศ
นอรเ์วย ์และยังไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีมอีายกุวา่ 750 ปี ถกูสรา้งขนึในสมัยของกษัตรยิ ์Hakon Hakonsson 
นําทา่น ผา่นชมถนนสายศลิปะแหง่เมอืงแบรเ์กน (Bergen's Art Street)เป็นแหลง่รวมผลงานศลิปะของศลิปินชาวนอรเ์วน์
และนานาชาต ิมตีังแต่ศลิปะยุคคลาสสคิจนถงึศลิปะร่วมสมัย มแีกลอรตีังเรยีงรายบรเิวณใกลก้ันเป็นทตีังของ ทะเลสาปลนักี
การด์วาน (Lungegardsvann) ใจกลางเมอืง ผา่นชมพพิธิภณัฑศ์ลิปะแหง่เมอืงแบรเ์กน (Art Museum of Bergen)
เป็นพพิธิภัณฑท์ใีหญท่สีดุในภมูภิาคนอรด์กิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาทอรเ์ก็ท (Torget Fish Market)(ในบรรยากาศกลางวัน) เป็นหนึงในตลาดกลางแจง้ทมีี
เอกลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์หนงึของเมอืงแบรเ์กนทมีมีาแตศ่ตวรรษท ี12 และปัจจุบันตลาดแหง่นีก็ยังคงความคกึคักอยูต่ลอดมา 
เป็นสถานท ีทพีบปะคา้ขายระหวา่งพอ่คา้และชาวประมง  
นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นบรกิเก็น (Bryggen District)เป็นบา้นไมส้ามชัน หนา้จัวและผนังขา้งมุงดว้ยแผ่นไม ้สสีันสดใส ซงึ
เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงแบรเ์กน กลุม่ชมุชนนีเป็นชมุชนโบราณทมีอีายกุวา่ 300 ปี บา้นไมเ้หลา่นีเคยถูกไฟไหมห้ลาย
ครังและทกุครังก็ไดม้กีารสรา้งซอ่มแซมขนึใหมโ่ดยมกีารกอ่สรา้งและรปูแบบสถาปัตยกรรมคงเดมิไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์และสวยงาม
ดงัเดมิทสีดุ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
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นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีโล (Geilo)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 50 นาท)ี หนึงในเมอืงสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขต
ภมูภิาคของฟยอรด์ ของประเทศนอรเ์วย ์

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิหรอื อาหารพนืเมอืง) 
นําคณะเขา้สูท่พีกั Geilo Hotel, Geilo, Norwayหรอืเทยีบเทา่ 
** คําแนะนํา ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพอืแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนื (ในคนืวนั
พรุง่น)ี เพอืความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 
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วนัทหีก เมอืงเกยีโล - เมอืงออสโล - ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท - พระราชวงัหลวง ออสโล- อาคารรฐัสภา ออสโล - ล่องเรอื
สําราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู่ เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - เมอืงโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก์          (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงออสโล (Oslo)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์
(Norway) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารล์โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street)เป็นแหลง่ชอ้ปปิงและแหลง่นัดพบปะทมีชีอืเสยีง
ทสีดุของประเทศนอรเ์วย ์ของนักทอ่งเทยีวจากทัวโลกทมีาเยอืนประเทศนอรเ์วย ์ตังอยูก่ลางเมอืงออสโล มสีนิคา้ทุกสงิอยา่งที
ท่านปรารถนาใหไ้ดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของขวัญ สนิคา้ทมีชีอืเสยีงมากทสีดุ คอื ผลติภัณฑจ์ากขนสัตว ์นํามันปลา เนยแข็ง
เทยีนไข และของทรีะลกึ เชน่ เรอืไวกงิ หรอืตุ๊กตาโทรล(Troll)ตุ๊กตาพนืบา้นของประเทศนอรเ์วย ์เครอืงครัว พวงกญุแจ เป็นตน้ 
บรเิวณเดยีวกันเป็นทตีังของสถานทสํีาคัญไมว่า่จะเป็นพระราชวงัหลวงแหง่เมอืงออสโล (The Royal Palace of Oslo)ซงึ
เป็นทปีระทับของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุนัและอาคารรฐัสภาแหง่เมอืงออสโล(Storting Building)เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืสําราญเพอืลอ่งเรอืสําราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) ทพีรังพรอ้ม
ไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร ์และ จดุชมววิ ฯลฯ สงิอํานวยความสะดวกแบบครบครัน 
** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพอืแยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนื เพอืความสะดวกในการ
เดนิทางของทา่น ** 

