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เฮลซิงกิ - สต็อคโฮล์ ม - ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน - พระราชวังสต็อคโฮล์ ม - ออสโล
ย่ านท่ าเรือเอเคอร์ บรูค - ล่ องเรือสาราญ DFDS และ SILJA LINE - โคเปนเฮเกน
จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ ก - นา้ พุเกฟิ ออน - เออเรบรู - คาร์ ลสตัท
กาหนดการเดินทาง
ออกเดินทางช่ วงวันที่ 29 ต.ค.-05 พ.ย. // 03-10 ธ.ค. // 10-17 ธ.ค.2561
( กรุณาสารองที่น่ ังล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
กรุงเทพฯ – โดฮา
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ แถว P-Q ประตู 8
ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR833
ถึงกรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
โดฮา - เฮลซิงกิ - โบสถ์ หนิ เทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา
มหาวิหารอุซเปนสกี ้ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ล่ องเรือสาราญ SILJA LINE
ออกเดินทางสู่ เฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR303
ถึงกรุงเฮลซิงกิ หลังจากผ่ านวิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ตัวเมืองเฮลซิงกิ
เมื อ งหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ น ำท่ำนชม“กรุ ง เฮลซิง กิ ”เมือ งหลวงของฟิ นแลนด์ ซึ่งมีสถำปั ตยกรรมแบบ
ผสมผสำนระหว่ำงสวีดชิ และรัสเซีย เจ้ ำของสมญำนำม“ธิดำสำวแห่งทะเล บอลติก”นำท่ำน“เข้ าชมโบสถ์ หินเทมเปอ
เลี ยวคิโ อ”TempliaukkioChurchที่ สร้ ำงขึน้ โดยกำรขุดเจำะในซอกหินแกรนิตขนำดมหึม ำที่ มีรูป ร่ ำงคล้ ำ ยจำนบิน
นอกจำกนันยั
้ งมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชำวฟิ นน์ผ้ แู ต่งเพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสำธำรณะเวลล์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนันน
้ ำท่ำนเยี่ยมชม“มหาวิหารอุซเปนสกี ”้ Uspenskyของศำสนำคริ สต์นิกำยออร์ ธอดอกซ์ที่งดงำมด้ วยลักษณะ
สถำปัตยกรรมแบบรัสเซีย จำกนันชม“จั
้
ตุรัสรั ฐสภา”Senate Squareซึ่งเป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สำวรี ย์พระเจ้ ำอเล็กซำนเดอร์
และมหำวิหำรใหญ่นิกำยรูเธอรัน นำชม “ตลาดนัดริมทะเล” ที่มีชื่อเสียงนอกจำกจะเป็ นตลำดย่ำนใจกลำงเมืองที่ขำย
ของที่ระลึกแก่นักท่อ งเที่ยว แหล่งขำยปลำนำนำชนิด อำหำรผลไม้ และดอกไม้ แล้ ว ยังเป็ นที่ตงั ้ สถำนที่สำคัญ อำทิ
ทำเนียบประธำนำธิบดี,ศำลำกลำงและโบสถ์ ชมย่ านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้ ำงทำงเต็มไปด้ วยอำคำร
สไตล์ฟินนิชผสมสวีดชิ เรี ยงรำยไปด้ วยสินค้ ำดีไซน์ชื่อดังอิสระ
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นำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรื อ เพื่อเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรื อสำรำญขนำดมหึมำ“ซิลเลียไลน์ ”Silja Line ซึ่งเป็ นเรื อ
สมุทร ขนำดใหญ่ที่สดุ ของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่ำนทะเลบอลติก สู่กรุงสต๊ อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับควำม
สนุกสนำนมำกมำยในเรื อ อำทิ ภัตตำคำร,ร้ ำนอำหำร,บำร์ ,ไนต์คลับ ,ดิสโก้ เธค, ศูนย์สนั ทนำกำรสำหรับครอบครัว ,
ร้ ำนค้ ำปลอดภำษี และเสี่ยงโชคในคำสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงำมของหมู่เกำะแก่งหิน ท่ำเรื อ และบ้ ำนไม้ สมัย
ศตวรรษที่ 19
บริการอาหารมือ้ ค่ า แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนู พิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ
ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนื อและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ ปลาคาร์ เวีย และ
ปลาแซลมอนแบบต่ างๆพร้ อมทัง้ ชิมไวน์ เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ ธรรมดาในคืนพิเศษนี ้
เรือสาราญซิลเลียไลน์ : Silja Line (พักห้ องละ 2 ท่ าน INSIDE ROOM)
สต็อคโฮล์ ม - ศาลาว่ าการเมือง - เขตเมืองเก่ า “แกมล่ าสแตน”
ช้ อปปิ ้ ง ห้ าง NK ที่ใหญ่ ท่ ีสุดในยุโรปเหนือ
บริการอาหารมือ้ เช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรือสาราญ
เรื อเข้ ำเทียบฝั่ง “กรุงสต๊ อกโฮล์ ม” Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีควำมสวยงำมที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
จนได้ รับกำรขนำนนำมว่ำ “ควำมงำมบนผิวนำ้ ” Beauty on
Waterหรื อ “รำชิ นี แ ห่ ง ทะเลบอลติค ” น ำท่ ำ น “เข้ า ชมซิ ตี ้
