สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน
ล่องเรือชมฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติค Flamsbana
ล่องเรือสาราญ DFDS พร้อม Scandinavian Buffet
สต็อคโฮล์ม วาซามิวเซียม แกมล่าสแตน ออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
กูด๊ วาเก้น เบอร์เก้น ขึ้นกระเช้ายอดเขาฟลอเยน
โคเปนเฮเก้น สวนสนุกทิโวลี่ ลิตเติ้ลเมอร์เมด
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก

วันแรก กรุงเทฯ-ดูไบ
22.00น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8-9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรื อวาซา

01.35 น.
04.45 น.
08.40 น.
13.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่ อง
เดินทางสู่ สต็อกโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 ( บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบินอาร์ ลนั ด้ า ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนันเที
้ ่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก จนได้ รับการ
ขนานนามว่า “ความงามบนผิวน ้า” (Beauty on Water) หรื อราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุง
สต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตังแต่
้ ครัง้ ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสาน
ความทันสมัยของบ้ านเมือง ตึกรามบ้ านช่อง รวมทังปราสาทราชวั
้
ง ตังอยู
้ ร่ ิมน ้าและตามเนินสูงตา่ ทา
ให้ สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก นาท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สดุ
ปั จจุบนั ยังทิ ้งร่องรอยแห่ง ความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตงั ้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา,
มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์ นาเข้ าชม พิพิธภัณฑ์เรื อวาซา ซึง่ ตังโชว์
้ เรื อรบ
โบราณที่ก้ ขู ึ ้นมาได้ จากที่ใต้ ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรื อวาซานันสร้
้ างขึ ้นเมืองปี ค.ศ.1628
หวังจะให้ เป็ นเรื อรบที่ใหญ่ที่สดุ บรรทุกปื นใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็
จมลงสูใ่ ต้ ทะเลลึก 35 เมตร

ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Quality Globe Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม สต็อคโฮล์ม-คาร์ ลสตัท - ออสโล
เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคาลสตัท (Karlstad) เมือง
สวยงามเล็กๆ ริ มทะเลสาบอยูร่ ะหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศ
นอร์ เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้ สร้ างเมืองโดยกษัตริ ย์คาร์ ลที่ 9 (Karl IX) ในปี
ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ างขึ ้น
เมื่อปี 1730, จัตรุ ัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาจังหวัด และสะพานหิน

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์เป็ น
เมืองทีม่ ีคา่ ครองชีพสูงที่สดุ ในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตังอยู
้ ข่ อบด้ านเหนือของอ่าวฟยอร์ ด ระหว่าง
เส้ นทางท่านจะได้ พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึง่ เป็ นธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ เต็มไปด้ วย
ทุง่ หญ้ าเขียวขจีในบรรยากาศ
ฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย

ค่า
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสู่ที่พกั Quality Hotel Expo หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สี่ ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้ง -อุทยานฟร็ อกเนอร์ -เกโล่
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้งโบราณ จัดแสดง
เกี่ยวกับเรื อไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ้

ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวิต ประจาวันทีม่ ีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตานานของชาวไวกิ ้ง
เรื อถือเป็ นสิง่ ที่สาคัญที่สดุ เพราะชาวไวกิ ้งใช้ เรื อทังในเรื
้ ่ องของการรบ ทาการค้ า และ ออกสารวจหา
ดินแดนใหม่ๆ จนมีคากล่าวว่า ถ้ าไม่มีเรื อไวกิ ้งก็จะไม่มียคุ ที่รุ่งเรื องที่สดุ ของชาวไวกิ ้ง นาท่านสู่
อุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็ นอยูส่ ภาพชีวิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ
ซึง่ เป็ นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์
กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเกโล่ (Geilo) ตลอดเส้ นทางท่านจะได้
เห็นวิวทิวทัศน์ของลาธารที่กดั เซาะหุบเขาจนเป็ นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมูบ่ ้ านชนบทสูเ่ มืองทีม่ ีประชากร
อาศัยอยูเ่ พียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก อีกทังยั
้ ง
มีความสาคัญในด้ านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้ วย

ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Ustedalen Hotel Geilo หรื อระดับเดียวกัน

