สแกนดิเนเวีย ฟยอร์ด 10 วัน 7 คืน
เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

โคเปนเฮเก้น - รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติล้ เมอร์เมด - ชมด้านนอกพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซน
บอร์ก - ลงเรือสําราญDFDS (Overnight Cruise) พักบนเรือแบบSeaside Cabin

วันที่3

เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด

วันที่4

นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติกFlamsbana สู่มีร์ดาล - ถ่ายภาพกับน้าํ ตกKjosfossen - เบอร์เก้น ยอดเขาFloyen

วันที่5

เมืองเบอร์เกน - เมืองโวส - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ - เมืองกู๊ดวาเก้น - เกโล่

วันที่6

กรุงออสโล - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท - สนามบินการ์เดอมอน์ - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก

วันที่7

ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์Rock Church - จัตุรัสรัฐสภา - สวนสาธารณะเวลล์ - ล่องเรือสําราญSilja
Line(Overnight Cruise) พักบนเรือแบบSeaside Cabin

วันที่8

กรุงสต็อกโฮล์ม (เดนมาร์ก) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท

วันที่9

ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ

วันที่10 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรก
22.00 น.

หมายเหตุ

วันที่สอง

01.20 น.
07.40 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญ
รอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,
เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้ นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ,
การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ
ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิ
อาจรับผิดชอบได้
กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสําราญ DFDS
(Overnight Cruise)
ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน
ที่ TG950
ถึง กรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจ
ของศุลกากรแล้ว รถโค้ชนําคณะไปชมเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อย
สร้างด้วยสําริด นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าว
โคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาว
เดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน
รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนําไปแสดงในปี ค.ศ. 1913
จากนั้นไปชม น้ําพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะ
ซีแลนด์ขึ้นมา เที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่
มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวน
สนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิง
ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นําท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้าน
นอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษา
พระองค์ประจําอยู่ในแต่ละจุด
จากนั้นไปชม ปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุ
เก่าแก่กว่า 400 ปี นําชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บเครื่องประดับมีค่าของราชวงศ์

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

เสาร์

อาทิตย์

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS310517

www.etravelway.com/+

Page 2 of 14

12.30 น.
13.30 น.
15.30 น.

18.00 น.

วันที่สาม
07.00 น.

09.30 น.

12.30 น.
13.30 น.

19.00 น.

เดนมาร์ก มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครื่องประดับที่
ทําจากเพชรและอัญมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นับเป็นสมบัติล้ําค่าของ
ประเทศเดนมาร์ก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไป
ด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ
(กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของท่าน)
รับประทานอาหารค่าํ แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรือ
สําราญ
นําคณะพักบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS
(Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือระหว่าง
เส้นทางเรือสําราญ ผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทาน
อาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสําราญ
เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับ
นําท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอัน
เก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648
แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต
และการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอ
แลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง
นําคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจาก
ไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัด
แสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มี
ความสําคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้
เห็นวิวทิว ทัศน์ของลําธารที่กัดเซาะหุบเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขต
เมืองฟลอม ใกล้กับ ฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
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วันที่สี่
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ห้า
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

นําท่านเข้าพักโรงแรม FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นําคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล
เพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง
857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุด
สายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลาย
ของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน
ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา
เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ํา และจอด
ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ําตก Kjosfossen ทีง่ ดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน
ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่ เบอร์เก้น เมืองใหญ่อนั ดับสองได้รับยกย่องว่า
เป็น "เมืองแห่งวัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงราย
ไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000
คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด
นําคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่
งดงามไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก RADISSON BLU HOTEL NORGE หรือเทียบเท่า
เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เที่ยวชม เมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่
สําคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ด
ลูก มีท่าเรือทีย่ าวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish
Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็น
ตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น
จนได้รบั การจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูก
สร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโค้ชนําคณะเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์
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มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
จากฟลอมส์บานาสู่ซองน์ฟยอร์ด นําคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุด
ในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็น
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ําแข็งเมื่อ
หลายล้านปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) สู่ เมืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรับเดินทางสู่
เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้
เห็นวิวทิวทัศน์ของลําธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้าน
ชนบท สู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังมีความสําคัญในด้าน
ศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําคณะพัก BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ
(ฟินแลนด์)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. รถโค้ชนําคณะออกเดินทางกลับสู่ กรุงออสโล เมืองที่ตงั้ อยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด
เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่าน
ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล
18.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
19.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินการ์เดอมอน์ เพื่อเตรียมเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ
20.50 น . เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเทีย่ วบินที่ DY1198
23.15 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รถโค้ชรอรับนําท่านเดินทางสู่ที่พัก
นําคณะพัก HILTON HELSINKI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด กรุงเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมิอง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสําราญ SILJA LINE
(Overnight Cruise)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. นําคณะเที่ยวชมเมืองเริ่มจาก ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง
นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่ง
ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สําคัญ
อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
ที่ระลึกตามอัธยาศัย
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay
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12.00 น.
13.00 น.
15.30 น.