ฮอลล์ ”City Hall หรื อศำลำว่ำกำรเมืองซึ่งใช้ เวลำสร้ ำงถึง 12 ปี
ออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg
สร้ ำงด้ วยอิฐแดงกว่ำ 8 ล้ ำนก้ อน และมุงหลังคำด้ วยหินโมเสค
สร้ ำงเสร็ จ สมบูรณ์ ใ นปี 1911 และทุก ปี จะมี พิธี ม อบรำงวัล
“โนเบล”Nobel Prize ที่ซิตี ้ฮอลล์นี ้ จำกนัน้ นำท่ำนขึ ้นสู่จุดชม
วิวพร้ อมชมควำมสวยงำมของกรุงสต๊ อกโฮล์มจำกด้ ำนบนเนิน
เขำ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนันน
้ ำท่ำนแวะถ่ำยรูป (ด้ ำนนอก) พระรำชวังสต็อคโฮล์ม
(STOCKHOLM ROYAL PALACE)เป็ นที่อยู่อำศัยของ พระมหำกษัตริย์สวีเดนในปั จจุบนั เป็ นพระรำชวังที่ก่อสร้ ำงด้ วย
อิฐ หลังคำถูกปกคลุมด้ วยทองแดงและยังเป็ น 1 ในพระรำชวังหลวงที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เดินเล่นชม “แกมล่ าสแตน”
เมืองเก่ำแก่ที่สดุ แห่งยุคกลำง และยังเป็ นที่ตงของพระรำชวั
ั้
งหลวง,รัฐสภำ,มหำวิหำร,ตลำดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอำคำร
พิพธิ ภัณฑ์อิสระให้ ท่ำนเลือกซื ้อของฝำกและของที่ระลึก ย่ำนถนนช้ อปปิ ง้ DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์ม
หรื อช้ อปปิ ง้ ที่ห้ำงสรรพสินค้ ำเอ็นเค NK ซึ่งเป็ น “ห้ ำงที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรปเหนือ” ตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร
SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM หรือระดับใกล้ เคียง
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สต็อคโฮล์ ม – เออเรบรู – คาร์ ลสตัท
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเออเรบรู ”Orebro (200 ก.ม.) เมืองที่มีชื่อเสียงมำกแห่งหนึ่ง ตังอยู
้ ่ในภำคกลำงของ
ประเทศสวี เ ดนชมเมื อ งเออเรบรู อ ดี ต เมื อ งที่ มี ค วำมเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทำงกำรค้ ำ และยัง ถื อ ว่ ำ เป็ น ศูน ย์ ก ลำงทำง
ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมที่มีควำมเก่ำแก่มำกแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้ วย บันทึกภำพควำมงดงำมของ
“ปราสาทเออเรบรู ”(Orebro Castle) ปรำสำทป้อมปรำกำรยุคกลำงที่มีอำยุเก่ำแก่มำกกว่ำ 700 ปี ตังอยู
้ ่บนเกำะเล็กๆ
บนแม่น ้ำสวำร์ ตำน “Svartan River” สร้ ำงขึ ้นครัง้ แรกในช่วงรัชสมัยของรำชวงศ์วำซำ (Royal Family Vasa)
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคาร์ ลสตัท” (KARLSTAD)(109 ก.ม.) ผ่ำนทะเลสำบน้ อยใหญ่แสนสวย ให้ ท่ำน
ได้ ผำ่ นชมวิวสวยงำมตลอดสองข้ ำงทำงเมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงของประเทศสวีเดน
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
SCANDIC KLARALVEN, KARLSTAD หรือระดับใกล้ เคียง
คาร์ ลสตัท – ออสโล – เดินเล่ นย่ านเอเคอร์ บรูค-ช้ อปปิ ้ งที่ย่านคาร์ ลโจฮันสตรีท
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุ งออสโล”(OSLO)เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ (222 ก.ม.) ตังอยู
้ ่ขอบด้ ำนเหนือของอ่ำว ฟย
อร์ ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ ด ตัวเมืองประกอบด้ วยเกำะ40เกำะ เกำะใหญ่ที่สดุ ชื่อ MALMOYA นอกจำกนี ย้ ังมีทะเลสำบกว่ำ
343 แห่งซึ่งเป็ นแหล่งน ้ำจืดสำคัญ
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชมวิวทิวทัศน์ “ย่ านเอเคอร์ บรู ค”(Aker Brygge) ย่ำนช้ อปปิ ง้ ข้ ำงท่ำเรื อเป็ นที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว
และที่ ตัง้ ของศำลำว่ำ กำร(TownHall)แนวอำร์ ต เดคโคสถำปั ต ยกรรมที่ ดูทัน สมัย ประดับ ไปด้ ว ยน ำ้ พุ สวน และ
ประติมำกรรมเติมแต่งให้ ดกู ลมกลืนใกล้ กันเป็ น The Nobel Peace Centre สถำนที่ๆมีกำรจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้ รับ
รำงวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่ำ ที่ถกู สร้ ำงขึ ้นมำใหม่ด้วยแนวคิดสถำปั ต ยกรรมร่ วมสมัย นำท่ำนช้ อป
ปิ ง้ ที่ “ย่ านคาร์ ลโจฮันสตรีท” (KARL JOHAN STREET)เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้ ำของฝำกที่
เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้ น อิสระให้ ท่ำนช้ อปปิ ง้ ตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร
SCANDIC HOTEL / QUALITY AIRPORT HOTEL หรือระดับใกล้ เคียง
สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ - ล่ องเรือสาราญ DFDS
บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอำหำรนำท่ำนชมบริเวณ “ลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน”(OLMENKOLLEN) ซึ่งสร้ ำงขึ ้นเพื่อเป็ นสถำนที่แข่งขัน