วันที่ห้า มีร์ดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ล่องเรื อชมซองน์ฟยอร์ ด-เมืองกู๊ดวาเก้ น-เมืองเบอร์ เก้ น
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสูเ่ มือง เมืองกู๊ดวาเก้ น และ ล่องเรื อชม
ซองน์ฟยอร์ ด ที่สวยงามที่สดุ ในนอร์ เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ ามาในแผ่นดินโดยเป็ น
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน ้าแข็งเมื่อหลายล้ านปี ก่อน
เดินทางจนถึง เมืองฟลอม
กลางวัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนันน
้ าท่าน ขึ ้นรถไฟขบวนพิเศษเส้ นทางสายโรแมนติก
(FLAMSBANA) สูม่ ีร์ดาล ซึง่ เป็ นเมืองที่ตงของสถานี
ั้
รถไฟสายโรแมนติกที่มีภมู ิทศั น์งดงามสุด
สายตา เส้ นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ ามหุบเขาและแม่น ้าที่งดงามตลอด จากนัน้
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเบอร์ เก้ น โดยรถโค้ ช เมืองใหญ่อนั ดับสองได้ รับยกย่องว่าเป็ นเมืองวัฒนธรรม
และเป็ นเมืองท่องเที่ยวทีม่ ีชื่อเสียงด้ านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์ เวย์ นาท่านชมเขตเมืองเก่าของ
เบอร์ เก้ น Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี
ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ Scandic Bergen Hotelหรื อระดับ
เดียวกัน

วันที่หก เบอร์ เก้ น–ยอดเขาฟลอเยน -เมืองเกโล่
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟลอเยน
(Floyen) ผ่านแมกไม้ ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้ จะเป็ นฤดูหนาว แต่สาหรับเบอร์ เก้ นแล้ วนี่
คือเมืองที่มีอากาศไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์ เวย์จากการที่มีแนวเทือกเขาล้ อมกันกระแสลม
ในขณะที่มีกระแสน ้าอุน่ เชื่อมต่อกับทะเลเข้ าสูเ่ มือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้ าจอดที่สถานี
บนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 320 เมตร ทาให้ มองเห็นไกลไปถึงท่าเรื อใหญ่ที่มที งั ้
เรื อรบและ

เรื อสาราญหรู เห็นบ้ านเรื อนและผู้คน เห็นถึงความเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพา
โนราม่าที่ทาให้ มองเห็นภาพความเป็ นเบอร์ เก้ นได้ ชดั เจนที่สดุ
กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันน
้ าท่านเดินสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) อีกครัง้ หนึง่ ซึง่ เมืองนี ้
เป็ นเมืองที่มีความสวยงดงามท่ามกลางธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนกั สกีจานวนมากเดินทางมาที่นี่
เพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะเต็มไปด้ วยนักท่องเทีย่ วที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูฃรณ์
ของธรรมชาติและทากิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูร้อน

ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ Ustedalen Hotel Geilo หรื อระดับ
เดียวกัน

วันที่เจ็ด เมืองเกโล่-ออสโล-เรื อสาราญ DFDS SEAWAYS
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศ
นอร์ เวย์เป็ นเมืองที่มีคา่ ครองชีพสูงที่สดุ ในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตังอยู
้ ข่ อบด้ านเหนือของอ่าวฟ
ยอร์ ด ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึง่ เป็ นธรรมชาติที่อดุ ม
สมบูรณ์ เต็มไปด้ วยทุง่ หญ้ าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย
กลางวัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนันน
้ าคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึง่ สร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามด้ วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณริ มแม่น ้า ซึง่ รายล้ อมด้ วย
อาคารที่สวยงาม ริ มออสโลฟยอร์ ด ได้ เวลานาท่านสูท่ า่ เรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS
กรุณาเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็กสาหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
16.30 น.

ออกเดินทางด้ วยเรื อสาราญ DFDS สูเ่ มืองโคเปนเฮเก้ น พักค้ างคืนบนเรื อสาราญ ภายในเรื อสาราญ
ท่านจะได้ พบกับบรรยากาศน่าตืน่ เต้ น นอกจากนี ้ท่านจะได้ พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ ทาให้ ทา่ น
ได้ รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยูบ่ นเรื อสาราญลานี ้ อาทิเช่น ดิสโก้ เธค สาหรับผู้ที่มีใจรักการ
เต้ นราและแสงสี บาร์ สาหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้ านสินค้ าปลอดภาษีซงึ่ ท่านจะสามารถเลือกซื ้อสินค้ า
ได้ อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรี บใด ซึง่ สินค้ าที่ทา่ นจะได้ พบเป็ น สินค้ าที่ปลอดภาษีเรี ยบร้ อยแล้ ว เช่น
น ้าหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆ
อีกมากมาย นอกจากนี ้ยังมีร้านขาย เสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่มีชื่อเสียงให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้ออย่างจุใจ สาหรับน้ องๆ
หนูๆ พลาดไม่ได้ สาหรับช็อคโกแลตที่มีให้ เลือกมากมายหลายชนิด

