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วันที่1
21.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
00.50 น.
06.35 น.

12.30 น.
13.30 น.
15.30 น.
18.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
09.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งโคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่ พัก , ร้ านอาหาร สถานที่ เ ข้ า ชมต่ า ง ๆ ไว้ ล่ว งหน้ า ให้ กับ กรุ๊ ปทัว ร์ กรณี ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้
การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทาง
บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
กรุ งโคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์ เมด - พระราชวังอมา
เลียนบอร์ ก - ปราสาทโรเซนบอร์ ก - ล่ องเรือสาราญ DFDS (Overnight Cruise)

วันศุกร์

วันเสาร์

ออกเดินทางสูก่ รุ งโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG950

ถึงกรุงโคเปนเฮเก้ น ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับสัมภาระและการตรวจของ
ศุลกากร แล้ ว รถโค้ ชนาคณะไปชมเดอะลิตเติ ้ลเมอร์ เมด รูปปั น้ เงือกน้ อยสร้ างด้ วยสาริด
นัง่ อยูบ่ นก้ อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริ มอ่าวโคเปนเฮเก้ น เป็ นจุด
ท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึง่ ของเมือง สร้ างขึ ้นโดยศิลปิ นชาวเดนมาร์ ก โดยผู้วา่ จ้ างได้ รับ
อิทธิพลจากนิทานของฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ เซน รูปปั น้ แล้ วเสร็ จถูกนาไปแสดงในปี
ค.ศ. 1913 จากนันไปชมน
้
้าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้ างเกาะซี
แลนด์ขึ ้นมา เทีย่ วชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี ้ฮอลล์, นิวเฮ้ าส์ เขตย่านท่าเรื อที่มีอาคาร
บ้ านเรื อนตังแต่
้ ยคุ คริ สต์ ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุก
ที่เก่าแก่ตงแต่
ั ้ ปี 1843 ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นแหล่งบันเทิงทีเ่ ก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
นาท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ ก (จากด้ านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์
แห่งเดนมาร์ ก โดยมีการ์ ดทหารรักษาพระองค์ประจาอยูใ่ นแต่ละจุด จากนันไปชม
้
ปราสาทโรเซนบอร์ ก สร้ างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี นา
ชมรอยัลคอลเลคชัน่
ที่เก็บเครื่ องประดับมีคา่ ของราชวงศ์เดนมาร์ ก มาตังแต่
้ ปลาย
คริ สต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครื่ องประดับที่ทาจากเพชรและอัญมณีตา่ งๆ ของ
แต่ละราชวงศ์ นับเป็ นสมบัติล ้าค่าของประเทศเดนมาร์ ก

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเมืองหรื อช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
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เดินทางสูท่ า่ เรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้ อมไปด้ วยร้ าน
ขายของ, ร้ านค้ าปลอดภาษี , ร้ านอาหาร, ห้ อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรี ยมกระเป๋ า
สาหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
รับประทานอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
นาคณะพักบนเรื อสาราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS
(Overnight Cruise) / ห้ องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN

เที่ยวกรุ งออสโล (นอร์ เวย์ ) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ - ช้ อปปิ ้ ง
ถนนคาร์ ล โจฮันเกท - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ ด
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ า
สัมผัสอากาศอันแสนบริ สทุ ธิ์บนชันดาดฟ้
้
าของเรื อระหว่าง
เส้ นทางเรื อสาราญ ผ่านออสโลฟยอร์ ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้ อมรับประทาน
อาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภตั ตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุ งออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ รถโค้ ชรอรับนาท่าน
เที่ยวชมกรุ งออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ใน
ยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 แล้ วไปชมอุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่
แสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึง่ เป็ นผลงาน
ประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสูเ่ ขตใจกลางเมือง นาคณะเข้ า
ชมพิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุค

Local
www.dfdsseaways.com

วันอาทิตย์
Buffet
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คริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ้ยังจัดแสดง
เกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวิตประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

12.30 น.
13.30 น.

20.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้ อป
ปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของออสโล สมควรแก่เวลาออกเดินทางสูเ่ มืองฟลอม ในเขตภูมิภาค
ซองก์ฟยอร์ ด
ผ่านหมูบ่ ้ านชนบทที่มีความสาคัญในด้ านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของ
ยุโรปเหนือ ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ เห็นวิวทิว ทัศน์ของลาธารที่กดั เซาะหุบเขา จน
เป็ นเหวขนาดใหญ่ เข้ าสูเ่ ขตเมืองฟลอม ใกล้ กบั ฟยอร์ ด Aurland ที่มีภมู ิทศั น์
งดงามสุดสายตา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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(336 ก.ม.)

