โคเปนเฮเกน - จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ ก - นา้ พุเกฟิ ออน - เออเรบรู – คาร์ ลสตัท
สต็อคโฮล์ ม - ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน - พระราชวังสต็อคโฮล์ ม - ออสโล - เอเคอร์ บรูค เฮลซิงกิ - ตูรกุ - ล่ องเรือสาราญ
DFDS และ SILJA LINE
กาหนดการเดินทาง
12-19 ก.ย.//19-26 ก.ย.//10-17 ต.ค.//17-24 ต.ค. 2561
22-29 ต.ค.//5-12 พ.ย.//19-26 พ.ย. 2561
( กรุณาสารองที่น่ ังล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่1
17.30
20.55
วันที่2
23.40
01.35
07.05

กรุงเทพฯ – โดฮา
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ แถว Q ประตู 8
ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR833
โดฮา – โคเปนเฮเก้ น – ลิตเติล้ เมอร์ เมด – นา้ พุเกฟิ ออน
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก– ช้ อปปิ ้ ง
ถึงกรุงโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่อง สู่ประเทศเดนมาร์ ค
ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้ น โดยเที่ยวบินที่ QR161
ถึ ง กรุ ง โคเปนเฮเก้ น หลั ง จากผ่ า นวิธี ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ งและพิธี ท าง
ศุลกากรแล้ ว
นาท่ าน เดินทางเข้ าสู่ตัวเมือ งโคเปนเฮเก้ น ตังอยู
้ ่ ระหว่าง ทะเลบอลติค และ
ทะเลเหนื อ ล้ อมรอบด้ วยพื ้นนา้ เกื อ บทัง้ หมดภูมิประเทศประกอบด้ วยคาบสมุทร
Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ นาท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้ อยลิตเติล้ เมอร์
เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง จากนันชม
้ นา้ พุเกฟิ ออน ซึ่งเป็ นผลงาน
แอนเดอร์ ส บุนด์การ์ ด สร้ างให้ เป็ นสัญลักษณ์ ของเมือ งในโอกาสครบรอบปี ที่ 50
จากนันชมจตุ
้
รัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ ก” (Amalienborg Palace) ที่ประทับ
ในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ที่พัก:

วันที่3
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมจัตุรัสซิตี ้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้ อ มอิสระให้ ท่านได้ เดินเล่น หรื อช้ อปปิ ง้ ตาม
อัธยาศัย ย่านถนน “สตรอยเกท์” ได้ เวลาอันเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อนาท่ านลงเรื อสาราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS
ซึ่งสะดวกสบายด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกนานาชนิด เช่ น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์ คลับ และเพลินกับการเลือก ชม
สินค้ าปลอดภาษี ฯลฯ นาท่ านล่ องสู่ท ะเลเหนื อจรดมหาสมุท รแอตแลนติก ระหว่ า งการเดินทางท่ านจะได้ ชม
“ออสโลฟยอร์ ด” ส่ วนหนึ่งของฟยอร์ ดนอร์ เวย์ ท่ ีมีช่ อื เสียงไปทั่วโลก
บริ การอาหารมือ้ ค่ า แบบบุฟ เฟ่ ต์ อ าหารทะเลเมนู พิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้ อ ม
เครื่องดื่มท่ านละ 1 แก้ ว ณ ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และ
จากทะเลเหนือ ค่าคืนนีห้ าความสาราญและพักค้ างคืนในเรือสาราญ DFDS
เรือ DFDS TOR LINE ห้ องพักแบบ Inside Cabin พักห้ องละ 2 ท่ าน

