
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 กรุงทพ-ออสโล-ทรอมโซ 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 

(EK) เท่ียวบินท่ี EK385 (01:05-05:00) // EK159 (07:45-12:00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 16.55 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 5 ชัว่โมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
*** อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริเวณสนามบนิ CASH BACK ท่านละ 30 ยโูร *** 

XX.XX น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองทรอมโซ โดยสายการบินในประเทศนอร์เวย์ (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

XX.XX น. น าท่านสู่เมืองทรอมโซ(Tromso) เมืองในฝันของคนล่าแสงเหนือในประเทศนอร์เวย์(Norway) 
ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล  นอร์เวย์ 
(Norway) ดินแดนแห่งการท่องเท่ียวในกลุ่มนอร์ดิก ซึ่งตัง้อยู่ในยโุรปเหนือ เมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยม



 

 

มาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีส าคญัทัง้ แสงเหนือ และพระอาทิตย์เท่ียงคืนใน
ดนิแดนแถบนี ้ถือวา่เป็นอีกหนึง่ในพืน้ท่ียอดนิยมของบรรดานกัท่องเท่ียวอยา่งมาก 
*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือ
ทราบล่วงหน้าไดโ้อกาสทีจ่ะไดเ้ห็นข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในขณะนัน้ *** 



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก Hotel Radisson Blu Tromso หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

3 ทรอมโซ-มหาวิหารอาร์กตกิ-มหาวิหารทรอมโซ-น่ังเคเบิล้คาร์ชมวิว-เซนญา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม มหาวิหารอาร์กติก(Arctic Cathedral) สถานท่ีอนัโดดเดน่ ท่ีนกัท่องเท่ียวต้องมากนัให้
ได้ เพราะเป็นวิหารท่ีถูกสร้างขึน้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีโครงสร้างและรูปทรงแปลก
ตา แรงบนัดาลใจจากภูมิทศัน์ภาคเหนือของนอร์เวย์ ท่ีน่ีมีช่ือเสียงมากในทรอมโซ สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 

1965 และยงัเป็นสถานท่ีท่ีชมความงดงามของแสงเหนือ และพระอาทิตย์เท่ียงคืน 



 

 

น าท่านชม มหาวิหารทรอมโซ(Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้ท่ีตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมือง ท่ี
ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ท่ีสดุ และยงัเป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของนอร์เวย์ โดยมหา
วิหารถกูสร้างขึน้ในชว่งปี 1861 ในแบบสไตล์กอธิคท่ีมีความงดงามมาก 
จากนัน้น าท่านน่ังเคเบิล้คาร์(Fjellheisen Cable Car) สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน(Mt Storsteinen) 
เป็นยอดเขาสงูท่ีอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 420 เมตร มีจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและ
บริเวณใกล้เคียงท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องน า้ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตัง้แต่ยุค
น า้แข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ ด้านทิศตะวนัออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและ

ฟินแลนด์ อิสระให้ทา่นได้เก็บภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมมุสงู 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เกาะเซนญา(Senja Island) ระยะทาง 180 กม. เกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอับดับ
สองของประเทศนอร์เวย์ จากนัน้น าทา่งสูอ่่าวแฮมน์ไอเซนญา(Hamn I Senja) เพ่ือเข้าสูท่ี่พกั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม 
พักที่  Hotel Hamn I Senja หรือระดับเทียบเท่าระดับ http://www.hamnisenja.no/ เป็นห้องพักสไตล์อพาร์ท
เม้นท์ หนัหน้าออกทะเล ภายในหนึ่งหลงัอาจมี 2-3 ห้องนอนและห้องน า้อยู่ภายในห้องนอน มีพืน้ท่ีครัวและพืน้ท่ี
นัง่เลน่เป็นสว่นกลาง (หมายเหต:ุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัห้องพกั ตามล าดบัการจอง) 

http://www.hamnisenja.no/


 

 