ค่า

บริ การอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์” ณ ภัตตาคารในเรื อสาราญพักค้ างคืนบนเรื อสาราญ
หลังจากนันให้
้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด โคเปนเฮเก้ น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์
เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ

09.45 น.

เรื อเทียบท่า ณ ชายฝั่ งกรุงโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก จากนันน
้ าท่านถ่ายรูปบริ เวณด้ านหน้ า
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก (Amalienborg Palace) เป็ นทีป่ ระทับของราชวงค์เดนมาร์ ก
นับตังแต่
้ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้ าของพระเจ้ าเฟรดเดอริ กที่ 4
ปี กด้ านหนึง่ ของพระราชวังเป็ นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็ นพานักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ.
1863-1947

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสู่ สวนสนุกทิโวลี ซึง่ เป็ นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลก
แห่งหนึง่ สร้ างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี ้นับเป็ นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้ าชูตาที่สดุ แห่งหนึง่
ของเดนมาร์ ก การเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือได้ วา่ เป็ นวัฒนธรรมประเพณีที่คน
เดนมาร์ กทุกคนถือเป็ นเรื่ องที่ต้องทาเป็ นประจาทุกปี [ไม่รวมค่าบัตรเครื่ องเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาว
อาจมีช่วงวันที่สวนสนุกปิ ด จะเปลีย่ นเป็ นเข้ าพิพธิ ภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์] ที่มมุ ด้ านเหนือของสวนสนุก
แห่งนี ้เป็ นที่ตงของ
ั ้ จัตรุ ัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์ กเรี ยกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ทีจ่ ดุ นี ้นอกจากเป็ นทีต่ งั ้
ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็ นศูนย์กลางของเส้ นทางเดินรถทัว่ โคเปนเฮเกนอีกด้ วยมี รูปปั น้
ฮันส์คริ สเตียน แอนเดอร์ สนั กวีเอกของเดนมาร์ กก็ตงอยู
ั ้ บ่ นจตุรัสแห่งนี ้ ทางด้ านซ้ ายของศาลาว่า
การเมือง นาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าย่าน วอล์คกิ ้งสตรี ท หรื อ ถนนสตรอยก์ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่ยาวที่สดุ ในโลก
เริ่ มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสนิ ค้ าแบรนด์เนมชื่อดังร้ านนาฬกิ า
หรูแบรนด์ดงั จากสวิส,พอร์ ซเลน เป็ นต้ น

ค่า

บริ การอาหารค่า นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Scandic Sydhavnen หรื อระดับเดียวกัน

วันที่เก้ า ลิตเติ ้ลเมอร์ เมด-น ้าพุเกฟิ ออน-ดูไบ
เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่านถ่ายรูปคูก่ บั ลิตเติ ้ลเมอร์ เมด เงือกน้ อยสัญลักษณ์
ของเมือง ซึง่ ยังคงนัง่ เศร้ ารอเจ้ าชายตามเนื ้อเรื่ องในเทพนิยายอันลือลัน่ ของนักเล่านิทานระดับโลก
ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ สนั โดยได้ รับการสนับสนุนจาก บริ เวอร์ จาคอบเซ่น เจ้ าของมูลนิธิคาร์ ล
สเบิร์ก นาท่านถ่ายรูป น ้าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้ างเกาะซีแ ลนด์ขึ ้นมา ได้
เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบิน

15.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่ อง
วันที่สบิ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
03.40 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

13.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า
กาหนดการเดินทาง

ราคา

มิถนุ ายน

18-27 มิ.ย. 2562

69,900

กรกฎาคม

12-21 ก.ค. 2562

79,900

สิงหาคม

7-16 ส.ค. 2562

79,900

กันยายน

17-26 ก.ย. 2562

69,900

ตุลาคม

11-20 / 18-27 ต.ค. 2562

65,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ย
เพิ่มท่านละ 20,000

ลดท่านละ
บาท

2,000

บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อม
คณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี
ที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเรื อสาราญ DFDS
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยก
กระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
 สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจอง
ภายใน 3 วัน)
 ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
 หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู ต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวัน
เดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น