ออสโล – พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ – สวนประติมากรรมวิกแลนด์
เดินเล่ นย่ านเอเคอร์ บรูค – ช้ อปปิ ้ งที่แบรนด์ เนมย่ านถนนคาร์ ลโจฮัน
บริการอาหารมือ้ เช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรือสาราญ
นาท่ านเดินทางถึงท่ าเรืองกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ นาท่านชมบริ เวณลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน
(HOLMENKOLLEN) ซึ่งสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สดุ ของนอร์ เวย์ ชมสวนประติมากรรมวิก
แลนด์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์ เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้ เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูป
สลักหินแกรนิตและทองแดงให้ คน รุ่ นหลังได้ เห็นวัฎ จักรในหนึ่งชี วิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็ นที่ ตงั ้ ของรู ป
แกะสลักชิ ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่ านชมวิวทิวทัศน์ ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) ย่านช้ อปปิ ง้ ข้ างท่าเรื อเป็ นที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว
และที่ ตัง้ ของศาลาว่า การ (Town Hall) แนวอาร์ ตเดคโคสถาปั ต ยกรรมที่ ดูทันสมัย ประดับไปด้ ว ยนา้ พุ สวน และ
ประติมากรรมเติมแต่งให้ ดกู ลมกลืนใกล้ กันเป็ น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้ รับรางวัล
อันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่ า ที่ถูกสร้ างขึ ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ย่าน
คาร์ ลโจฮันสตรี ท (KARL JOHAN STREET) เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้ าของฝากที่เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวคือ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้ น อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย

ที่พัก :

*** อิสระมือ้ ค่า เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง ***
SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้ เคียง

วันที่4
เช้ า

ออสโล – คาร์ ลสตัท – เออเรบรู – สต๊ อกโฮล์ ม
บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
ที่พัก :
วันที่5
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองคาร์ ลสตัท (KARLSTAD) (222 ก.ม.) คาร์ ลสตัดเป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ตังอยู
้ ่ริมแม่นา้ เดลต้ าที่
ยาวที่สดุ ในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้ าของชาวไวกิง้ มา
ตังแต่
้ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล สร้ างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริ ย์ ชาร์ ลที่ 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อ
เมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตรุ ัสใจกลางเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่เมืองเออเรบลู Orebro (109 ก.ม.) เมืองที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ตังอยู
้ ่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน
ชมเมื อ งเออเรอะบรู เมื อ งเออเรอะบรู อดี ต เมื อ งที่ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางการค้ า และยัง ถื อ ว่า เป็ น ศูน ย์ ก ลางทาง
ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้ วย บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาท
เออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตังอยู
้ ่บนเกาะเล็กๆ บนแม่นา้ สวาร์
ตาน “Svartan River” สร้ างขึ ้นครัง้ แรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa) จากนัน้ เดินทางสู่กรุงสต๊ อก
โฮล์ม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM หรือระดับใกล้ เคียง
สต็อคโฮล์ ม – ศาลาว่ าการเมือง – เขตเมืองเก่ า “แกมล่ าสแตน”
ล่ องเรือสาราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE
บริการอาหารเช้ า ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมกรุงสต๊ อกโฮล์ ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก จนได้ รับ
การขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน ้า” Beauty on Water หรื อ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” นาท่านเข้ าชม “ซิตี ้ ฮอลล์” City
Hall หรื อศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้ เวลาสร้ างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ างด้ วย
อิฐแดงกว่า 8 ล้ านก้ อน และมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ ในปี 1911 และทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล”
Nobel Prize ที่ ซิตี ้ ฮอลล์นี ้ จากนันน
้ าท่านขึ ้นสูจ่ ดุ ชมวิวพร้ อมชมความสวยงามของกรุงสต๊ อกโฮล์มจากด้ านบนเนินเขา เดิน
เล่นชม “แกมล่าสแตน” เมืองเก่าแก่ที่สดุ แห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น
ตลอดจนกลุม่ อาคารพิพธิ ภัณฑ์ จากนันแวะถ่
้
ายรูป (ด้ านนอก) พระราชวังสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM ROYAL PALACE)
เป็ นที่อยู่อาศัยของ พระมหากษัตริย์สวีเดนในปัจจุบนั เป็ นพระราชวังที่ก่อสร้ างด้ วยอิฐ หลังคาถูกปกคลุมด้ วยทองแดงและยัง
เป็ น 1 ในพระราชวังหลวงที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินเที่ยวย่ านถนนช้ อปปิ ้ ง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์ม หรื อช้ อปปิ ง้ ที่ห้างสรรพสินค้ าเอ็นเค NK
ซึ่งเป็ น “ห้ างที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศัย นาท่ านเดินทางสู่ท่าเรื อ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรื อ
สาราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์ ” Silja Line ซึ่งเป็ นเรื อสมุทร ขนาดใหญ่ที่สดุ ของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่
กรุงสต๊ อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้ านอาหาร, บาร์ , ไนต์คลับ,
ดิสโก้ เธค, ศูนย์สนั ทนาการสาหรับครอบครัว, ร้ านค้ าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ
หมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรื อ และบ้ านไม้ สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์ แห่งสแกนดิเนเวีย อิสระกับการ
พักผ่อนบนเรื อ

