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NT219
ทวัรส์แกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์10 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรส์แกนดเินเวยี ฟินแลนด ์เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวเีดน ยุโรป , 10 วัน 7 คนื ,

DFDS SCANDINAVIAN SEAWATS  , FRETHEIM HOTEL  , RADISSON BLU ROYAL VIKING STOCKHOLM  ,
Radisson Blu Royal Hotel  , BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL  , TALLINK SILJA LINE  , HOLIDAY INN
HELSINKI CITY CENTRE HOTEL

กรงุโคเปนเฮเกน้ - น้าํพเุกฟิออน - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - ปราสาทโรเซนบอรก์ - รอยลัคอลเลคชนั - เรอืสาํราญ
DFDS 

กรงุออสโล - ปราสาท Akurshus - อุทยานฟร็อกเนอร ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ - ยา่นถนนคนเดนิคารล์โจฮนัเกท -
เมอืงฟลอม 

นงัรถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายโรแมนตกิ - น้าํตก Kjosfossen - เมอืงเบอรเ์กน้ - ยอดเขา Floyen - เมอืงโวส -
ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ 

เมอืงกู๊ดวาเกน้ - เมอืงเกโล ่- กรงุออสโล บนิสูก่รงุเฮลซงิก ิ- Rock Church - มหาวหิารอุสเพนสเก ้- จตัุรสัรฐัสภา -
สวนสาธารณะเวลล ์

ยา่นจตัุรสัใจกลางเมอืง - เรอืสาํราญ TALLINK SILJA LINE - กรงุสต็อกโฮลม์ - ซติฮีอลล ์- พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)



21.00 น.
พรอ้มคณะทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ จากนันเชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก

หมายเหตุ
ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ
ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆทชํีาระแลว้
เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื  ๆเกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ
เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัท ี2
กรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - เทยีวชมเมอืง - ลติเตลิเมอรเ์มด - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - ปราสาทโรเซนบอรก์ - ลอ่งเรอืสําราญ
DFDS (Overnight Cruise)

00.50 น.
ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG950

06.35 น.
ถงึ กรุงโคเปนเฮเกน้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร แลว้ รถโคช้นําคณะไปชม เดอะลติเตลิเมอรเ์มด
รูปปันเงอืกนอ้ยสรา้งดว้ยสํารดิ นังอยู่บนกอ้นหนิ มขีนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร รมิอ่าวโคเปนเฮเกน้
เป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญแหง่หนงึของเมอืง สรา้งขนึโดยศลิปินชาวเดนมารก์ โดยผูว้า่จา้งไดรั้บอทิธพิลจากนทิานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน
รูปปันแลว้เสร็จถูกนําไปแสดงในปี ค.ศ. 1913

จากนันไปชม น้าํพเุกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกับบตุรชายทรี่วมสรา้งเกาะซแีลนดข์นึมา เทยีวชมเมอืงผา่นชม รฐัสภา, ซติฮีอลล,์ นวิเฮา้ส์
เขตยา่นทา่เรอืทมีอีาคารบา้นเรือนตังแตยุ่คครสิต ์ศตวรรษท ี17 เรียงราย ใจกลางเมอืงมสีวนสนุกทโิวล ีสวนสนุกทเีกา่แกตั่งแตปี่ 1843
ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นแหลง่บันเทงิทเีกา่แกท่สีดุแหง่หนงึของโลก

นําทา่นชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (จากดา้นนอก) ทปีระทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์
โดยมกีารด์ทหารรักษาพระองคป์ระจําอยู่ในแตล่ะจดุ 

จากนันไปชมปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในสไตลแ์บบดัชต ์– เรอเนสซองส ์อายุเกา่แกก่วา่ 400 ปี 

นําชม รอยลัคอลเลคชนั ทเีก็บเครืองประดับมคีา่ของราชวงศเ์ดนมารก์ มาตังแตป่ลายครสิตศ์ตวรรษท ี16 อาท ิมหามงกฎุ,
เครืองประดับททํีาจากเพชรและอัญมณีตา่ง  ๆของแตล่ะราชวงศ ์นับเป็นสมบัตลิ ้าํคา่ของประเทศเดนมารก์

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมเมอืงหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

15.30 น.
เดนิทางสูท่า่เรือเพอืลงเรอืสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทพีรังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง
Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับคา้งคนืบนเรือ 1 คนื เพอืความสะดวกในการเดนิทางของทา่น)

18.00 น.
อาหารค่าํแบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ภายในภัตตาคารในเรือสําราญ

ทพีกั
บนเรือสําราญเดนิสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS หอ้งพกัคู ่SEASIDE CABIN

วนัท ี3
เทยีวกรุงออสโล (นอรเ์วย)์ - สวนวกิเกอแลนด ์- พพิธิภณัฑไ์วกงิ - ชอ้ปปิงถนนคารล์ โจฮนัเกท - ฟลอม ภมูภิาคฟยอรด์

07.00 น.



