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นําทานพบกับประสบการณทองเท่ียว สแกนดิเนเวียครบ 4 เมืองหลวง 
พิเศษสุด !!! ลองเรือสําราญหองพักแบบ SEASIDE ท้ังสองลํา  

ออกเดินทางเที่ยวบินเชา ใหทานพักผอนเต็มรูปแบบ 1 คืน กอนออกทองเท่ียวในวันรุงขึน้ 

Scandinavia 4 Capitals 

 

 

 

 
 

 

DENMARK-NORWAY-SWEDEN-FINLAND 
30 Apr - 6 May, 10 - 16 August, 14 - 20 September, 22 - 28 October  

ราคาเพียงทานละ  78,900 บาท 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGHLIGHT 

6. นําทานชมกรุงออสโล-ตื่นตาตื่นใจกับสวนปฏิมากรรมวิกลนัด
ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน พรอมถายรูปในมุมที่สวยที่สุด 

2.นําทานชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน – พระราชวัง 
อามาเลียนบอรก –รูปปนนางเงือกนอย (LITTLE MERMAID) 

4.นําทานเลอืกซื้อสินคาบนถนนสายชอปปงที่ยาวที่สุดในยุโรป  

5.นําทานเพลิดเพลินกับการลองเรือสําราญ DFDS และ SILJALINE 

7.นําทานชมความงามเมอืงคาลสตทั เมืองสวยริมทะเลสาบ  

1.นําทานเที่ยวสแกนดเินเวียครบ 4 เมืองหลวงในราคาสุดพิเศษ 

8.นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม สถานที่จัดเรียงรางวลั
โนเบลทัง้ 6 สาขา – เขาชมพิพิธภัณฑเรือรบหลวง “VASA”  

3.นําทานเขาชมพระราชวงัโรเซนบอรก ชมมงกุฎประดับอัญมณ ี 
เกาอ้ีที่ใชในพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย 
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 “Scandinavia 4 Capitals” 

DAY 4  DAY 5  DAY 6 
เมืองคาลสตัท  กรุงสตอกโฮลม  กรุงเฮลซิงกิ 

 

 

  

 

  
เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิรนอัน

งดงามของประเทศสวีเดน 
 เขาชมพิพิธภัณฑ 

เรือรบโบราณ  
เขาชมศาลาวาการ
กรุงสตอกโฮลม 

 
ชมจัตุรัสซีเนท 

ชมอนุสาวรีย 
ชองซิเบลิอุส 

กรุงสตอกโฮลม  เรือสําราญ SILJA LINE  ชมกรุงเฮลซิงกิ /เลือกซื้อของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 
เดินทางผานชุมชนไวกิ้ง  

สูเมืองหลวงของประเทศสวีเดน 
 เดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ 

 โดยเรือสําราญ SILJA LINE 
 17.10 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ  

โดยสายการบินฟนแอร  
เท่ียวบินท่ี AY-089 Quality Hotel Nacka  เรือสําราญ SILJA LINE  

DAY 1  DAY 2  DAY 3 
กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ  กรุงโคเปนเฮเกน  กรุงออสโล  

 

 

  

 

  
08.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน 

FINNAIR เท่ียวบินท่ี AY-090/AY-667 

 ชมพระราชวัง 
อามาเลียนบอรก 

เงือกนอย “Little 
Mermaid” 

 ชมสวนปฏิมากรรม
วิกกลันด 

ชมลานกระโดดสกี
โฮเมนคอลเลน 

กรุงโคเปนเฮเกน   กรุงโคเปนเฮเกน  กรุงออสโล 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน 
เมืองหลวงของประเทศเดนมารก 

 ชมปราสาท 
โรเซนบอรก 

ลองเรือสําราญ 
DFDS 

 เขาชมพิพิธภัณฑ 
เรือไวกิ้ง 

ชมกรุงออสโล 
เลือกซ้ือของฝาก 

Scandic Sydhavnen Hotel  เรือสําราญ DFDS  Park Inn Alna Hotel 

9.นําทานชมกรุงเฮลซงิกิ-จัตุรัสซเีนท-อนุสาวรียชองซิเบลิอุส 
โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ–ผานชมมหาวิหารอุสเพนสก้ี  