4 เซนญา-กจิกรรมลอยตัวในมหาสมุทร-จุดชมวิวตุงเกอเนสเซท-เบร์ิกโบทน์ 
หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด-ขับข่ีสโนว์โมบลิ-สุนัขลากเล่ือน-นาร์วิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านสู่กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร(Body Rafting in a Maelstrom) ถือเป็นอีกกิจกรรมท่ีไม่
ควรพลาดท่ีเกาะเซนญา ให้ท่านได้ใส่ชุดหุ้ มฉนวนกันความร้อน พร้อมชูชีพเพ่ือลอยตัวอยู่ใน
มหาสมทุรใกล้กระแสน า้วนท่ีไม่เป็นอนัตราย ให้ท่านได้สมัผสัความสนกุสนานไปกบัประสบการณ์
ใหม่ สนกุสนานเพลิดเพลินพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ (เนื่องจากชุดนี้เป็นชุดป้องกนัแบบพิเศษ 
น ้าไม่สามารถเข้าสู่ภายในได ้เป็นลกัษณะเหมือนชดุชูชีพ ท าใหล้อยคออยู่ในแม่น ้าน ้าแข็งได ้และไม่

รู้สึกหนาวเลย) 
จากนัน้น าทา่นสู่ตุงเกอเนสเซท(Tungeneset) จดุชมวิวท่ีเห็นเทือกเขาโอคชอร์นัน(Okshornan) 
อยา่งสวยงาม จดุชมวิวท่ีเป็นทางเดนิเรียบชายทะเล ให้ทา่นได้เก็บภาพท่ีงดงามของเกาะเซนญาอีก
มมุ 



 

 

น าท่านสู่เบิร์กโบทน์(Bergsbotn Panorama) จดุชมวิวท่ีเป็นสะพานไม้ยาว 44 เมตร รายล้อมด้วย
ขนุเขาและสามารถชมวิวของเบร์ิกฟยอร์(Bergsfjord) ท่ีอยูเ่บือ้งลา่งแบบพาโนรามา 

จากนัน้น าท่านสู่หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด(Gryllefjord Fishing Village) ซึ่งมีประชากร
อาศยัอยู่ประมาณ 400 คน ให้ท่านได้เดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเรือนความงามของ
ชนพืน้เมืองเรียบชายฝ่ังทะเลและฟยอร์ด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสมัผสักิจกรรมอนัดบัหนึ่งของการท่องเท่ียวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับข่ีสโนว์โม
บิล(Snowmobile) พาหนะท่ีคล่องตัวท่ีสุดในการเดินทางบนหิมะหรือน า้แข็ง โดยท่านจะได้รับ
ค าแนะน าในการขับข่ีท่ีถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญ และช านาญ
เส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบสโนว์โมบิล และน าท่านนัง่สุนัขลากเล่ือน ท่ีได้รับการฝึกมา
อย่างดี เพ่ือใช้ในการลากเล่ือนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ท่ีท่ีปกคลมุไปด้วยน า้แข็งและ



 

 

หิมะ ทัง้นีเ้น่ืองจากสนุขัมีน า้หนกัเบา คล่องตวั ว่องไว แข็งแรง อดทนตอ่ความหนาวเย็น และความ
อดอยากในฤดหูนาวได้ดี รวมทัง้มีความอดทนต่อความเหน่ือยล้าเป็นท่ีหนึ่ง จึงท าให้สามารถลาก
เล่ือนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิท่ีต ่ากว่าศนูย์องศา สุนขัลากเล่ือนยงัเป็น
กีฬายอดนิยม โดยมีมชัเชอร์ (Musher) เป็นผู้บงัคบัเล่ือนในการแขง่ขนัแตล่ะครัง้จนแพร่หลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก ให้ทา่นสมัผสัประสบการณ์กบัสนุขัลากเล่ือน จากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารในโรงแรม  พักที่ Hotel Quality Grand Royal, Narvik 
หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 นาร์วิค-หมู่เกาะโลโฟเทน-สตัมซุนด์-พพิธิภัณฑ์ไวกิง้-กจิกรรม CRAB SAFARI-เลคเนส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองสตัมซุนด์(Stamsund) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ 
Vestvågøy น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิง้(Lofotr Viking Museum) เน่ืองจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟ
เทน มีการค้นพบวา่เป็นท่ีตัง้ของชมุชนชาวไวกิง้ในอดีต บนเกาะจงึมีพิพิธภณัฑ์ไวกิง้ท่ีแสดงเร่ืองราว
และหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ของชาวไวกิง้ไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้
โครงเรือไวกิง้โบราณและภายในได้จดัแสดงข้าวของเคร่ืองใช้และเร่ืองราวเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาว

ไวกิง้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เปิดประสบการณ์ใหมกิ่จกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพ่ือชมทศันียภาพริมชายฝ่ัง และ
น าปูทะเลขึน้มาเพ่ือน าไปท าอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะโลโฟเทน ท่ีจัดกิจกรรม 
CRAB SAFARI เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวได้สนกุสนานเพลิดเพลิน 



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิม้ลองปูสดๆ แบบ Buffet                       
พักที่ Hotel Scandic Leknes Lofoten หรือระดับเทียบเท่าระดับ 

6 เลคเนส-นัสฟยอร์ด-หมู่บ้าน Å-พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง-นาร์วิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางเมืองนัสฟยอร์ด(Nusfjord) เมืองเล็กๆท่ีมีทศันียภาพอนัน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่
เกาะโลโฟเทน ท่ีมีวิวภูเขาสลับกับแม่น า้ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน า้ ให้ท่านเดินชม
หมู่บ้านนัสฟยอร์ด(Nusfjord Fisherman Village) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
และยงัคงได้รับการอนรัุกษ์ไว้อยา่งดีเย่ียมอีกแหง่ของนอร์เวย์ หมูบ้่านแหง่นีมี้กระทอ่มชาวประมงทัง้
สีเหลืองและแดง อีกทัง้ยงัอนรัุกษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอยา่งดี และได้รับการยกยอ่งให้เป็นเมืองมรดก

โลกจากองค์การยเูนสโก (UNESCO) 
จากนัน้น าท่านสู่หมู่บ้านท่ีได้ขึน้ช่ือว่าสวยท่ีสุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน อนัเป็นจดุสิน้สุดของถนนสาย
หลกั E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจากนกัท่องเท่ียว น าท่านชมพิพิธภัณฑ์

หมู่บ้านชาวประมง (Norwegian Fishing Village Museum) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวประมงท่ีอาศยัอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ท่ีมีประวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี 
ในหมู่บ้านแห่งนีย้งัมีสถานท่ีตา่งๆให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน า้มนัตบัปลาคอดร้าน



 

 

ขายเบเกอร่ี และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองนาร์วิค(Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ท่ีแวดล้อมด้วย
ภูเขา และ ทะเลอนักว้างใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของพืน้ท่ีการเล่นสกีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ โดย
สามารถดงึดดู นกัท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดหูนาว อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดู
แสงเหนือ พร้อมกบั แนวชายฝ่ังฟยอร์ดและวิวภเูขาท่ีรายล้อมเมืองอยา่งสวยงาม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
พักที่ Hotel Quality Grand Royal, Narvik หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

7 นาร์วิค-ออสโล-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค-ย่านเมืองเก่า-ศาลาว่าการ-พระราชวังหลวง-พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้ 
พักบนเรือส าราญ DFDS 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) 



 

 

 ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินเอเวเนส เพ่ือเดนิทางสูเ่มืองออสโล 

06.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองออสโล  โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์(DY) เท่ียวบินท่ี 
DY361 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

08.30 น. น าทา่นสูเ่มืองออสโล(Oslo) ประเทศนอร์เวย์(Norway) หนึง่ในเมืองส าคญัทางวฒันธรรมในยุโรป 
ตัง้อยูข่อบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ท่ีช่ือออสโลฟยอร์ด ตวัเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ 
เกาะใหญ่ท่ีสดุช่ือ Malmøya นอกจากนีย้งัมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน า้จืดส าคญั บางส่วน
ของภมูิทศัน์ธรรมชาตท่ีิงดงามท่ีสดุในนอร์เวย์ล้อมรอบเมือง 
น าท่านเข้าชมวิกเกอร์แลนด์พาร์ค หรือ สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์(Vigeland 