อรุณสวัสดยิามเชา้ สมัผัสอากาศอันแสนบรสิทุธบินชนัดาดฟ้าของเรือระหวา่งเสน้ทางเรือสําราญ ผา่นออสโลฟยอรด์ทงีดงามตามธรรมชาติ
พรอ้มรับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทภัีตตาคารบนเรือสําราญ

09.30 น.
เรือจอดเทยีบทา่ ณ กรุงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์รถโคช้รอรับนําทา่นเทยีวชมกรุงออสโล 

ผา่นไปชม ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเกา่แกใ่นยุคเรอเนสซองส ์สรา้งในปี 1648 

แลว้ไปชม อทุยานฟร็อกเนอร ์ทมีปีระตมิากรรมทแีสดงถงึความเป็นอยู่สภาพชวีติและการดนิรนตอ่สูข้องมนุษยช์าติ
ซงึเป็นผลงานประตมิากรชอืดัง กสุตาฟ วเิกอแลนด ์แลว้กลับเขา้สูเ่ขตใจกลางเมอืง 

นําคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ จัดแสดงเกยีวกับเรือไวกงิทสีรา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษท ี9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ
ออสโลฟยอรด์ นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืในชวีติประจําวันทมีอีายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีว ยา่นถนนคนเดนิคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดนิและย่านชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของออสโล 

สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่เมอืงฟลอม ในเขตภมูภิาคซองกฟ์ยอรด์ ผา่นหมู่บา้นชนบททมีคีวามสําคัญในดา้นศนูยก์ฬีาฤดหูนาวของยุโรปเหนือ
ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิ ทัศนข์องลําธารทกีัดเซาะหบุเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เขา้สูเ่ขตเมอืงฟลอม ใกลก้ับ ฟยอรด์ Aurland
ทมีภีมูทัิศนง์ดงามสดุสายตา

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
FRETHEIM HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
ฟลอม - รถไฟสายโรแมนตกิ - เบอรเ์กน้ - ชมววิยอดเขาฟลอยเอน่

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

08.30 น.
นําคณะ นงัรถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายโรแมนตกิ (FLAMSBANA) สูม่รีด์าลเพยีง 55 นาท ีมรีด์าลเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ
ตังอยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทมีภีมูทัิศนง์ดงามสดุสายตา
ทคีณุจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิจากการละลายของธารน ้าํแข็งปกคลมุเหนือพนืดนิ ภาพของหมิะทปีกคลมุอยู่บนยอดเขา
เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหบุเขาและแม่น ้าํ 

และจอดใหท้า่นไดถ้่ายภาพกับ น้าํตก Kjosfossen ทงีดงามตลอดฤดใูบไมผ้ลจินถงึฤดรูอ้น
ตลอดจนภมูทัิศนอั์นงดงามของฟยอรด์ทมีอียู่มากมาย

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
รถโคช้รอรับทา่นแลว้เดนิทางสู ่เบอรเ์กน้ เมอืงใหญ่อันดับสองไดรั้บยกย่องวา่เป็น "เมอืงแหง่วัฒนธรรม" และเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีง
ตัวเมอืงเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเกา่แกอ่ายุกวา่ 1,000 ปี ปัจจบัุนมปีระชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานทสีวยงามทไีดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลก
และมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม จนไดรั้บการบันทกึภาพมากทสีดุ 

นําคณะนังรถรางขนึสู ่ยอดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล เพอืใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนข์องเมอืง
อันเป็นภาพบรรยากาศทงีดงามไม่ควรพลาด

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร



ทพีกั
RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
เบอรเ์กน้ - โวส - ฟลอม - ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ - กูด๊วาเกน้ - เกโล่