 ในการจองคิวยื่นวีซา่ ไม่สามารถทาการเลื่อนคิวได้หลังจากที่มกี ารจองคิวไปแล้ว หากผู เ้ ดินทางต้องการ
เลื่อนคิวท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริ การขึ้นอยูก่ บั ศูนย์รับยื่น)
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวี
ซ่าและ ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืน
เงินโดยหัก
 เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
 บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่จ ะเปลี่ย นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิ ดเหตุ จ าเป็ น สุ ด วิ สัย และไม่
รับผิดชอบใดๆ
 ในกรณี ท่ ีสู ญ หาย สู ญ เสีย หรื อ ได้รั บ บาดเจ็บ ที่นอกเหนื อ ความรั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
 เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกั บ
ทางบริ ษัท
 จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มคี ุณสมบัติตามที่สาย
การบินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือ
ผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ ฉุ กเฉิ นและอ านาจในการให้ท่ ีน่ั ง LONG LEG ขึ้ น อยู ่ก ับ ทาง
เจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก
3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู ก่ บั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้อง
มาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวีซ่าแต่
ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อ
ความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)
 ( ** ผู เ้ ดิ นทางต้องมาแสดงตนเพื่ อ ทาการสแกนลายนิ้ วมื อ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่นัด
หมาย** )
 พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่
จะเคยมีวซี า่ ใน กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ น สี ขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทัง้ 2 รู ป)
 สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อม
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ่ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ ตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือนในปั จจุ บนั ,วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
 กรณีท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่ เกิ น 3 เดื อน พร้อม
วัตถุ ป ระสงค์หรื อใบเสียภาษี และหลัก ฐานการเงินของบริ ษัท ฯย้อ นหลัง 6 เดื อ น (พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ)
 STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุ บนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยใน
การเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุ ดถึงเดือน
ปั จจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซา่ และหนังสือ
รับ รองจากทางธนาคาร ต้อ งมีอ ายุ ไม่เ กิ น 15 วัน นับจากวันยื่น สถานฑูตไม่ ร บั พิ จารณาบัญ ชี
กระแสรายวัน
 กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริ ษั ท ฯ จะต้อ งออกจดหมายอีก หนึ่ งฉบับ เพื่ อแสดงความรั บ ผิดชอบต่อ
ค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุ รายชื่อผู เ้ ดินทาง และเหตุ ผลที่จดั การเดินทางนี้ใน
จดหมายด้วย

 กรณีท่ เี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัว
จริ ง) เท่านั้น
 กรณีท่ ีเด็ กอายุ ตา่ กว่ า 20 ปี เดินทางไปกับ บิ ดาหรื อ มารดาท่า นใดท่า นหนึ่ ง จะต้องท าจดหมาย
ยิ นยอมเป็ นภาษาอังกฤษ โดยที่บิ ดา, มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการ
อนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการ
ขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรีย กสัมภาษณ์บางท่าน ทาง
บริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ่
ในดุ ลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ น
สถิติในนามของบริ ษัทฯ
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับ
ทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุ โดย
ทัง้ หมด
 การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการ
ขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้
ในการจองคิวยื่ นวีซ่าไม่สามารถทาการเลื่ อนคิวได้หลังจากที่ มีการจองคิวไปแล้ว หากผูเ้ ดินทาง
ต้องการเลื่ อนคิวท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเลื่ อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริการขึ้ นอยู่กบั
ศูนย์รบั ยื่ น)

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปล
เอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500
บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
.
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.)
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจาก
ปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
...........................................................................................................................................................
.............
...........................................................................................................................................................
.............
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย ์
........................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………Email………………………………………………….

ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจ
ปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………………..........................................................
...........
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา
..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย ์
.........................................
ตาแหน่งงาน
..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน
.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน
.................................
แหล่งที่มา
........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา
..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา
..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส
..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส
................................................................................................................................................

จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส
.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที่
................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หาก
ทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการ
ปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล
............................................
ที่
อยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