Sculpture Park) ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ความพิเศษของสวนแห่งนีอ้ยู่ท่ีผลงานศิลปะ
ประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยส าริด ในเร่ืองราว
เก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตมนษุย์ เป็นผลงานของกสุตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชาวนอร์เวย์ช่ือดงั อีกทัง้
สวนนีย้งัได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จดุท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ 
เสาโมโนลิท (Monolith) ท่ีมีความสงูประมาณ 17 เมตร รอบเสาแกะสลกัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัร
ชีวิตมนษุย์ เป็นรูปปัน้คนจ านวนมากมายปีนป่ายกนัอยู่บนเสานี ้เพ่ือไปให้ถึงจดุสงูสดุของชีวิต โดย
ใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว สว่นบริเวณรอบๆ จะมีกลุม่รูปปัน้ท่ีท าจากหินแกรนิต แสดง



 

 

อารมณ์ตา่งๆ ในหลากหลายท่าทาง แสดงความสมัพนัธ์ของมนษุย์ในแตล่ะวยั  ให้ท่านได้อิสระเดิน

เลน่ถ่ายรูป 
จากนัน้น าท่านชมเมืองออสโล ถ่ายรูปหน้าหน้าศาลาว่าการกรุงออสโล(Oslo City Hall) ตวั
อาคารด้านนอกเป็นอิฐสีน า้ตาลแดงอยู่ริมน า้ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ด้านในโถงกว้างขนาด
ใหญ่ แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น สถานท่ีท างานของส่วนราชการ สถานท่ีประชุมของสภาเมือง และ
สถานท่ีจดัเก็บชิน้ผลงานศิลปะเก่าแก่และโบราณวตัถตุ่างๆ ท่ีส าคญัศาลาว่าการกรุงออสโลใช้เป็น
สถานท่ีประกาศและพิธีมอบรางวลัโนเบลสาขาตา่งๆ ของโลก 
จากนัน้น าทา่นชมด้านนอกพระราชวังหลวงออสโล(Royal Palace Oslo) มีอายเุกือบ 200 ปี เป็น
ท่ีประทบัของพระราชา พระราชินี และราชวงศ์ ตัง้อยู่ท่ีปลายสุดของถนนคาร์ล โยฮนัส์ เกต (Karl 



 

 

Johans Gate) เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1824 เสร็จสมบูรณ์วันท่ี 26 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 
ระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นสมบตัิของรัฐและเป็นท่ีท างานของพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นท่ีประทบัของ
ราชวงศ์ตา่งๆ จะเปิดให้เข้าไปเดนิชมบรรยากาศภายในเฉพาะในฤดรู้อนเทา่นัน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้(The Viking Ship Museum) จดัแสดงประวตัิความเป็นมาของ
หนึ่งในพาหนะชิน้ส าคญัท่ีสุดของโลกอย่างเรือไวกิง้โบราณไว้ทัง้หมด 3 ล า มีการขดุพบในปี 1867 
หรือประมาณ 150 ปี สนันิษฐานว่าเรือไวกิง้ท่ีขดุค้นพบสร้างขึน้ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยยงัอยู่ใน
สภาพเกือบสมบูรณ์ มีเพียงบางล าเท่านัน้ท่ีแตกหักไปบ้างจากเร่ียวแรงของรถแทรกเตอร์  The 
Oseberg Ship เรือท่ีสร้างด้วยไม้โอ๊กและมีขนาดความยาวถึง 22 เมตร มีส่วนกว้างของล าเรือ 5 
เมตร สนันิษฐานว่าจะสร้างในปี 820 ขนาดล าเรือใหญ่ขนาดต้องใช้ฝีพายประมาณ 30 คน แตท่ี่ท า
ให้ทีมผู้ ขุดค้นเรือฮือฮากันมากคือการพบร่างหญิงสาวสองร่างบนเรือท่ีท าให้นักโบราณคดี
สนันิษฐานวา่เรืออาจเคยถกูใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีศพของชาวไวกิง้ 
The Gokstad Ship ซึ่งยาวกว่าล าแรกเพราะวดัความยาวได้ 23 เมตรในขณะท่ีมีความกว้างเท่ากัน 
สร้างขึน้ในปี 900 พร้อมกับเรือท่ีพบเป็นล าท่ี 3 The Tune Ship ซึ่งได้รับความเสียหายไปมากใน
ระหวา่งการค้นพบจนเหลือเพียงแคซ่ากเรือและกระดกูงู 