ค่า

ที่พัก:
วันที่6
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
พักที่:
วันที่7
เช้ า

23.20

บริการอาหารมือ้ ค่า แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนูพเิ ศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคาร
ภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ ปลาคาร์ เวีย และปลาแซลมอนแบบ
ต่ างๆพร้ อมทัง้ ชิมไวน์ เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ ธรรมดาในคืนพิเศษนี ้
บนเรือสาราญซิลเลียไลน์ : Silja Line (พักห้ องละ 2 ท่ าน ในห้ องแบบ Inside)
เฮลซิงกิ – ตูรกุ (เมืองหลวงเก่ าของฟิ นแลนด์ ) – เฮลซิงกิ
บริการอาหารมือ้ เช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรือสาราญ
เรื อเข้ าเทียบฝั่ งกรุ งเฮลซิงกิ เฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองตูรกุ “Turku”
(168 ก.ม.) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 5 ของประเทศ เป็ นเมืองหลวงเก่าของฟิ นแลนด์และเมืองท่าที่สาคัญ ตังอยู
้ ่ปากแม่นา้ เอา
ราทางตอนใต้ ของประเทศฟิ นแลนด์ ก่อตังในคริ
้
สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นบ้ านเกิดของวีรบุรุษของชาวฟิ นน์ นามว่าพาโว นูรมิ
(Paavo Nurmi) นักวิง่ ระยะกลาง เจ้ าของสถิติ 9 เหรี ยญทองในกีฬาโอลิมปิ ก ความภาคภูมิใจของชาวฟิ นน์ เมืองตูรกุ เคย
เป็ นเมืองท่าสาคัญช่วงที่อยู่ภายใต้ การปกครองของสวีเดน และเป็ นเมืองหลวงของฟิ นแลนด์ในช่วงราชรัฐฟิ นแลนด์ ระหว่าง
ค.ศ.1809 ถึง 1812
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมเมืองตูรกุ ชมตัวเมืองเก่ า บน 2 ฝั่ งแม่ นา้ โอราโจกิ ชมสภาพบ้ านเมือง ตึกอาคารเก่าแก่อย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่ง
ถือ ว่าเป็ น 1 ใน 10 เมือ งน่าท่อ งเที่ ยวในปี 2011 ด้ วยความเป็ นเมืองแห่งสถาปั ตยกรรมอันเต็มเปี่ ยมไปด้ วยศิลปะและ
วัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมายาวนาน และเกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ชาติ
ฟิ นน์ จึงได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปคู่กับเมืองทาลลินน์ของเอสโตเนีย นาท่าน ถ่ายภาพกับวิหาร
แห่งตูรกุ ซึ่งเป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฟิ นแลนด์ จากนันเดิ
้ นทางกลับเข้ าสูก่ รุงเฮลซิงกิ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
SCANDIC PARK HOTEL, HELSINKI หรือระดับใกล้ เคียง
เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ช้ อปปิ ้ ง – สนามบิน
บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ าน ชมกรุ งเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟิ นแลนด์ ซึ่งมีสถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่ างสวีดิชและรั สเซี ย
เจ้ าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่ งทะเล บอลติก ” น าท่ านเข้ า ชม “โบสถ์ หินเทมเปอเลี ยวคิโอ” Templiaukkio
Church ที่สร้ างขึน้ โดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี
ค.ศ. 1969 มี รูปร่ างคล้ ายจานบิน จากนัน้ เยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ที่งดงามด้ วย
ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรั สเซีย จากนั น้ ชม“จัตุรัสรั ฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็ นที่ตัง้ ของอนุ สาวรี ย์พระเจ้ าอ
เล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่ นิกายรูเธอรัน นอกจากนัน้ ยังมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์
ผู้แต่ งเพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นาชม “ตลาดนั ดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็ น
ตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้ แล้ ว ยังแป็ นที่ตงั ้
สถานที่สาคัญ อาทิ ทาเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้
เวลานัดหมาย เดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR308