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)ประเทศเดนมารก์ (Denmark)ผา่นน่านนําสแกนดเินเวยี  
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารบนเรอืสาํราญ DFDS (พเิศษ !! เมนู บฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน) 

นําคณะเขา้สูท่พีกั บนเรอืสาํราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอืเทยีบเทา่ 
** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอืตรวจสอบ
หอ้งวา่ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคา่บรกิารสว่นนทีนัททีหีอ้งพกัถูกยนืยนั
จากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทหีอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจําเป็นตอ้ง
จองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทกีาํหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั **    
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วนัทเีจ็ด เมอืงโคเปนเฮเกน - นําพแุหง่ราชนิเีกฟิออน - รปูปนัเงอืกนอ้ย หรอื ลติเตลิ เมอรเ์มด - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื 
พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดรูอ้น - ถนนสตรอยกเ์กท 
- ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน - ทา่เรอืนูฮาวน-์ ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก์ - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
......... น. เดนิทางถงึ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)เมอืงหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมอืงเกา่แกเ่มอืงหนงึ

ของยโุรปกอ่ตงัมาราวศตวรรษท ี10 และเป็นเมอืงใหญท่สีดุของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดรั้บฉายาวา่เป็น “สวรรคแ์หง่เมอืง
ทา่ และดนิแดนแหง่เทพนยิายรกัอมตะ” เมอืงนีเป็นแรงบัลดาลใจและหลอ่หลอมกวรีะดับโลกฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรแ์ซน 
(Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ยิาย เจา้หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลกูเป็ดขเีหรท่ผีูค้นทัวโลกตา่งรูจั้ก 
นําทา่นเดนิทางสู ่นําพแุหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)เป็นนําพขุนาดใหญร่ปูทรงแปลกตา คลา้ยธารนําตกทไีหลรนิ 
ซงึตงัอยูด่า้นหนา้ทา่เรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตํีานานเลา่วา่ราชนิเีกฟิออนไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธ ิใหก้อบกูช้าติ
บา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทังสขีองพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพอืชว่ยกันไถพนืดนิจนกลายเป็นแผน่ดนิเมอืงเดนมารก์
ในปัจจบุนั ตอ่มาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทังสพีระองคไ์วเ้พอืเป็นเกยีรตแิละเพอืเป็นการระลกึถงึ 
นําทา่นเดนิทางสู ่รปูปนัเงอืกนอ้ย หรอื ลติเตลิ เมอรเ์มด (The Little Mermaid)ตงัอยูบ่รเิวณทา่เรอืรมิอา่วโคเปนเฮเกน ถกู
สรา้งขนึเพอืเป็นของขวัญแกเ่มอืงโคเปนเฮเกน เมอืวันท ี23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ตัง
บรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ ไดม้คีวามประทับใจจากการดบูัลเลต่ ์เรอืง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอร์
เซน เป็นอย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชอื เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปันรูปเงอืกนอ้ยนี โดยนําแบบใบหนา้มาจากนักเตน้
บลัเลตช์อื เอลเลน ไพรซ ์สว่นรา่งกายทเีป็นหญงิเปลอืยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รปูปันเงอืกนอ้ยนีนังอยูบ่นกอ้นหนิ มี
ขนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร นําหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดส้มัผัสกับความผอ่นคลาย 
ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืสําราญทจีอดเทยีบทา่อยู ่และทนีไีดก้ลายเป็นสญัลักษณ์สําคัญของเมอืง โดยในแตล่ะปีจะ
มนัีกทอ่งเทยีวมากกวา่ 1 ลา้นคนมาเทยีว เพอืเก็บภาพคูก่บัรปูปันเงอืกนอ้ยนับเป็นสถานทยีอดฮติทถีกูถา่ยภาพมากทสีดุแหง่หนงึ
ของโลก 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดหูนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบัน
พระราชวังแหง่นียังเป็นสถานทปีระทับของบรรดาเหลา่พระราชวงศเ์ดนมารก์ นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอก
สไตลร็์อกโคโคแลว้ ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมกีารเปลยีนทหารยามหนา้วังทกุวัน พระราชวังตังอยูร่มินําทางเหนือของตัวเมอืง
โคเปนเฮเกน สรา้งขนึเมอืกลางศตวรรษท ี18 เพอืเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และใชเ้ป็นที
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พํานักของเหลา่ราชวงศ ์4 ครอบครัว หลงัจากทพีระราชวังครสิเตยีนบอรก์ถกูไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเ์ดนมารก์จงึ
ไดข้อซอืพระราชวังแห่งนีไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตังแต่นันเป็นตน้มา กษัตรยิ ์พระราชนิี และบุตรของราชวงศไ์ดอ้าศัยอยู่
ภายในพระราชวังแห่งนีทัง 4 อาคาร ตังโดดเด่นเป็นศูนย์กลางทีงดงามมากทีสุดในทวีปยุโรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของ
พระราชวังทัง 4 มลีกัษณะทเีหมอืนกนั แตภ่ายในพระราชวังแตล่ะอาคารไดถ้กูตกแตง่ตา่งกันไปตามรสนยิมของผูอ้าศัยเดมิ แตล่ะ
หอ้งไดต้กแต่งอย่างหรูหราทสีุด ปัจจุบันพระราชวังแห่งนียังคงใชเ้ป็นทปีระทับของสมเด็จพระราชนิีนาถมาร์เกรเธอท ี2 และ
ราชวงศเ์ดนมารก์อยู่ ซงึบางสว่นของพระราชวังเปิดใหนั้กท่องเทยีวทสีนใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิดเป็นพพิธิภัณฑข์นาดเล็กจัด
แสดงงานศลิปะ ภาพเขยีน เครืองแต่งกาย เครืองประดับอัญมณี สงิประดษิฐอ์นืๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร์ ทมีกีารเก็บ
รวบรวมในชว่งเวลา 400 ปีเลยทเีดยีว และยังมรีปูปันขนาดใหญข่องพระเจา้เฟรเดอรกิท ี5 ซงึตังอยูร่ะหวา่งพระราชวังทัง 4 หลัง 
ซงึวา่กนัวา่ เป็นรปูปันทรงมา้ทสีวยงามทสีดุของโลกอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดรูอ้น (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวังที
ตกแตง่ดว้ยศลิปะแบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนท ี4 เป็นอกีหนงึสถาปัตยกรรมทพีระองคภ์าคภมูใิจ เพราะ
นอกจากความงามของตัวตกึภายนอกและภายในทตีกแตง่อยา่งหรหูรา ดว้ยวัตถทุลํีาคา่มากมายแลว้ ยังมพีพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชัน
ใตด้นิ ใชเ้ป็นทเีก็บเครอืงเพชร มหามงกฎุ และเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซงึในอดตีพระราชวังแหง่นีถูก
สรา้งเพอืจุดประสงคใ์ชใ้นการพํานักพักรอ้นของเชอืพระวงศใ์นสมัยนัน ทังยังเคยถูกวางเพลงิจากกองทัพอังกฤษถงึ 2 ครังในปี 
1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศเ์ดนมาร์ก ไดบู้รณะขนึมาใหม่ใหส้วยงามดังปัจจุบัน เมอืเดนิออกไปดา้นนอกกําแพงของตัว
พระราชวัง จะไดพ้บและเพลดิเพลนิกับพนืหญา้เขยีวชอุม่และทางเดนิใตร้่มเงา นันก็คอื สวนคงิสก์ารเ์ดน้ ทอียูร่อบปราสาท เป็น
สถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมทใีหช้าวโคเปนเฮเกนไดพั้กผอ่น และทํากจิกรรมตา่งๆในวันหยดุ 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (ChristiansborgPalace)ในอดตีพระราชวังครสิเตยีนบอรก์คอื