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

08.00 น.
เทยีวชม เมอืงเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมอืงในฝันทแีสนน่ารัก เป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญของนอรเ์วยม์าตังแตค่รสิศตวรรษท ี13
เมอืงนีลอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มทีา่เรือทยีาวถงึ 10 กโิลเมตร เทยีวชมเขตเมอืงเกา่อันเป็นทตัีงของ Fish Market และ Bryggen
ทยัีงคงอนุรักษ์อาคารไมท้มีอีายุเกอืบ 300 ปี ซงึเป็นตัวอย่างการกอ่สรา้งทโีดดเดน่ จนไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก
(Unesco) แลว้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ย่านถนนคนเดนิ ทถีูกสรา้งใหเ้ดนิไดอ้ย่างสะดวก และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
รถโคช้นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงโวส (Voss) ในเขตภมูภิาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์มหัศจรรยค์วามงามแหง่ธรรมชาตใินฤดทูแีตกตา่ง
เสน้ทางทอ่งเทยีวอันดับหนงึจากฟลอมสบ์านาสูซ่องนฟ์ยอรด์ 

นําคณะ ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ ทสีวยงามทสีดุในนอรเ์วย ์มคีวามยาวถงึ 204 กโิลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผน่ดนิ
โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิเีกดิจากการกัดเซาะแผน่ดนิของธารน ้าํแข็งเมอืหลายลา้นปีกอ่น (ลอ่งเรือ 2 ชวัโมง) สู ่เมอืงกูด๊วาเกน้ 

รถโคช้รอรับเดนิทางสู ่เมอืงเกโล ่(Geilo) ในเขตภมูภิาคฟยอรด์ของนอรเ์วย์
ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิทัศนข์องลําธารทกีัดเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผา่นหมู่บา้น ชนบท สูเ่มอืงทมีปีระชากรอาศัยอยู่เพยีง
2,000 คน แตม่ทีรัพยากรทางธรรมชาต ิอาท ิเหล็ก, โลหะอยู่เป็นจํานวนมาก
อกีทังยังมคีวามสําคัญในดา้นศนูยก์ฬีาฤดหูนาวของยุโรปเหนืออกีดว้ย

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
เกโล ่- ออสโล - บนิสูก่รุงเฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

09.00 น.
รถโคช้นําคณะออกเดนิทางกลับสู ่กรุงออสโล เมอืงทตัีงอยู่รมิฝังออสโลฟยอรด์ เขตทา่เรือคกึคักไปดว้ยผูค้นและนักทอ่งเทยีว

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิการเ์ดอมอน ์เพอืเตรียมเดนิทางสู ่กรุงเฮลซงิกิ

18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี7
กรุงเฮลซงิก ิ- เทยีวชมเมอิง - ลอ่งเรอืสําราญ SILJA LINE (Overnight Cruise)



08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเทยีวชมเมอืงเรมิจาก ตลาดนดัรมิทะเล (Market Square)
ทมีชีอืเสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทขีายของทรีะลกึแกนั่กทอ่งเทยีว แหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้
ยังเป็นทตัีงสถานทสํีาคัญ อาท ิทําเนียบประธานาธบิด ีศาลากลางและโบสถ ์อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึตามอัธยาศัย 

แลว้นําเขา้ชม Rock Church โบสถซ์งึออกแบบโดยสองพนีอ้ง ตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969
เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทสีรา้งอยู่ภายในหนิขนาดใหญ่มกีารตกแตง่แบบทันสมัยพรอ้มระบบเสยีงทดี ี

ตอ่จากนันเยียมชม มหาวหิารอสุเพนสเก ้ของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อดอกซ ์ทงีดงามดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี 

จากนันพาชม จตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซงึเป็นทตัีงของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวหิารใหญ่นกิายรูเธอรัน 

เทยีวชม สวนสาธารณะเวลล ์ดา้นในเป็นอนุสาวรียซ์เิบลอิุซ คตีกวเีอกชาวฟินนผ์ูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นําทา่นสู ่ยา่นจตัรุสัใจกลางเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมเมอืงหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

15.30 น.
เดนิทางสูท่า่เรือเพอืลง เรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ทพีรังพรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี,
รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุณาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพอืความสะดวกในการเดนิทางของทา่น)

17.00 น.
เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทา่นออกเดนิทางสู ่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน

20.00 น.
รับประทานอาหารค่าํแบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ

ทพีกั
นําคณะพักบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) หอ้งพักคู ่แบบ SEASIDE CABIN