Local
www.fretheimhotel.no

ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์ เก้ น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่ น
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะนัง่ รถไฟขบวนพิเศษเส้ นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูม่ รี ์ ดาลเพียง
55 นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตังอยู
้ ่บนความสูง 857 เมตร
เหนือระดับน ้าทะเลใกล้ กบั ฟยอร์ ด Aurland ที่มีภมู ิทศั น์งดงามสุดสายตา ที่คณ
ุ จะ
ได้ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งปก
คลุมเหนือพื ้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้ นทางรถไฟจะผ่าน
อุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ ามหุบเขาและแม่น ้า และจอดให้ ท่านได้ ถ่ายภาพกับ
น ้าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศั น์อนั
งดงามของฟยอร์ ดที่มีอยู่มากมาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วันจันทร์
Buffet

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เบอร์ เก้ น - โวส - ฟลอม - ล่ องเรื อชมซองน์
อชมซองน์ฟยอร์ ด - กู๊ดวาเก้ น - เกโล่
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

Thai
www.radissonblu.com
วันอังคาร
Buffet

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ ชนาคณะเดินทางสูเ่ มืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ ดของนอร์ เวย์
มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้ นทางท่องเที่ยวอันดับหนึง่
จากฟลอมส์บานาสูซ่ องน์ฟยอร์ ด นาคณะล่องเรื อชมซองน์ฟยอร์ ดที่สวยงามที่สดุ
ในนอร์ เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน ้าแข็งเมื่อหลายล้ าน
ปี ก่อน (ล่องเรื อ 2 ชัว่ โมง) สูเ่ มืองกู๊ดวาเก้ น รถโค้ ชรอรับเดินทางสูเ่ มืองเกโล่ (Geilo)
ในเขตภูมิภาคฟยอร์ ดของนอร์ เวย์ ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ เห็นวิวทิวทัศน์ของลา
ธารที่กดั เซาะหุบเขาจนเป็ นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมูบ่ ้ าน ชนบท สูเ่ มืองที่มีประชากร
อาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็ น
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รถโค้ ชรอรับท่านแล้ วเดินทางสูเ่ บอร์ เก้ น เมืองใหญ่อนั ดับสองได้ รับยกย่องว่าเป็ น "เมือง
แห่งวัฒนธรรม" และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วยบ้ านเรื อน
เก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้
ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก และมีความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม จนได้ รับ
การบันทึกภาพมากที่สดุ นาคณะนัง่ รถรางขึ ้นสูย่ อดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร
เหนือระดับน ้าทะเล เพื่อให้ ทา่ นได้ ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็ นภาพบรรยากาศที่งดงาม
ไม่ควรพลาด

เที่ยวชมเมืองเบอร์ เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่สาคัญของ
นอร์ เวย์มาตังแต่
้ คริ สศตวรรษที่ 13 เมืองนี ้ล้ อมรอบด้ วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทา่ เรื อที่ยาวถึง
10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ตงของ
ั้
Fish Market และ Bryggen ที่ยงั คง
อนุรักษ์ อาคารไม้ ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึง่ เป็ นตัวอย่างการก่อสร้ างที่โดดเด่น จนได้ รับการ
จดทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้ วอิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่น
ย่านถนนคนเดิน ที่ถกู สร้ างให้ เดินได้ อย่างสะดวก และร้ านค้ ามากมายให้ ทา่ นได้ เลือกสรร

Local
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จานวนมาก อีกทังยั
้ งมีความสาคัญในด้ านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้ วย

19.00 น.
วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บ่าย
15.10 น.
17.35 น.
19.00 น.
วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
15.30 น.

17.00 น.
20.00 น.

วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
เกโล่ - ออสโล - บินสู่กรุ งเฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ )
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
รถโค้ ชนาคณะออกเดินทางกลับสูก่ รุ งออสโล เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งออสโลฟยอร์ ด เขต
ท่าเรื อคึกคักไปด้ วยผู้คนและนักท่องเที่ยว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูส่ นามบินการ์ เดอมอน์ เพื่อเตรี ยมเดินทางสูก่ รุ งเฮลซิงกิ
เดินทางสูก่ รุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ
(ตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ถึงสนามบินกรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ รถโค้ ชรอรับนาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
กรุ งเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง
อง - ช้ อปปิ ้ ง - ล่ องเรื อสาราญ SILJA LINE
(Overnight Cruise)
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองเริ่ มจากตลาดนัดริ มทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง
นอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่งขาย
ปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้ ว ยังเป็ นที่ตงสถานที
ั้
่สาคัญ อาทิ
ทาเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึก
ตามอัธยาศัย แล้ วนาเข้ าชม Rock Church โบสถ์ซงึ่ ออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโม
และติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็ นโบสถ์แบบรู เธอรันที่สร้ างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มี
การตกแต่งแบบทันสมัยพร้ อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนันเยี
้ ่ยมชมมหาวิหารอุสเพนส
เก้ ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ ที่งดงามด้ วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบ
รัสเซีย จากนันพาชมจั
้
ตรุ ัสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่ เป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สาวรี ย์พระ
เจ้ าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์
ด้ านในเป็ นอนุสาวรี ย์ซิเบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผ้ แู ต่งเพลงฟิ นแลนเดีย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูย่ ่านจัตรุ ัสใจกลางเมือง อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเมืองหรื อช้ อปปิ ง้ ตาม
อัธยาศัย
เดินทางสูท่ ่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่
พรั่งพร้ อมไปด้ วย ร้ านขายของ, คาสิโน, ร้ านค้ าปลอดภาษี , ร้ านอาหาร,ห้ อง
Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน)
เรื อสาราญ TALLINK SILJA LINE นาท่านออกเดินทางสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน
รั บประทานอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรื อ
สาราญ
นาคณะพักบนเรื อสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)
ห้ องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
เที่ยวกรุ งสต็อกโฮล์ ม (สวีเดน) - ซิตฮี ้ อลล์ - พิพธิ ภัณฑ์ เรื อวาซา - ช้ อปปิ ้ ง
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรื อสารารญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุ งสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ ชรอรับนาท่าน
เข้ าชมซิตี ้ฮอลล์ หรื อศาลาว่าการเมือง ซึง่ ใช้ เวลาสร้ างถึง 12 ปี ออกแบบโดย

Local
www.bardola.no
วันพุธ
Buffet
(287 ก.ม.)
Local

Thai
www.ihg.com
วันพฤหัสบดี
Buffet

Chinese

Local Buffet
www.tallinksilja.com
วันศุกร์
Buffet
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12.00 น.
13.00 น.

สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า 8 ล้ านก้ อน
และมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของ
เดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี ้ยงรับรองผู้ได้ รับรางวัลโนเบลในห้ องบลูฮอลล์ ที่
ดัดแปลงให้ เป็ นห้ องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่ อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้
ท่านได้ เดินเที่ยวชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชมกรุ งสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตังแต่
้ ครัง้ ศตวรรษที่ 13
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสาน ทาให้ สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่
ในโลก ชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สดุ และสวยงามราวกับภาพวาด ปั จจุบนั ยัง
ทิ ้งร่ องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งหลวง,
รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์

Chinese

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อวาซา Vasa เป็ นเรื อที่ถกู กู้ขึ ้นมาใน
ศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ ้นส่วนเดิมของเรื อไว้ ได้ กว่า 95 เปอร์ เซ็นต์
และตกแต่งประดับประดาด้ วยรู ปแกะสลักนับร้ อยชิ ้น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก มีเวลาให้ ท่านได้ เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ ้งสตรี ทอัน
ทันสมัย หรื อช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย

19.00 น.
วันที่ 9
08.00 น.
10.00 น.
13.40 น.
วันที่ 10
05.45 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เที่ยวชมเขตเมืองเก่ าแกมล่ าสแตน - สนามบินกรุ งสต็อกโฮล์ ม - เดินทาง
กลับกรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งสต็อกโฮล์ม เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Thai
www.radissonblu.com

วันเสาร์
Buffet

วันอาทิตย์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

Tour Fare Child 4-11
PERIOD
Adults
With Bed
11 - 20 ม.ค. 2562
18- 27 ม.ค. 2562
25 ม.ค.-3 ก.พ. 2562
1 - 10 ก.พ. 2562
8 - 17 ก.พ. 2562
15 – 24 ก.พ. 2562 123,000.- 111,000.22 ก.พ.-3 มี.ค. 2562
1 - 10 มี.ค. 2562
8 - 17 มี.ค. 2562
15 - 24 มี.ค. 2562
6 – 15 เม.ย. 2562
12 – 21 เม.ย. 2562 127,000.- 115,000.26 เม.ย.-5 พ.ค. 2562 123,000.- 111,000.-

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

99,000.-

20,000.-

17,000.-

-31,000.-25,000.-

102,000.-

20,000.-

17,000.-

99,000.-

20,000.-

17,000.-

-32,000.-24,000.-31,000.-25,000.-
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เที่ยว

ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริ ง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจาก
เงิน
ค่าบริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะ
เรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่ อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา
REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% ,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนันๆ
้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของ
สายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือเพลิ
อ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับ
พัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-11JAN-26APR19
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลในครอบครัว และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6
เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั หรื อสเตทเม้ นท์ในกรณีที่ไม่ได้ อพั เดทสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรื อมีเดือนใดเดือนหนึง่
ขาดหายไป ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชี
ใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมี
นายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

