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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

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

(EK)  เที่ยวบินที่  EK385 (01:05-05:00) // EK159 (07:45-12:00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 16.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)  
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ (ปลายเดือน มี.ค.-ต.ค เวลาท้องถ่ินช้ ากว่า
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง พ.ย.-ต้นเดือน มี.ค. เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
*** อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร *** 
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XX.XX น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองทรอมโซ โดยสายการบินในประเทศนอร์เวย์ (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

XX.XX น. น าท่านสู่เมืองทรอมโซ(Tromso) เมืองในฝันของคนล่าแสงเหนือในประเทศนอร์เวย์(Norway)  
ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล  นอร์เวย์ 
(Norway) ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวในกลุ่มนอร์ดิก ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ เมืองที่นักท่องเที่ยวนิ ยม
มาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส  าคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนใน

ดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมาก 
*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถก าหนดหรือ
ทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น *** 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก Hotel Radisson Blu Tromso หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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3 ทรอมโซ-มหาวิหารอาร์กติก-มหาวิหารทรอมโซ-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-เซนญา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านชม มหาวิหารอาร์กติก(Arctic Cathedral) สถานที่อันโดดเด่น ที่นักท่องเที่ยวต้องมากันให้
ได้ เพราะเป็นวิหารที่ ถูกสร้างขึน้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีโครงสร้างและรูปทรงแปลก
ตา แรงบันดาลใจจากภูมิทัศน์ภาคเหนือของนอร์เวย์ ที่นี่มีชื่อเสียงมากในทรอมโซ สร้างขึน้ตั้งแต่ปี 

1965 และยังเป็นสถานที่ท่ีชมความงดงามของแสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
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น าท่านชม มหาวิหารทรอมโซ(Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ที่
ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด และยังเป็นหน่ึงในโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ โดยมหา
วิหารถูกสร้างขึน้ในช่วงปี 1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่มีความงดงามมาก 
จากนั้นน าท่านน่ังเคเบ้ิลคาร์(Fjellheisen Cable Car) สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน(Mt Storsteinen) 
เป็นยอดเขาสูงที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 420 เมตร มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและ
บริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน ้าซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ ยุค
น ้าแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ ด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและ

ฟินแลนด์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เกาะเซนญา(Senja Island) ระยะทาง 180 กม. เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอับดับ
สองของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นน าท่างสู่อ่าวแฮมน์ไอเซนญา(Hamn I Senja) เพื่อเข้าสู่ที่พัก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
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พักท่ี Hotel Hamn I Senja หรือระดับเทียบเท่าระดับ http://www.hamnisenja.no/ เป็นห้องพักสไตล์อพาร์ท
เม้นท์ หันหน้าออกทะเล ภายในหน่ึงหลังอาจมี 2-3 ห้องนอนและห้องน ้าอยู่ภายในห้องนอน มีพื้นที่ครัวและพื้นที่

http://www.hamnisenja.no/


KEU131015-EK สแกนดิเนเวีย Oslo Tromso Senja Lofoten Copenhegen 10D7N 

 

นั่งเล่นเป็นส่วนกลาง (หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพัก ตามล  าดับการจอง)  

4 เซนญา-กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร-จุดชมวิวตุงเกอเนสเซท-เบิร์กโบทน ์
หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด-ขับข่ีสโนว์โมบิล-สุนขัลากเลื่อน-นาร์วิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร(Body Rafting in a Maelstrom) ถือเป็นอีกกิจกรรมที่ ไม่
ควรพลาดที่เกาะเซนญา ให้ท่านได้ใส่ชุดหุ้มฉนวนกันความร้อน พร้อมชูชีพเพื่อลอยตัวอยู่ใน
มหาสมุทรใกล้กระแสน ้าวนที่ไม่เป็นอันตราย ให้ท่านได้สัมผัสความสนุกสนานไปกับประสบการณ์
ใหม่ สนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมเก็บภาพความประทับใจ (เนื่องจากชุดนีเ้ป็นชุดป้องกันแบบพิ เศษ 
น ้าไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็นลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ท าให้ลอยคออยู่ในแม่น ้าน ้าแข็งได้ และไม่

รู้สึกหนาวเลย) 
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จากนั้นน าท่านสู่ตุงเกอเนสเซท(Tungeneset) จุดชมวิวที่เห็นเทือกเขาโอคชอร์นัน(Okshornan )  
อย่างสวยงาม จุดชมวิวที่เป็นทางเดินเรียบชายทะเล ให้ท่านได้เก็บภาพที่งดงามของเกาะเซนญาอีก
มุม 
น าท่านสู่เบิร์กโบทน์(Bergsbotn Panorama) จุดชมวิวที่เป็นสะพานไม้ยาว 44 เมตร รายล้อมด้วย
ขุนเขาและสามารถชมวิวของเบิร์กฟยอร์(Bergsfjord) ที่อยู่เบ้ืองล่างแบบพาโนรามา 

จากนั้นน าท่านสู่หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด(Gryllefjord Fishing Village) ซึ่งมีประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 400 คน ให้ท่านได้เดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเรือนความงามของ
ชนพื้นเมืองเรียบชายฝั่งทะเลและฟยอร์ด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้นน าท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับข่ีสโนว์โม
บิล(Snowmobile) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน ้าแข็ง โดยท่านจะได้รับ
ค าแนะน าในการขับขี่ที่ ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญ และช านาญ
เส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิล และน าท่านนั่งสุนัขลากเล่ือน ที่ได้รับการฝึ กมา
อย่างดี เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน ้าแข็งและ
หิมะ ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน ้าหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความ
อดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงท าให้สามารถล าก
เลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต ่ากว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อนยังเ ป็น
กีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละคร้ังจนแพร่หลายไปยัง
หลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์กับสุนัขลากเลื่อน จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
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พักท่ี Hotel Quality Grand Royal, Narvik หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 นาร์วิค-หมู่เกาะโลโฟเทน-สตัมซุนด์-พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-กิจกรรม CRAB SAFARI-เลคเนส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองสตัมซุนด์(Stamsund) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ 
Vestvågøy น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวก้ิง(Lofotr Viking Museum) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโล โฟ
เทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวก้ิงที่แสดงเร่ืองราว
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวก้ิงไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้
โครงเรือไวก้ิงโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเคร่ืองใช้และเร่ืองราวเก่ียวกับวิถีชีวิตของ ชาว

ไวก้ิง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เปิดประสบการณ์ใหม่กิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง และ
น าปูทะเลขึ ้นมาเพื่อน าไปท าอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะ โลโฟเทน ที่จัดกิจกรรม 
CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ให้ท่านล้ิมลองปูสดๆ แบบ Buffet 
พักท่ี Hotel Scandic Leknes Rofoten หรือระดับเทียบเท่าระดับ 
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6 เลคเนส-นัสฟยอร์ด-หมู่บ้าน Å-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง-นาร์วิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเมืองนัสฟยอร์ด(Nusfjord) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่
เกาะโลโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น ้า และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน ้า ให้ท่านเดินชม
หมู่บ้านนัสฟยอร์ด(Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ เก่าแก่ที่สุด
และยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเย่ียมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้ง
สีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดก

โลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) 
จากนั้นน าท่านสู่หมู่บ้านที่ได้ขึน้ชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน อันเป็นจุดสิน้สุดของถนนสาย
หลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้ รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว น าท่านชมพิพิธภัณฑ์

หมู่บ้านชาวประมง (Norwegian Fishing Village Museum) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี 
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ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน ้ามันตับปลาคอดร้าน
ขายเบเกอร่ี และร้านขายของที่ ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองนาร์วิค(Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วย
ภูเขา และ ทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเร่ืองของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดย
สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดู
แสงเหนือ พร้อมกับ แนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
พักท่ี Hotel Quality Grand Royal, Narvik หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) 
 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเอเวเนส เพื่อเดินทางสู่เมืองออสโล 
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06.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์(DY)  เที่ยวบินที่ 
DY361 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

08.30 น. น าท่านสู่เมืองออสโล(Oslo) ประเทศนอร์เวย์(Norway) หนึ่งในเมืองส  าคัญทางวัฒนธรรมในยุโรป  
ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ 
เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน ้าจืดส  าคัญ บางส่วน
ของภูมิทัศน์ธรรมชาติที่งดงามที่สุดในนอร์เวย์ล้อมรอบเมือง  
น าท่านเข้าชมวิกเกอร์แลนด์พาร์ค หรือ สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์( Vigeland 

Sculpture Park) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ความพิเศษของสวนแห่งนี้อยู่ที่ผลงานศิล ปะ
ประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยส  าริด ในเร่ืองราว
เก่ียวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ เป็นผลงานของกุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชาวนอร์เวย์ชื่อดัง อีกทั้ง
สวนนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือ 
เสาโมโนลิท (Monolith) ที่มีความสูงประมาณ 17 เมตร รอบเสาแกะสลักเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับวัฎจักร
ชีวิตมนุษย์ เป็นรูปป้ันคนจ านวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสานี้ เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิต โดย
ใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว ส่วนบริเวณรอบๆ จะมีกลุ่มรูปป้ันที่ท าจากหินแกรนิต แสดง