 

 

14.00 น. น าท่าน Check In เรือส าราญ DFDS เส้นทางออสโล-โคเปนเฮเก้น เรือส าราญอนัโอ่อ่าขนาด
ใหญ่ ท่ีพร่ังพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ มากมาย เช่น ผบั บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้า
ปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็นต้น เชิญพกัผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึน้ชมวิวสวยยามเม่ือเรือถอน
สมอ และรับประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟ่ต์ในเรือ พร้อมพกัค้างคืนบนเรือส าราญนี ้ชมทศันียภาพ
อนัสวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี 

(หอ้งคู่พกับนเรือ มีหนา้ต่างทกุหอ้ง ท่านสามารถชมวิวทะเลอนักวา้งใหญ่ไดจ้ากหนา้ต่างในห้องพกั) 

 

8 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก-น า้พุเกฟิอ้อน-เงือกน้อยลิดเดิล้เมอร์เมด-สตร้อยท์ 
นูฮาวน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 
10.00 น.  เดนิทางถึงเมืองโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เป็นเมืองท่ีนา่อยู่ท่ีสดุในโลก และเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเดนมาร์ก(Denmark) ประเทศท่ีมีความสขุท่ีสดุอนัดบั 2 ของโลก และถกูเรียกขานเมืองนี ้
ว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย โคเปนเฮเกน เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศเดนมาร์ก ตัง้อยู่



 

 

ทางทิศตะวันออกติดชายฝ่ังทะเล เมืองท่ีเก่าแก่ในทวีปยุโรปและยังถือเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศในแถบสแกนดเินเวียน 
น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปท่ีก่อตัง้ขึน้ในราว
คริสต์ศตวรรษท่ี 10 ถือเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วย
ธรรมชาติท่ีสวยงาม และน่าต่ืนตาต่ืนใจ น าท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมา
เลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานท่ีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่ง

เดนมาร์ก พระราชวงัแห่งนีก้่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวงัจะมี
การเปล่ียนทหารยามหน้าวงัทกุวนั เหมือนกบัพระราชวงับัก๊กิง้แฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงั
ตัง้ต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่าง
สบาย เน่ืองจากพระราชวงัแห่งนีไ้ม่มีรัว้กัน้ จตัรัุสด้านหน้าของพระราชวงัท่านจะพบกับอนุสาวรีย์
ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดสูง่างามยิ่งนกั น าทา่นถ่ายภาพกบัน า้พุเกฟิอ้อน(Gefion Fountain) 



 

 

อนสุาวรีย์ท่ีเป็นท่ีมาแหง่ต านานในการสร้างประเทศ ลกัษณะเป็นน า้พรูุปปัน้ผู้หญิงก าลงัถือแส้ไล่ววั 
4 ตวั ท่ีมีต านานเลา่ขานกนัวา่ เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนางกอบกู้ชาต ิพระราชินีเกฟิ
อ้อน จึงแปลงร่างลกูชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ จนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก 
น าท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิล้ เมอร์เมด(The Little Mermaid) ต านานแห่งความรักของ
เงือกน้อยสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพนัธ์อนัลือช่ือของฮนัส์ คริสเตียน 
แอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครส าคัญท่ีท าให้กรุงโคเปนเฮเกน
ได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย 
นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยูริ่มชายหาดแล้ว แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยูใ่นโปสการ์ด และของท่ีระลกึ ไม่
วา่จะเป็น แม็กเน็ต แก้วน า้ พวงกญุแจทัว่กรุงโคเปนเฮเกนอีกด้วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเร่ิมต้นของถนนช้อปปิง้สายส าคัญของเมืองท่ีเรียกว่าสตร้อยท์(The 

Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิง้สายท่ียาวท่ีสุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนีเ้ช่ือมต่อกับ
จตัรัุสคองนโูทรว์ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนท่ี 5 อยู่ตรงจดุกึ่งกลาง ตลอดทางของ
ถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทัง้สินค้าแบรนด์เนม
หลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศท่ีถนนคนเดินแห่งนี ้ยิ่งเต็มไปด้วยความ
คึกคัก และสีสัน ทัง้คนในเมืองท่ีออกมาเดินเล่น และนักท่องเท่ียวท่ีหลั่งไหลมาจากทั่วทุก



 

 

สารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยงัมีสินค้าของท่ีระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกนั 
อิสระให้ทา่นช้อปปิง้เพลิดเพลินกบัการเดนิเลน่ และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเท่ียวส าคญัอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกท่ีสวยงามทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณท่ีได้รับ
การบรูณะซ่อมแซมอย่างดีถกูน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝ่ังแม่น า้ บริเวณแห่งนีย้งัเคยเป็นท่ี
พ านกัของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์ซนั ราชานกัเขียนแห่งโลกนิทานผู้ เล่ืองช่ือท่ีมีผลงานมากมาย 
อาทิ เงือกน้อย ลูกเป็ดขึเ้หล่ และอ่ืนๆ ซึ่งมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเร่ืองแรกในปี ค.ศ.1835 ท่ี

บ้านของเขาในนฮูาวน์นีเ้อง ยิ่งท าให้ยา่นนฮูาวน์เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจ าเป็นต้องไปเย่ียมชมกนั
ให้ได้ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ Hotel Radisson Blu Scandinavia, Copenhagen หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว 

 
 



 

 

 

9 โคเปนเฮเกน-สนามบนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

14.20 น. ออกเดนิทางจากเมืองโคเปนเฮเกน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) 
เท่ียวบนิท่ี EK152 (14.20-23.45) / EK376 (03.30(+1)-12.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง



 

 

ประมาณ 15.45 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 

10 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
12.35 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
26 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2565 179,999 179,999 35,900 

24 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2566 189,999 189,999 35,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุข้อ เพ่ือประโยชน์ของทา่นเอง และเพื่อความถกูต้อง เข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร์ และช าระเงินมดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 
** หากต ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีห้อง 
3 เตียงหากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
 

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  



 

 

5.  คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  
6.  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000

บาทไมคุ่้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8.     คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม์) 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6.  คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ 
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 



 

 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั  ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่่าด้วยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จริงเทา่นัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซา่เข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  
- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใช้จา่ย100%ของราคาทวัร์ 
- ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า–ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีหกัคา่ใช้จา่ย 100%  
- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบนิไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาท ิการลา่ช้า

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ



 

 

ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นีท้าง
บริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไมอ่นญุาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ีนัง่วิล

แชร์หรือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 
1.  ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั

ทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่จะด้วย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิซึง่มีคา่ใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแล้วแตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund)ผู้ เดินทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนินัน้ ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า

ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นัน้
สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อนมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  



 

 

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10.  ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  

โรงแรมที่พัก 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ล้ว (ยกเว้น โรงแรมท่ีทางบริษัทการันตีวา่ได้พกัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัให้เด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรับทา่นท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกันอาจท าให้ห้องพกั แบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยว
อาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละ

ห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้  
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า

สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  
การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 

1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑตู ทางบริษทัไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และคา่บริการจากตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 



 

 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินคา่วีซ่าและคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานฑตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้หรือไม ่ 