17.00 น.
20.00 น.

วันที่แปด
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

แล้วนําเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ใน
ปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่ง
แบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ ของ
ศาสนาคริสต์นกิ ายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย
จากนั้นพาชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์
ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้ง
ตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)
ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง
Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน
รับประทานอาหารค่าํ แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรือ
สําราญ
นําคณะพักบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)
ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสํารารญ
เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน
รถโค้ชรอรับนําท่านเข้าชม ซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง
12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วย
อิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี
1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับ
รางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับ
แขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17
เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่ง
ประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่
โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลํานี้ถูกจัด
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แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลํานี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบ
ไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลํานี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับ
เรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชม
เมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Thai
www.sheratonstockholm.com
นําคณะพัก SHERATON STOCKHOLM HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
อาทิตย์
กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
09.00 น นําคณะเที่ยวชม กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่
13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของ
บ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา
ทําให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
นําท่านชมเมืองที่จุดชมวิว
แล้วผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและ
สวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง
และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจน
กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
13.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961
วันที่สิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
จันทร์
05.55 น. นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัด
โปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เท่านั้น
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
3-12 มิ.ย. 2560
10-19 มิ.ย. 2560
17-26 มิ.ย. 2560
24มิ.ย.-3ก.ค. 2560
1-10 ก.ค. 2560
8-17 ก.ค. 2560
15-25 ก.ค. 2560
22-31 ก.ค. 2560
29 ก.ค.-7 ส.ค. 2560
5-14 ส.ค. 2560
12-21 ส.ค. 2560
19-28 ส.ค. 2560
26 ส.ค.-4 ก.ย. 2560
2-11 ก.ย. 2560
9-18 ก.ย. 2560
16-25 ก.ย. 2560
23ก.ย.-2ต.ค. 2560
6-15 ต.ค. 2560
13-22 ต.ค. 2560
21-30 ต.ค. 2560
28ต.ค.-6พ.ย. 2560

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

D BL
SGL

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

125,000.-

113,000.-

100,000.-

25,00 0.-

22,000.-

-28,000.-21,000.-

120,000.-

108,000.-

96,000.-

21,00 0.-

18,000.-

-30,000.-22,500.-

อัตรานีรวม
้ รวม :
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 18 เมษายน 2560
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
**กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
Emergency call only : 0853642449
www.etravelway.com
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TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี
น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้า
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ใน
ความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลด
สัมภาระใต้เครือ่ งได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานีไม่
้ ไม่รวม :
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
*กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน2วันทําการนับจากวัน
จองทัวร์ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่
หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)
และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
*ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 45 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตาม
วันที่กําหนดทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สําหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วันทําการ
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันทําการก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันทําการก่อนการเดินทาง
หัก 100% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดย
สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยื่นขอวีซ่า
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ
, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่
ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
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อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์
ที่ท่านชําระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น
ผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ
ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% ,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์
ไลน์ ขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วน หรือทั้งหมด
เป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax
YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่
ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต
3 เตียง / สําหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ท่าน
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 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่
มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้า
ชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนือ่ งจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ําหนัก
เพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํา
กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000
บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนีเ้ นื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านั้น)
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันทําการ)
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่ แชงเก้น จะเริ่มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บ
ข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึ่งข้อมูลของผู้สมัคร จะถูก
บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วย
ตัวเองตามเวลานัดหมาย
 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า
/ สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน
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ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6
เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควร
เลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํา นวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชี
หนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะต้องเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซ่า โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีเ่ พิ่มเติม)
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6
แล้ว ทางบริษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS310517

www.etravelway.com/+
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