อารมณ์ต่างๆ ในหลากหลายท่าทาง แสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์ในแต่ละวัย ให้ท่านได้อิสระเดิน
เล่นถ่ายรูป 
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จากนั้นน าท่านชมเมืองออสโล ถ่ายรูปหน้าหน้าศาลาว่าการกรุงออสโล(Oslo City Hall) ตัว
อาคารด้านนอกเป็นอิฐสีน ้าตาลแดงอยู่ริมน ้า เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ด้านในโถงกว้างขนาด
ใหญ่ แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น สถานที่ท างานของส่วนราชการ สถานที่ประชุมของสภาเมือง และ
สถานที่จัดเก็บชิ้นผลงานศิลปะเก่าแก่และโบราณวัตถุต่างๆ ที่ส  าคัญศาลาว่าการกรุงออสโลใช้เ ป็น
สถานที่ประกาศและพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ ของโลก 

จากนั้นน าท่านชมด้านนอกพระราชวังหลวงออสโล(Royal Palace Oslo) มีอายุเกือบ 200 ปี เป็น
ที่ประทับของพระราชา พระราชินี และราชวงศ์ ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของถนนคาร์ล โยฮันส์ เกต (Karl 
Johans Gate) เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1824 เส ร็จสมบูรณ์วันที่  26 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 
ระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นสมบัติของรัฐและเป็นที่ท างานของพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นที่ประทับของ
ราชวงศ์ต่างๆ จะเปิดให้เข้าไปเดินชมบรรยากาศภายในเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 



KEU131015-EK สแกนดิเนเวีย Oslo Tromso Senja Lofoten Copenhegen 10D7N 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวก้ิง(The Viking Ship Museum) จัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
หนึ่งในพาหนะชิ้นส  าคัญที่สุดของโลกอย่างเรือไวก้ิงโบราณไว้ทั้งหมด 3 ล  า มีการขุดพบในปี 1867 
หรือประมาณ 150 ปี สันนิษฐานว่าเรือไวก้ิงที่ขุดค้นพบสร้างขึน้ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยยังอยู่ใน
สภาพเกือบสมบูรณ์ มีเพียงบางล  าเท่านั้นที่แตกหักไปบ้างจากเร่ียวแรงของรถแทรกเตอร์  The 
Oseberg Ship เรือที่สร้างด้วยไม้โอ๊กและมีขนาดความยาวถึง 22 เมตร มีส่วนกว้างของล  าเรือ 5 
เมตร สันนิษฐานว่าจะสร้างในปี 820 ขนาดล  าเรือใหญ่ขนาดต้องใช้ฝีพายประมาณ 30 คน แต่ที่ท า
ให้ทีมผู้ขุดค้นเรือฮือฮากันมากคือการพบร่างหญิงสาวสองร่างบนเ รือที่ท าให้นั กโบราณคดี
สันนิษฐานว่าเรืออาจเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศพของชาวไวก้ิง  
The Gokstad Ship ซึ่งยาวกว่าล  าแรกเพราะวัดความยาวได้ 23 เมตรในขณะที่มีความกว้างเท่ า กัน 
สร้างขึน้ในปี 900 พร้อมกับเรือที่พบเป็นล  าที่ 3 The Tune Ship ซึ่งได้รับความเสียหายไปมากใน

ระหว่างการค้นพบจนเหลือเพียงแค่ซากเรือและกระดูกงู 
14.00 น. น าท่าน Check In เรือส าราญ DFDS เส้นทางออสโล-โคเปนเฮเก้น เรือส  าราญอันโอ่อ่าขนาด

ใหญ่ ที่พร่ังพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้า
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ปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึน้ชมวิวสวยยามเม่ือเรือถอน
สมอ และรับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ในเรือ พร้อมพักค้างคืนบนเรือส  าราญนี้ ชมทัศนียภาพ
อันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี 

(ห้องคู่พักบนเรือ มีหน้าต่างทุกห้อง ท่านสามารถชมวิวทะเลอันกว้างใหญ่ได้จากหน้าต่างในห้องพัก) 

 

8 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก-น ้าพุเกฟิอ้อน-เงือกน้อยลิดเด้ิลเมอร์เมด-สตร้อยท ์
นูฮาวน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

10.00 น.  เดินทางถึงเมืองโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเดนมาร์ก(Denmark) ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนี้
ว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย โคเปนเฮเกน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเล เมืองที่เก่าแก่ในทวีปยุโรปและยังถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียน 
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น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen)  เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ ก่อตั้งขึ ้นในราว
คริสต์ศตวรรษที่  10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่ง เต็มไปด้วย
ธรรมชาติที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจ น าท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมา
เลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) ซึ่ง เป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่ ง

เดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมี
การเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบ๊ักก้ิงแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวัง
ตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม  บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่าง
สบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มี ร้ัวก้ัน จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังท่านจะพบกับอนุส าว รีย์
ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามย่ิงนัก น าท่านถ่ายภาพกับน ้าพุเกฟิอ้อน(Gefion Fountain) 
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อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งต านานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน ้าพุรูปป้ันผู้หญิงก าลังถือแส้ไล่วัว 
4 ตัว ท่ีมีต านานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิ
อ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ ้นมาจากใต้น ้า จนเกิดเป็นประเทศเดนมา ร์ก 
น าท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด(The Little Mermaid) ต านานแห่งความรักของ
เงือกน้อยสัญลักษณ์ที่ส  าคัญของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพันธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียน 
แอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครส  าคัญที่ท าให้กรุงโคเปนเฮเกน
ได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้ วย 
นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่
ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แก้วน ้า พวงกุญแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกด้วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเร่ิมต้นของถนนช้อปป้ิงสายส  าคัญของเมืองที่เรียกว่าสตร้อยท์(The 

Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปป้ิงสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เชื่อมต่ อ กับ
จัตุรัสคองนูโทรว์ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดก่ึงกลาง ตลอดทางของ
ถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนม
หลากหลายแบรนด์ ย่ิงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้  ย่ิงเต็มไปด้วยความ
คึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่ วทุ ก
สารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดี ยว กัน 
อิสระให้ท่านช้อปป้ิงเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย 
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น าท่านเดินทางสู่นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเที่ยวส  าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงามทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้ รับ
การบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น ้า บริเวณแห่งนี้ยังเคยเ ป็นที่
พ านักของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์ซัน ราชานักเขียนแห่งโลกนิทานผู้ เลื่องชื่อที่มีผลงานมากมาย 
อาทิ เงือกน้อย ลูกเป็ดขึเ้หล่ และอ่ืนๆ ซึ่งมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเร่ืองแรกในปี ค.ศ.1835 ที่

บ้านของเขาในนูฮาวน์นี้เอง ย่ิงท าให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องไปเย่ียมช มกัน
ให้ได้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักท่ี Hotel Radisson Blu Scandinavia, Copenhagen หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว 
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9 โคเปนเฮเกน-สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 

14.20 น. ออกเดินทางจากเมืองโคเปนเฮเกน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) 
เที่ยวบินที่ EK152 (14.20-23.45) / EK376 (03.30(+1)-12.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 15.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
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10 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เม่ือท่านจองทัวร์ และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมาย
เหตุที่บริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ 20 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 
3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **ส  าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของ
ห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
 

อัตรานี้รวม 
1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5.  ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  

6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  



KEU131015-EK สแกนดิเนเวีย Oslo Tromso Senja Lofoten Copenhegen 10D7N 

 

8.     ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม์) 
9.     ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 
10.     พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
11.     น ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจง้ออกส  าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กับความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง  
2. ส่งส  าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่ เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืน วีซ่ า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส  าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดย
อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงเท่านั้น 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด  
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8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ  
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น 60 วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงค่ามัดจ าตั๋วเครื่อง บิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์ 
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่าย 100%  
- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้ รับการอนุมัตจิากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่าย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้แล้วกับท่านเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพ่ิมเติม  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ ,  
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเข าไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนีท้าง
บริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นส  าคัญ  

3.  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้
หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ ใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  
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5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ทีน่ัง่วิล
แชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้ วหากท่านไม่ได้ใช้บ ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเ ป็น
ส  าคัญ 

ต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่อง 
1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ

ท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษัทฯ ได้ส  ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย

สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund)ผู้เดินทาง
ต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไ่ด้จะขึน้อยู่กับแต่ระบบของสาย
การบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้า มันเพิ่มเติม โดยมี

เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  
5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า

ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยันว่าทั วร์นั้น
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กับข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9.  น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่ โหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน ้าหนักเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง 
10.  ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  

โรงแรมที่พัก 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรม เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า  
3. ส  าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพัก แบบห้องเดี่ยว (Single) 
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรือ
อยู่คนละชั้น  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรม เต็ม 
(บางคร้ังต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ ยว
อาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน ้าซึง่อยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้ นๆและแต่ละ

ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าเคร่ืองปรับอากาศจะมี 

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางคร้ังอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า

สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  
การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งสิน้ทัง้นี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครย่ืนวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผู้เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทั้งสิน้ และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ทีจ่ะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ ้น
โดยสถานฑูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ  

3. ส  าหรับท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านักอาศัยอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรือไม่  