กระโดดสกี ที่มี่ชื่อเสียงที่สดุ ของนอร์ เวย์ จำกนัน้ นำท่ำนเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์เรื อไวกิง้ โบรำณจัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิง้ ที่
สร้ ำงจำกไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จำกรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ ดนอกจำกนีย้ ังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ อ งมือใน
ชีวติ ประจำวันที่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี นำท่ำนชม“สวนประติมากรรมวิกแลนด์ ”ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจในผลงำนของ
ปฏิมำกรเอกชำวนอร์ เวย์ชื่อกุสตำฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้ เวลำ 40 ปี ในกำรแกะกลุม่ รูปสลักหินแกรนิตและทองแดงให้ คน รุ่น
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หลังได้ เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวติ ของมนุษย์ตรงใจกลำงของอุทยำนเป็ นที่ตงของรู
ั้
ปแกะสลักชิน้ โบว์แดงของท่ำนชื่อ "โมโน
ลิท"(สูง17เมตร) แกะจำกหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลำอันสมควรนำท่ำนออกเดินทำงสูท่ ่ำเรื อเพื่อลงเรื อสาราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบำยด้ วย
สิง่ อำนวยควำมสะดวกนำนำชนิด เช่น ภัตตำคำร บำร์ ไนต์คลับ และเพลินกับกำรเลือกชมสินค้ ำปลอดภำษี ฯลฯ เรื อ
สาราญลานี จ้ ะน าท่ า นล่ องสู่ ทะเลเหนื อ จรดมหาสมุ ทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุ งออสโล ประเทศ
นอร์ เวย์ สู่กรุงโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก
บริการอาหารมือ้ ค่า แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนูพเิ ศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้ อม
เครื่ องดื่มท่ านละ 1 แก้ ว ณภัตตาคารภายในเรื อ ประทั บใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก
และจากทะเลเหนือ ค่าคืนนีห้ าความสาราญและพักค้ างคืนในเรือสาราญ DFDS
บนเรือ DFDS TOR LINE พักห้ องละ 2 ท่ าน (INSIDE ROOM)
โคเปนเฮเก้ น - ลิตเติล้ เมอร์ เมด - นา้ พุเกฟิ ออน – พระราชวังอามาเลียนบอร์ ก
บริการอาหารมือ้ เช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารบนเรือ
เดินทำงถึง “กรุ งโคเปนเฮเก้ น ” ประเทศเดนมำร์ ก ตังอยู
้ ่ระหว่ำง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้ อมรอบด้ วยพื ้นนำ้
เกือบทังหมดภู
้
มปิ ระเทศประกอบด้ วยคำบสมุทร Jutland และเกำะต่ำงๆอีก 406 เกำะ 0kdoyho นำท่ำนชมเมืองผ่ำน
จตุรัสซิตี ้ฮอลล์ อำคำรเทศบำลเมืองเก่ำ เขตย่ำนใจกลำงเมือง พร้ อมถ่ำยรูปคู่กับ“เงือกน้ อยลิตเติล้ เมอร์ เมด” Little
Mermaidสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนัง่ เศร้ ำรอเจ้ ำชำยตำมเนื ้อเรื่ องในเทพนิยำยอันลือลัน่ ของนักเล่ำนิทำนระดับโลก
ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์ สนั ใกล้ กันเป็ นย่ำนท่ำเรื อขนำดใหญ่ที่มีเรื อสินค้ ำ และเรื อสำรำญจอดเด่นเป็ นสง่ำ เดินผ่ำน
สวนสำธำรณะท่ำนจะพบกับ“นา้ พุเกฟิ ออน” เทพธิดำผู้เสียสละกับบุตรชำยที่ร่วมสร้ ำงเกำะซีแลนด์ขึ ้นมำ จำกนัน้ ชม
จตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ ก” (Amalienborg Palace)ที่ประทับในฤดูหนำวของรำชวงศ์แห่ง เดนมำร์ ก จำกนัน้
ผ่ำนไปชม “ราวน์ ทาวเวอร์ ” Round Tower อาคารเก่ าแก่ ค่ ูบ้านคู่เมือง และย่ านเขตท่ าเรื อ Kongens Nytorvที่มี
อำคำรบ้ ำนเรื อนตังแต่
้ ยคุ คริสต์ศตวรรษที่ 17 เรี ยงรำยเป็ นภำพที่งดงำม จำกนัน้ เข้ ำสู่ย่ำนจัตรุ ัสกลำงเมือง (รอฮุดซ์แพ
ลดเซ่น)
*** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง ***
นำท่ำนชม “ศาลาว่ าการเมืองโคเปนเฮเกน” และยังเป็ นศูนย์กลำงของเส้ นทำงเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้ วยมีรูปปั น้
ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์ สนั กวีเอกของเดนมำร์ กก็ตงอยู
ั ้ ่บนจตุรัสแห่งนีท้ ำงด้ ำนซ้ ำยของศำลำว่ำกำรเมือง นำท่ำนช้ อป
ปิ ง้ สินค้ ำย่ำนวอล์คกิ ้งสตรี ทหรื อถนนสตรอยก์ถนนช้ อปปิ ง้ Kongens Nytorv ที่มีสนิ ค้ ำแบรนด์เนมชื่อดัง อำทิ หลุยส์วิตต
อง ชำแนล เป็ นต้ น มีเวลำให้ ท่ำนช้ อปปิ ง้ ย่ำนถนนคนเดินตำมอัธยำศัย
ได้ เวลำนัดหมำย เดินทำงสูส่ นำมบิน
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR164
โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 832

19.00
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ ำของ
สำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนัน้ เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง บริ ษัท
ฯ ได้ มอบหมำยให้ หัวหน้ ำทัวร์ ผ้ นู ำทัวร์ มีอำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนัน้ ทัง้ นีก้ ำรตัดสินใจ จะคำนึงถึงควำมเป็ นไปได้ ควำมเหมำะสม
และผลประโยชน์ของหมูค่ ณะเป็ นสำคัญ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

อัตราค่ าบริการ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )
29 ต.ค.-05 พ.ย.2561
59,900
59,900
59,900
15,000
03-10 ธ.ค.2561
62,900
62,900
62,900
16,000
10-17 ธ.ค.2561
63,900
63,900
63,900
16,000
ต้ องการเดินทางโดยชัน้ ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ // โคเปนเฮเก้ น-กรุงเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ ในรำยกำร พร้ อมคนขับรถที่ชำนำญเส้ นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้ คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับขึ ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ ำพักตรงกับงำนเทศกำล เทรดแฟร์ หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ ต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนย้ ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ ท่ำนได้ เลิศรสกับอำหำรท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริกำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ ำทัวร์ ผ้ มู ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ ควำมรู้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) **ในกรณีที่ท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้ เดินทำง
ไปและกลับพร้ อมกรุ๊ป ต้ องซื ้อประกันสุขภำพเพิม่
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน ้ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้ งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริ ษัทฯไม่ได้ จัดให้ แก่ท่ำนเนื่ อ งจำกป้อ งกันกำรสูญ หำยจำกมิจฉำชี พที่แฝงตัวเข้ ำมำใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ ำห้ องพักสำหรับทุกท่ำน)
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการ
พิจารณาหรือไม่ ก็ตาม(ค่ าบริการยื่น 4,500.ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่ าน / วัน

ค่ าทิปคนพนักงานขับรถ ท่ านล่ ะ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง และการชาระเงิน
กรุณำจองล่วงหน้ ำพร้ อมชำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้ อมแฟกซ์สำเนำหน้ ำหนังสือเดินทำง Passport มำยังบริ ษัท และ
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ปได้ อย่ำงน้ อย 20 ท่ำน และหรื อ ผู้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณี นี ้ ทำงบริ ษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทงั ้ หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ ำท่ำนต้ องกำร
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรำยละเอี ยดบำงประกำรในทัวร์ นี ้ เมื่ อ เกิดเหตุจ ำเป็ น สุดวิสัย จนไม่อ ำจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หำย สูญเสียหรื อได้ รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ ำทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บำงประกำรเช่น
กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้ บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อ ถูกปฏิเสธกำรเข้ ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณีใดก็ตำม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ ชำระเงินมัดจำหรื อทังหมด
้
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษัทฯ ทำงบริ ษัทฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
หมายเหตุ
o ทางบริษั ทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อ เมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่น่ ั งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทาง
สถานทูต เนื่องจำกบริษัทจะต้ องใช้ เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิตวั๋ เครี่ องบิน,ห้ องพักที่คอนเฟิ ร์มมำจำกทำงยุโรป ,
ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้ องรอให้ คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้ กบั ทำงท่ำนได้ อย่ำงถูกต้ อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้ อง
เดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้ วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทคอยดูแล และอำนวยควำม
สะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผู้กำหนดออกมำ มิใช่บริ ษัททัวร์ เป็ นผู้กำหนด ท่ำนที่มี
ควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ ถกู ต้ อง และครบถ้ วนตำมที่สถำนทูตต้ องกำร เพรำะจะมีผล
ต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนัน้ มิได้ เป็ นผู้พิจำรณำว่ำ
วีซ่ำให้ กบั ทำงท่ำน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้
ดังต่ อไปนี ้
- ค่ า ธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่ า และค่ า ดาเนิ นการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนี ยมใดๆทัง้ สิน้ แม้ ว่ำจะผ่ำนหรื อ ไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำน
กำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ ำออกตัว๋ มำแล้ วจะต้ องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้ องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่
เหลือจะคืนให้ ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสียแต่คำ่ มัดจำตัว๋ ตำมจริงเท่ำนัน้

- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้ องโดนค่ำมัดจำห้ องใน 2 คืน
แรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ ำพัก ทำงโรงแรมจะต้ องยึดค่ำห้ อ ง 100% ในทันที ทำงบริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่ำน
ทรำบ และมีเอกสำรชี ้แจงให้ ท่ำนเข้ ำใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะ
สำรองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในส่วนนี ้
เพรำะเป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษัท ฉะนัน้ ท่ำนควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรอง
ยำนพำหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการั นตีมัด
จากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ ้นไป - เก็บค่ำใช้ จ่ำย 10,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันขึ ้นไป - เก็บค่ำใช้ จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วัน - เก็บค่ำบริกำรทังหมด
้
100
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้ ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้ อย 3 หน้ ำ
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ ้นอยู่กบั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 3เดือนนับ จำกเดือนที่
จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนกำรใช้ ชื่อแต่ละสถำนทูต
* ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้ นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านัน้ ส่ วนบัญชีอ่ ืนๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสารแสดง
ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่ ีสุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ ชื่อแต่ละ
สถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้ ตรงกับ
หน้ ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ ยื่นวีซ่ำ (ใช้ เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้ องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
* สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้ เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้ เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้ เดินทำงทังสองคนต้
้
อง มีจดหมำย
ยินยอมให้ เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้ องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
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 ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ วและหำกต้ องกำรขอยื่นคำร้ องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี ท้ ำง
บริษัทฯ จะส่งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษัทใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีท่ ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละ ประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ท่ ีจะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั น้ กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดย
จะหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจริงและจะคืนให้ ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
ทังนี
้ ้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นหลัก