 

3 
 

Denmark – Norway – Sweden – Finland 
Copenhagen – DFDS – Norway – Karlstad – Stockholm – Silja Line – Helsinki 

By FINNAIR (AY) 
กําหนดการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมารก) 
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณเคานเตอรสายการบิน ฟนนแอร โดยมี

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง 
08.55 น. โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY-090/AY-667 นําทานออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน 
  (แวะพักเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินวานตา ประเทศฟนแลนด) 
18.25 น. เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของประเทศเดนมารก พรอมนําทานผาน

การตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
  จากน้ัน นําทานเดินทางเขาที่พัก SCANDIC SYDHAVNEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
  (กรุณาจัดเสื้อผาใสกระเปาใบเล็ก สําหรับพักคางคืนในเรือสําราญ DFDS หน่ึงคืน)   
วันที่สอง กรุงโคเปนเฮเกน – พระราชวังอามาเลียนบอรก – นํ้าพุเกฟออน – รูปปนเงือกนอย –  
                        ปราสาทโรเซนบอรก – ถนนสายชอปปง – เรือสําราญ DFDS  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารโรงแรม 

นําทานชมความงามของพระราชวังอามาเลียนบอรก อันเปนที่ประทับของราชวงศ
เดนมารก ชมอาคารบานเรือน สไตลเดนมารก ชมนํ้าพุเกฟออน พรอมฟงประวัติอันนาประทบัใจ 
แลวนําทานชมและถายรูปกับ เงือกนอย “Little Mermaid” อันเปนสัญลักษณของกรุง 
โคเปนเฮเกน 

นําทานเขาชมปราสาทโรเซนบอรก ศลิปะแบบดัตชเรเนซองส ภายในประดับตกแตง
ดวยวตัถลุ้ําคานาสนใจมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมงกุฎที่ประดับดวยอัญมณีที่สวยงามล้ําคา 
เกาอ้ีที่ใชในพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย ราชบัลลังก ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ และเสื้อ
เกราะของอัศวิน ซ่ึงลวนแลวแตเปนของล้าํคาในศตวรรษที่17 ในอดตีปราสาทแหงน้ีถูกสรางเพ่ือ
จุดประสงคใชในการพักรอนของเชื้อพระวงศในสมัยน้ัน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย  อิสระใหทานชอปปง และเลือกซ้ือของฝากบนถนนสาย 

ชอปปงที่ยาวท่ีสุดในยุโรป “Stroget” เม่ือไดเวลาอันสมควร
แลว นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสูกรุงออสโล 
โดยเรือสําราญขนาดใหญ DFDS ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
ปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในเรือสําราญ อาทิเชนไนตคลับ, บาร, หองเกมส 
ฯลฯ  

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในเรือสําราญ DFDS  
  หองพักภายในเรือสําราญแบบ SEASIDE CABIN (หองพักแบบมีหนาตาง)  
วันที่สาม กรุงออสโล (ประเทศนอรเวย) – สวนประติมากรรมวิกกลันด – ลานกระโดดสกีโฮเมนคอ
ลเลนศาลาวาการกรุงออสโล – พระราชวังหลวง – พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง – ชอปปงตามอัธยาศัย 
เชา  รับประทารอาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคารภายในเรือสําราญ DFDS 
09.30 น. เดินทางถึงกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอรเวย เดิมเคยเปนชุมชนใหญของชาว

ไวก้ิงโบราณ ปจจุบันไดรับการยอมรับวาเปนเมืองที่นาอยูที่สุดเมืองหน่ึงของโลก 
นําทานชมสวนปฏิมากรรมวิกกลันด สวนสาธารณะอันเปนผลงานของปฏิมากรที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของนอรเวยนามวากุสตาฟวิกกลันด ผลงานของทานแสดงเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย 
โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญที่สุด หัวหนาทัวรคอยแนะนําให
ทานถายรูปในมุมมองที่สวยที่สุด  

นําทานชมบริเวณลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน ซ่ึงสรางขึ้นเพ่ือเปนสถานที่แขงขัน 
กระโดดสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอรเวย ที่ปจจุบันทาํการปรับปรุงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานผานชมศาลาวาการกรุงออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ริเริ่ม

โดยอัลเฟร็ด โนเบล ตั้งแต ค.ศ.1895 โดย Norwegian Nobel Committee ประเทศนอรเวยเปนผู
คัดเลือกผูรับรางวัล พิธีมอบรางวัลมีขึ้นทุกปในวันที่ 10 ธันวาคม ซ่ึงตรงกับวันคลายวันเสียชีวิต
ของ อัลเฟร็ด โนเบล   
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นําทานผานชมพระราชวังหลวงของกษัตริยนอรเวยที่สรางขึ้นในชวงครึ่งแรกของ
ศตวรรษที่ 19 เพ่ือเปนที่ประทับของ King Charles ที่ 3 แหงนอรเวยและสวีเดน โดยปจจุบันเปนที่
ประทับอยางเปนทางการของราชวงศนอรเวย 

นําทานผานชม Akershus Castle and Fortress เปนปราสาทในยุคกลาง ปอมน้ีสราง
เพ่ือเปนแนวกําแพงปองกันเมืองออสโล และปราสาทแหงน้ียังเคยเปนที่คุมขังนักโทษอีกดวย 
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรอืไวก้ิง (Viking Ship Museum) ที่เกาแกและมีชื่อเสียงของกรุงออสโล 
ฟงเรื่องราวความเปนมาของเรือไวก้ิง อายุพันกวาป และการเดินทางของชาวไวกิง้ในอดีต ใน
พิพิธภัณฑแหงน้ีมีเรือไวก้ิง 3 ลํา ซ่ึงลําทีย่าวที่สุดคือ 24 เมตร โดยชาวนอรเวยไดขุดพบ และนาํ
แตละชิ้นมาประกอบเปนรูปเรือไดเกือบสมบูรณ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย  นําทานชมยานการคาที่ขายของที่ระลึกจากนอรเวย แลวอิสระใหทานพักผอน ถายรูป 

หรือชอปปงตามอัธยาศัย  
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
  จากน้ัน นําทานเดินทางเขาที่พัก PARK INN ALNA HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
วันที่ส่ี  กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮลม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารโรงแรม 

นําทานเดินทางผานปาเขาอันงดงามสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบ
แวเนิรนอันงดงามของประเทศสวีเดน จนไดรับการขนานนามวาไวก้ิงแหงสแกนดิเนเวีย    

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน  
บาย  นําทานเดินทางผานดินแดนชุมชนไวก้ิง แหงอดีตของประเทศสวีเดน สลับดวยปาเขา และ

ทะเลสาบอันงดงามสูกรุงสตอกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน 
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 

จากน้ัน นําทานเดินทางเขาที่พัก QUALITY HOTEL NACKA หรือระดับเดียวกัน  
(กรุณาจัดเสื้อผาใสกระเปาใบเล็ก สําหรับพักคางคืนในเรือสําราญ Silja Line หน่ึงคืน) 

วันที่หา   กรุงสตอกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือรบวาซา – ศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม  
                        เรือสําราญ SILJA LINE  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารโรงแรม 

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑวาซา เรือรบโบราณที่จมระหวางการออกทะเลเม่ือป ค.ศ. 1628 
และจมอยูใตทะเลนาน 333 ป ไดรับการบูรณะในป ค.ศ. 1961 อยางสมบูรณและจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑวาซา 
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นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม ซ่ึงออกแบบการกอสรางโดยรังนาร  

ออสเบิรกมีหอรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงถึง 105 เมตร เปนสิ่งปลูกสรางดวยอิฐ โดมหลังคายอด
แหลมเคลือบดวยทองแดง บนยอดประดับดวยมงกุฏทองคําสามมงกุฏซ่ึงเปนสัญลักษณของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
บาย  นําทานชมจุดชมวิวบนเนินเขาถนน Fjallgatan ถายภาพกับมุมที่สวยที่สุดในการชมกรุง

สตอกโฮลมจากนั้นนําทานผานชมยานเมืองเกา (Gamla Stan) ที่อยูในเขตทัศนียภาพ ที่สวย
ที่สุดของกรุงสตอกโฮลม ณ ที่น้ี จะพบกับบานเรือนสมัยโบราณ ซ่ึงยังคงรักษาสภาพอาคาร
บานเรือนไดอยางดี นําทานผานชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) เปนที่ประทับอยางเปน
ทางการของพระราชวงศสวีเดน ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรค สรางขึ้นเม่ือปค.ศ. 1754 

นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือเตรียมตัว
เดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ โดยเรือสําราญ SILJA 
LINE ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษีนานา
ชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในเรือสําราญ อาทิเชน ไนตคลับ, บาร, คาสิโน
หองเกมส และทานสามารถชมโชวตางๆท่ีทางเรือ
จัดแสดงเปนรอบๆ  

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในเรือสําราญ SILJA LINE 
  หองพักภายในเรือสําราญแบบ SEASIDE CABIN (หองพักแบบมีหนาตาง)  
วันที่หก กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนท – อนุสาวรียชองซิเบลิอุส – โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ –
กรุงเทพฯ  
เชา รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคารภายในเรือสําราญ SILJA LINE 
09.55 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของประเทศฟนแลนด 
 
 
 
 
 
 

 นําทานชมจัตุรัสซีเนท ที่มีมหาวิหารขนาดใหญตั้งอยูกลางใจเมือง จากนั้นนําทาน 
ชมอนุสาวรียชอง ซิเบลิอุส ที่เปนรูปออแกนลมขนาดมหึมาอยูกลางสวนสวยของเฮลซิงกิ สราง
ขึ้นเพ่ือสดุดีใหแกนักประพันธเพลงคลาสสิคชื่อดังของโลกชาวฟนแลนดนามวา Jean Sibelius ผู
แตงเพลงฟนแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟนนใหลุกขึ้นมาเรียกรองเอกราชจากรัสเซีย 
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ผานชมมหาวิหารอุสเพนสก้ี (Uspenski Orthodox Cathedral) เปนโบสถนิกายออรธ
อดอกซที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันตก ออกแบบโดย Aleksei Gornostajev สรางตามสไตลโบสถ
เกาแก สรางดวยอิฐสีนํ้าตาลแดง แสดงถึงความมีอิทธิพลของรัสเซียตอฟนแลนด 

จากน้ันนําทานเขาชมโบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ (Temppeliaukio) ที่สรางขึ้นอยาง
แปลกตาไมเหมือนโบสถทั่วไป โดยการขุดเจาะในซอกหินแกรนิตอันอลังการ หากทานไดเห็น
ภาพถายทางอากาศ โบสถหินแหงน้ีจะมีรูปรางคลายจานบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   
บาย นําทานเดินทางสูสนามบินเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ หัวหนาทัวรคอยอํานวยความ

สะดวก และใหคําแนะนําทางดานการขอคืนภาษี (Tax Refund)  
17.10 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟนแอร เที่ยวบินที่ AY-089 
 
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ 
07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง  
 
 

*************************************************** 
 

เดินทางพรอมกัน 20 ทานขึ้นไป 

วันเดินทาง ผูใหญเดินทาง (พักคู) ผูใหญเดินทาง (พักเดี่ยว) 
Group A (30 April – 6 May) 78,900 เพ่ิมทานละ 16,000 บาท 
Group B (10 – 16 August) 78,900 เพ่ิมทานละ 16,000 บาท 
Group C (14 – 20 September) 78,900 เพ่ิมทานละ 16,000 บาท 
Group D (22 – 28 October) 78,900 เพ่ิมทานละ 16,000 บาท 

 
 

****เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักเสริมเตียงรวมกับผูใหญ 2 ทาน)  ลดราคาเด็กทานละ 3,000.- บาท 

****ผูใหญพักหองเดียวกัน 3 ทาน (เสริมเตียง)  ลดราคาทานละ 1,000.- บาท 
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****หากทานใดตองการ UPGRADE ต๋ัวเคร่ืองบินเปน Business Class กรุณาติดตอทางบริษัทฯ 

 
หมายเหต ุ ราคาที่แจงไวนี้ คิดจากราคาเงินสดและอาจเปล่ียนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับราคาของสายการบิน, โรงแรม อัตราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวางประเทศ กอนการเดินทางและจํานวนผูรวมเดินทางจริง 
 

 
 
 
 
คาบริการนี้รวม   
* คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับในช้ันประหยัดสายการบินฟนนแอร (Economy Class), คานํ้าหนักกระเปาทานละ 1 ใบ (ไมเกิน 23 กิโลกรัม) 
* คาวีซาเชงเกน ใชเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห (เน่ืองดวยตองดําเนินการเรื่องพิมพลายน้ิวมือ จึงตองดําเนินการนัดหมายเพ่ือแสดงตัวที่
สถานทูตดวยตัวทานเอง) 
* คาภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ, คารถโคช, คาที่พัก และอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
* หัวหนาทัวรบริการความสะดวก, คาไกดทองถ่ิน 
* คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  
 

คาบริการนี้ไมรวม :  
* คาพนักงานยกกระเปา หรือ Porter ทุกโรงแรม 
* คานํ้าดื่ม – ทานสามาถดื่มนํ้าไดจากกอกนํ้าเย็นท้ัง 4 ประเทศ หรือ เลือกซื้อนํ้าดื่ม นํ้าแร ไดตามความประสงค  
* คา FUEL SURCHARGE จากทางสายการบิน หากมีการเก็บเพ่ิมเติม หลังวันท่ี 1 มี.ค. 2559 
* คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน เครื่องด่ืม โทรศัพท มินิบาร ฯลฯ 
* คาหนังสือเดินทาง, คาupgrade ต๋ัวเครื่องบิน, optional tour 
* คานํ้าหนักกระเปาที่เกิน 
* คาทิปในการใหบริการจากพนักงานขับรถ ประมาณทานละ 15 ยูโร 
* คาภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีหัก ณ ที่จาย 
 

การจองทัวรและชําระเงิน :  กรุณาชําระคาจองต๋ัวเครื่องบินและท่ีพัก ทานละ 20,000.- บาท พรอมสําเนาหนาพาสปอรตและลงลาย 
มือรับรองการเดินทางกับทางบริษัทฯ  พรอมสงกลับมาที่บริษัทท เพ่ือเปนหลักฐานในการจองทัวร  สําหรับคาบริการทัวรสวนท่ีเหลือ
ชําระ ภายใน 25 วัน กอนการเดินทาง  หากทานไมดําเนินการชําระเงินคาบริการทัวรสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด  ทางบริษัทฯ ถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข  
 
 
 
ขอกําหนดในการจองทัวร  :  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับจองลูกคาตามขอกําหนดน้ี  

1. เด็กท่ีมีอายุระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ  
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร , ไมเทา , หรือเคร่ืองมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลท่ีไรความสามารถ 

 

การยกเลิกการจองทัวร  :  
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HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน    คืนเงินมัดจําท้ังหมด 
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง  44-30 วัน    หักมัดจํา  15,000 บาท/ทาน 
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง  29-20 วัน   หักมัดจํา  25,000 บาท/ทาน 
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง  19-14 วัน   หัก 50% ของคาทัวร 
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง  13 วันเดินทางหรือNO SHOW  หัก 75% ของคาทัวร  
ในกรณีท่ีวันเดินทางดังกลาวเปนต๋ัวเง่ือนไข NON-REFUND   หัก 90 % ของคาทัวร 
 

- กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง  แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได  โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทัน
ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซาและคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเทาน้ัน และตองไมอยูในเง่ือนไขของต๋ัวที่ NON-
CHANGE NAME  & NON REFUND  

- กรณีที่หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาไมวา
ดวยเหตุผลใดๆก็ตามอันเปนการพิจารณาของทางสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมดใหถือเปน
การยกเลิกตามเง่ือนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน  

- ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
กอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการทองเที่ยวรวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจเปนสุดวิสัย
ดังน้ี  การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ , การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ  โดยสิทธิประโยฃนของทานจะ
ไดรับจากการซ้ือประกันจากความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ันทั้งน้ีจะคํานึงถึงผลประโยชน และจะรักษาผลประโยชน
ของทานไวใหไดมากที่สุด  และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจาก
การกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมืองฯลฯ และจะไมคืนคาทัวรท่ีทานชําระไวแลว 

 
 

ขอกําหนดเร่ืองบัตรโดยสารของทางสายการบิน  
1. ในกรณีที่การเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของคณะเดินทางจะถูกดําเนินการโดยสายการบินเปนผูกําหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ

ไมสามารถกาวลวงเขาไปดําเนินการเปล่ียนแปลงใดๆในทุกรณี เปนสิทธิ์ขาดของทางสายการบินเทาน้ัน  
2. ในกรณีที่ทางบริษัทฯดําเนินการออกต๋ัวแลว และทางผูเดินทางไมสามารถเดินทางได ดวยสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง ตองไดรับการ

พิจารณาจากทางสายการบินในการขอคืนคาต๋ัวเคร่ืองบิน และโปรแกรมนําเท่ียวน้ี ไมสามารถขอคืนได เน่ืองจากเปนต๋ัวราคา
พิเศษ! 

3. การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบิน FINNAIR  กรณีต๋ัวกรุปการสะสมไมลขึ้นกับขอกําหนดของสายการบินน้ันๆ ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบิน FINNAIR เทาน้ัน  

 
 

ขอกําหนดเร่ืองท่ีพักโรงแรมและท่ีพักในเรือ  
1. หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double ) ในกรณีที่ทานประสงคจะพักแบบ 3 ทาน/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู

กับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมได
หองพักที่หองพักที่หองติดกันตามตองการ  

2. โรงแรมในแถบกลุมสแกนดิเนเวียจะไมมีเครื่องปรับอากาศ  เน่ืองจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งป  
3. ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)  เปนผลใหคาโรงแรมที่พักสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก หรือ ปรับเปล่ียนเมืองที่ต้ังของโรงแรมท่ีพัก เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับราคาคาทัวร   
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัดและไมมีอางอาบนํ้า 

ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย  หากทานตองการความ
สะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE ได  
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ขอกําหนดเร่ืองสถานที่เขาชม 
- ในกรณีที่สถานที่เขาชมปดโดยที่ทางบริษัทไมทราบลวงหนามากอน  หากสถานที่เขาชมน้ันๆมีกิจกรรมเฉพาะกิจ ในชวงวลา

ดังกลาว ซึ่งไมสามารถเขาชมในสถานที่น้ันได ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรม โดยถือผลประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ  

 
 

 
ขอกําหนดในเร่ืองการสูบบุหร่ี  

ในกลุมประเทศยุโรป และสแกนดิเนเวีย มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่บนรถโคช , โรงแรมและสถานที่ตางๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่  และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งน้ีทางรัฐบาลคํานึงถึงสุขภาพของคนสวนรวมเปนหลัก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอวีซาในกลุมเชงเกนทางสถานทูต มีการปรบัเปลี่ยนนโยบายใหม (พฤศจิกายน 2556)  
ตองไปแสดงตนเพ่ือปมลายนิ้วมือ และ ถายภาพไบโอเมตริกซ  

ทางบริษัทฯ จึงใครขอความรวมมือทานนัดหมายวันเวลาเพ่ือดําเนินการดังกลาว    
ในการน้ีทางบริษัทจะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 