วนัท ี8
เทยีวกรุงสต็อกโฮลม์ (สวเีดน) - ซติฮีอลล ์- พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - ชอ้ปปิง

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทภัีตตาคารบนเรือสํารารญ

09.00 น.
เรือจอดเทยีบทา่ ณ กรุงสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงประเทศสวเีดน รถโคช้รอรับนําทา่นเขา้ชมซติฮีอลล ์หรือศาลาวา่การเมอืง ซงึใชเ้วลาสรา้งถงึ 12
ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค
สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุ  ๆวันท ี10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลยีงรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลในหอ้งบลฮูอลล์
ทดัีดแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสริต์ฮอลล ์เพอืรองรับแขกเหรือกวา่ 1,300 คน มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชม

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นําคณะเทยีวชม กรุงสต็อกโฮลม์ เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรม์าตังแตค่รังศตวรรษท ี13 ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ทําใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทสีวยทสีดุแหง่หนงึในโลก ชมแกมลา่สแตนเมอืงเกา่แกท่สีดุและสวยงามราวกับภาพวาด
ปัจจบัุนยังทงิร่องรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยุคกลาง และยังเป็นทตัีงของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้,
ตลอดจนกลุม่อาคารพพิธิภัณฑ ์

หลังจากนันนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa  เป็นเรือทถีูกกูข้นึมาในศตวรรษท ี17 เนืองจากสามารถรักษาชนิสว่นเดมิของเรือไวไ้ดก้วา่



95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชนิ และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึในโลก
มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงย่านวอลค์กงิสตรีทอันทันสมัย หรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั
RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี9
เทยีวชมเขตเมอืงเกา่แกมลา่สแตน - สนามบนิกรุงสต็อกโฮลม์ - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

10.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิกรุงสต็อกโฮลม์ เพอืเตรียมเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

13.40 น.
ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG961

วนัท ี10
เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

05.45 น.
นําทา่นเดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

หมายเหตุ
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมเพอืความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์นีกัทอ่งเทยีวไดร้บัเป็นหลกัฯ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์แกนดเินเวยี ฟินแลนด ์เดนมารก์ นอรเ์วย์
สวเีดน ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี11 มนีาคม 2562 เวลา 10:04 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์แกนดเินเวยี ฟินแลนด ์เดนมารก์
นอรเ์วย ์สวเีดน ยโุรป

คา่ทัวรร์วม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วนัท  ี14 กนัยายน 2561

• คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• คา่โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหวัขอ้
“โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)”

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถท่องเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ท่าน / วัน

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้)

• คา่ประกนัการเดนิทางของ บรษัิท เอ ดบัเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PL AN คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ
สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 2,000,000 บาท
ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั
หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณสีมัภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• สาํหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครอืง น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และสามารถถอืสมัภาระขนึเครอืงไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั /
สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถนิ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร
นอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 21 วันกอ่นการเดนิทาง
หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้



การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี
• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิ คา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

• หมายเหตหุลกัเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตงัแตว่ันที
15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim )
• การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% , ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์
, ลฟุฮนัซา่ , สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน ์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินันๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge / Tax YQ)
• คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท  ี14 กนัยายน 2561การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั
ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม



• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
• การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้
หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิไทยอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class
Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร
ซงึความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PL AN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
• ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair) , เดก็ , และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศนอรเ์วย ์ใชเ้วลายนืประมาณ 15 วัน (ไมร่วมวันทําการ)
ตงัแตว่ันท  ี14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุม่แชงเกน้ จะเรมิเกบ็ขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดนิทางโดยการเกบ็ขอ้มลู ภาพถา่ยดจิติอล
ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนวิมอื 10 นวิ ทเีรยีกวา่ ไบโอเมตรกิซ ์ซงึขอ้มลูของผูส้มคัร จะถกูบันทกึไวใ้นระบบฐานขอ้มลูเกยีวกบัวซีา่ VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี
ผูส้มคัรทุกท่านจงึตอ้งเดนิทางมายังศนูยร์บัยนืวซีา่ดว้ยตวัเองตามเวลานัดหมาย
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบพนืหลงัเป็นสขีาว



• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 1 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองจากทางธนาคาร และแนบสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษาตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทั ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และเงอืนไขทบีรษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ


	NT219
	ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ยุโรป
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ยุโรป