พระราชวังซงึเป็นทปีระทับของพระราชสันตตวิงศใ์นสมเด็จพระราชาธบิดคีรสิเตยีนท ี9 แห่งประเทศเดนมารก์ แต่ ณ ปัจจุบัน
พระราชวังแหง่นถีกูใชเ้ป็นททํีาการรัฐสภา โดยเป็นสถานทเีพยีงแหง่เดยีวในโลกทมี ี3 หน่วยงานราชการในทแีหง่เดยีวกัน นันคอื 
อํานาจบริหาร อํานาจนิตบิัญญัต ิและอํานาจตุลาการ แต่บางส่วนของทีนีก็ยังคงถูกใชสํ้าหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น 
หอ้งรับแขกของราชวงศ ์เป็นตน้ รวมทังบางสว่นยังเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวทสีนใจไดเ้ขา้มาชม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนสตรอยกเ์กท (StrogetShopping Street) ถนนชอ้ปปิงทยีาวทสีดุในโลกเรมิจาก ศาลาวา่การเมอืง
โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คําวา่ “สตรอยกเ์กท” ไดถ้กูตังเป็นชอืเลน่ของถนนคนเดนิแหง่นี ซงึแปลวา่ การ
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เดนิเล่น โดยใชต้ังแต่ยุคศตวรรษที 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคือFrederiksberggade, Nygade, 
Vimmelskaftet และ Stergade โดยมคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถกูประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ังแตปี่ 
1962 แตใ่นชว่งแรก เจา้ของกจิการหลายรายไมเ่ห็นดว้ยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีตอ่ธรุกจิ แตทํ่าใหท้กุวันนีผูค้น
ไดเ้ดนิอยา่งสนุกและสะดวกสบาย ทนีีคกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนตอ่วัน เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ทมีคีณุภาพ มตีังแตส่นิคา้
ราคาถกูไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมทมีรีาคาแพงทสีดุในโลก อาท ิหลยุสว์ติตอง, ชาแนล, รา้นนาฬกิาหรแูบรนดด์ังจากสวสิฯ, พอร์
ซเลน เป็นตน้ มรีา้นอาหารมากมาย แถมยังมนัีกดนตรรีมิทางทมีาชว่ยบรรเลงเพลงใหค้วามบนัเทงิระหวา่งเดนิเลน่ นอกจากนีเมอืง
โคเปนเฮเกน ไดรั้บการขนานนามจากคนทัวโลกว่าเป็นเมอืงจักรยาน ประชากรเกนิครงึใชจั้กรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง 
เหตุผลสําคัญคือรัฐบาลส่งเสริมใหป้ระชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีสรา้งมลพิษแก่
สงิแวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมอืง เพอืรองรับนักปันและคนเดนิเทา้ ใหไ้ดรั้บความสะดวกและปลอดภัยมากทสีดุ บรเิวณเดยีวกัน 
เป็นทตีังของ ทา่เรอืนูฮาวน ์(Nyhavn Pier)เป็นเขตท่าเรอือันเกา่แกข่องเมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ ตังอยู่รมิฝัง
ตะวันออกของตวัเมอืง ตามประวัตไิดก้ลา่วไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอรกิท ี5 ทรงรับสงัใหส้รา้งทา่เรอืใกล ้ๆ  ตวัเมอืงหลวง เพอืใหส้ะดวก
งา่ยตอ่การขนยา้ยสนิคา้ และใชเ้ป็นทา่เรอืพาณชิยสํ์าหรับเรอืจากทัวทกุมมุโลกมาเทยีบทา่ในสมัยกอ่นพนืทรีมินํายา่นนีทรดุโทรม
มาก เรยีกวา่เป็นจดุเสอืมโทรมของเมอืงเลยก็วา่ได ้แตใ่นปัจจบุนัไดก้ลายเป็นแหลง่ความบนัเทงิอนัทันสมัย เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร
ชอืดัง ผับ บาร ์และรา้นขายของทรีะลกึทสีวยงาม รายลอ้มไปดว้ยตกึสสีันสดใสมากมายพพิธิภัณฑแ์หง่ชาตเิดนมารก์ไดส้งวน
พนืทบีางสว่นไวเ้ป็นท่าจอดเรอืเก่าแก่ เรอืใบ และเรอืสนิคา้โบราณ มหีลายลําทยีังคงใชง้านอยู่ และไดรั้บการบูรณะซอ่มแซม
อยา่งดถีกูนํามาจอดทอดสมออยูร่มิสองขา้งฝังแมนํ่า และยังมสีมอเรอืขนาดใหญท่ไีดถู้กนําไปใชก้ับเรอืรบ ตังอยูเ่ป็นอนุสรณ์เพอื
ระลกึถงึกลุม่ชาวทหาร และลกูเรอืทเีสยีสละกวา่ 1,700 รายในสมัยสงครามโลกครังท ี2 อกีดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทํา

คนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
22.35น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airwaysเทยีวบนิที

QR164  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
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วนัทแีปด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศ 
ไทย                       (-/-/-) 

05.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 
08.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airwaysเทยีวบนิที

QR832 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตวั 

10 - 17 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

(เปิดเพมิ) 

10APR QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 
11APR QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 
16APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 
17APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

65,999 65,999 65,999 15,999 52,999 

13 - 20 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

(เปิดเพมิ) 

13APR QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 
14APR QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 
19APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 
20APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

65,999 65,999 65,999 15,999 52,999 

14 - 21 เมษายน 2563 
(14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

(เปิดเพมิ) 

14APR QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 
15APR QR169 DOH-ARN 01.50-07.15 
20APR QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1 
21APR QR832 DOH-BKK 08.30-19.00 

62,999 62,999 62,999 15,999 49,999 

 
** อตัราน ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ (หากม)ี ** 

 
** อตัรานไีมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศนอรเ์วยท์า่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ(บาง
กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางไดไ้มว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา)หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผล
การสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ยในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั
เดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัดาํเนนิการ

ขอวซีา่ให ้รวมไปถงึกรณีททีา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพอืดาํเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไม่
สามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออกบตัร

โดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกีาํหนด ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอื
หนงึ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จํากดัเรอืงของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีที
ทา่นมคีวามประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทสีถานทดีงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนอืงจากเงอืนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทจีะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดการเทา่นนั ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทยีวในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพอืเขา้ถงึสถานทบีางจดุ และ อาจเป็นระยะทางทคีอ่นขา้งไกลจาก
จดุทรีถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทสีามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสําหรบัการ

เดนิทาง เพอืประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทใีชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 
เพอืคอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทบีางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class)ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airwaysอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ
ได ้ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชนิ 7 ก.ก. 1 ชนิ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพัีกระดบัมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีกไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานทตี่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ หรือ ผ่านชม ทังนีขนึอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบโุดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์กรณีตอ้งการซอืประกันเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ(กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่นตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่นตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 3 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่นตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 45ยโูร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,575 บาท (THB)รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความ
พงึพอใจของทา่น 
คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศนอรเ์วยท์า่นละ ประมาณ3,500 บาทขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนขีอความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทยีนืเอกสาร 
สแกนนวิ กบัเจา้หนา้ทขีองบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทไีปดแูล และ อํานวยความสะดวกในวนันนั) 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจองตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันท ี3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่ง
และทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100%กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ 
หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั กรณี
ทอียูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ททํีาใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทกํีาหนดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวัน
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 
 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทยีวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมา
ทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
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พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนงึได ้และ หากสามารถคนืได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว(Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากกว่ากําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ

ปรับเปลยีนหรอืยา้ยทพัีกเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building)หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่นจําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น 
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอื

ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัว
ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น
ระหวา่งการพจิารณาทสีถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตังแตข่ันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที
ทา่นสะดวกจะยนืวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืวา่งชว่งททีา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีสีดุทจีะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่งน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ 
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนดเ์นเธอแลนดเ์ทา่นัน  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษอกีครงั อาจมกีาร
เปลยีนแปลง ** 
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4. กรณีททีา่นไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ
ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนืองจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีททีา่นตอ้งการ
ยนืกอ่นคณะ แตค่ณะททีา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลงัจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขันตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพอืเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนลว่งหนา้กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหนั ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขนัตอนการพจิารณาวซีา่ อาจ
ทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่นันหมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหมทั่งหมด โดยคํานงึถงึ
ระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศ
เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทยีวกับคณะน ี
สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่น
แลว้อยา่งนอ้ยหนงึครัง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอืถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทยีวเทา่นัน โดยจะตอ้ง
อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบวุันทสีามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซี่า ทังนี ขนึอยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ทมีกีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิได ้
เนอืงจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งใน
ครังตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทวีซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กวีัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้งสนิ 
เพราะเนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื 
อําเภอ ทอีาศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยนืคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตู
ตอ้งการ เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่นนั ซงึจะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ 
ฉบบัละประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีุด สําหรบัเด็กทอีายุตํากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธไิมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอีํานวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ
จอง ตัวเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนือจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันททีา่นเดนิทาง ไป และ 
กลับ เพอืใชใ้นการประกอบการยนืขอวซีา่ใหค้รบตามเงอืนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยนืขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนื
ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึ
กรณีทใีนวันนัดหมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป
ตามเงอืนไขการยกเลกิทังหมด  

14. กรณีทที่านมแีผนการเดนิทางทจีะเดนิทางไปยังกลุม่ประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลมุวัน
เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบตังแตข่ันตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทชีว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับ
ท่านอกีครัง กอ่นตังแตข่ันตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตัวเครอืงบนิ จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตังแต่
ขันตอนการขอเก็บเอกสาร เพอืเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในควินัด
หมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมู่
คณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัด
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หมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไข
การยกเลกิทังหมด 

 
ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิทกํีาลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอื
ทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางเลขทวีซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นที
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทเีกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนงึ) ทา่นจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง 
ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยูใ่นเวลานันๆ กรณีนี จะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเทา่นันไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทังหมด 
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14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พอืประกอบการโฆษณาเทา่นัน  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทมีคีดคีวาม คําสงัศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทเีคยรับรอง หรอื คําประกัน 

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทกีระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 
วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทตีังครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพอืตรวจสอบอายคุรรภท์แีน่นอน กับ วันทเีดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจําเป็น
จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ชีดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หาก
อายคุรรภเ์กนิ 28 สปัดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครอืงบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตังครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ
พบ สายการบนิมสีทิธปิฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบอืงตน้ เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศนอรเ์วย ์
1. ชอื- นามสกลุปจัจบุนั............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน-ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ ชาย หญงิ 
5. สถานภาพสมรส  โสด สมรสหยา่หมา้ยแยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทอีอก................วนัหมดอาย.ุ..............สถานทอีอก............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื.......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบอุาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษาและทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

  เคยไดรั้บ     
ประเทศ......................................................ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี..................ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ......................................................ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี..................ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ......................................................ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี..................ถงึวนัท ี...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย   เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
  ตวัผูส้มคัรเอง 
  มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีดุเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 
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