05.30
เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
วันที่8
โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
08.00
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR832
19.00
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้ าของสาย
การบิน และสถานการณ์ ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้ เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนัน้ ทัง้ นี ก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และ
ผลประโยชน์ของหมูค่ ณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ช่ วงออกเดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก เด็กอายุต่ากว่ า 12 เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่ าน
ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ ายเพิ่ม
พักกับผู้ใหญ่ 1
( มีเตียงเสริม )
ท่ าน
12-19 ก.ย.61
59,900
59,900
59,900
15,000
19-26 ก.ย.61
59,900
59,900
59,900
15,000
10-17 ต.ค.61
60,900
60,900
60,900
16,000
17-24 ต.ค.61
63,900
63,900
63,900
16,000
22-29 ต.ค.61
61,900
61,900
61,900
16,000
5-12 พ.ย.61
59,900
59,900
59,900
15,000
19-26 พ.ย.61
60,900
60,900
60,900
16,000
ต้ องการเดินทางโดยชัน้ ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้ น // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ ในรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้ นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ ความรู้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้ เดินทางไปและกลับพร้ อมกรุ๊ปต้ องซื ้อ
ประกันสุขภาพเพิ่ม)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน ้ามันที่ทางสายการบินแจ้ งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการ
พิจารณาหรือไม่ ก็ตาม(ค่ าบริการ 4,500.-)
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไม่ได้ จดั ให้ แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่าน)
ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน










เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง และการชาระเงิน
กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมแฟกซ์สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริ ษัท และ
ค่าใช้ จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 20 ท่าน และหรื อ ผู้ร่วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี นี ้ ทางบริ ษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทงั ้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อ
จัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ าท่านต้ องการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริการใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่น่ ังครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก
บริษัทจะต้ องใช้ เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้ องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้ องรอให้ คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้ กบั ทางท่านได้ อย่างถูกต้ อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้ องเดินทางมายื่นวี
ซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริ ษัททัวร์ เป็ นผู้กาหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามที่สถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษัททัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ มิได้ เป็ นผู้พจิ ารณาว่าวีซ่าให้ กบั ทางท่าน

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่า ยจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี ้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสิ
้ ้นแม้ วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่ า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา
ตัว๋ เครื่ องบินถ้ าออกตัว๋ มาแล้ วจะต้ องทาการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมที่ท่านต้ องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ ท่านภายใน 4560 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสียแต่คา่ มัดจาตัว๋ ตามจริงเท่านัน้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้ องโดนค่ามัดจาห้ องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้ องยึดค่าห้ อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบ และมีเอกสารชีแ้ จงให้
ท่านเข้ าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด 100%
 ทางบริ ษั ท เริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่ สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่า นเดินทางมาจากต่างจัง หวัด หรื อ ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ เพราะเป็ นค่าใช้ จ่ ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่
้ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ ้นไป - เก็บค่าใช้ จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป - เก็บค่าใช้ จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด
้
100 %
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้ อย 3 หน้ า
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ ้นอยู่กบั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้ า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือน
ที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาว่า TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใช้ ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้ นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านัน้ ส่ วนบัญชีอ่ ืนๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสารแสดง
ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ ชื่อแต่ละสถานทูต
พร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต
และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ ยื่นวีซ่า (ใช้ เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)

* เด็กต้ องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้ เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้ เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้ เดินทางทังสองคน
้
ต้ องมีจดหมาย
ยินยอมให้ เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้ องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาสูตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ วและหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้
ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีท่ ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ท่ จี ะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั น้ การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
โดยจะหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งและจะคืนให้ ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม ทังนี
้ ้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก

