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THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES
สวีเดน –นอร์ เวย์ – เดนมาร์ ค 8 วัน 5 คืน
เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2563
ศาลาว่าการกรุงสต๊ อกโฮม | พิพิธภัณฑ์เรื อวาซา | กรุงออสโล
พิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้ง | ถ่ายรูปกับเงือกน้ อย | ล่องเรื อสาราญ DFDS
ราคาแนะนาเริ่มต้ นเพียง

49,900.-
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เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรื อวาซา
วันที่ 3. สต็อกโฮล์ม – ซิตี ้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ ลสตัท
วันที่ 4. คาร์ ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ ลโจฮันเกท
วันที่ 5. ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้งโบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรื อ DFDS
วันที่ 6. โคเปนเฮเกน – ลิตเติ ้ลเมอร์ เมด – น ้าพุแห่งราชินีเกฟิ ออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก – ช้ อปปิ ง้
วันที่ 7. ปราสาทโรเซนบอร์ ก – สนามบิน – ดูไบ
วันที่ 8. ดูไบ - กรุงเทพฯ
วันที่ 1
22.00 น.

วันที่ 2
01.05 น.

05.00 น.
08.30 น.
12.15 น.

ค่า
ที่พัก

กรุ งเทพฯ
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
กรุ งเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ ม – พิพธิ ภัณฑ์ เรื อวาซา - เมืองเก่ ากัมลาสตัน
ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385
คณะเดินทางวันที่ 27 เม.ย.-03 พ.ค. 63 และ 19 – 26 พ.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบเวลา 04.45 น.
คณะเดินทางวันที่ 02-09 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น.
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่ อสู่ กรุ งสต็อกโฮล์ ม โดยสายการบินการเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 157
คณะเดินทางวันที่ 27 เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงสต็อกโฮล์ม เวลา 13.10 น.
ถึงท่ าอากาศยานสต็อกโฮล์ ม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ ม ประเทศสวีเดน (เวลา
ท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านชมกรุ งสต็อกโฮล์ ม
(Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็ นนครหลวงอันงดงามที่สดุ ในสแกนดิเนเวีย จน
ได้ รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้ วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้ อมด้ วยทะเลบอลติก (Baltic
Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทาให้ สตอกโฮล์มเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์ม
งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นน ้า มีสถานที่สาคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง,
มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ ดทหารด้ านหน้ าของลานจัตรุ ัสกว้ าง เป็ นต้ น จากนันน
้ าท่านเข้ า
ชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อวาซา (Vasa Museum) เป็ นเรื อที่ถกู กู้ขึ ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ ้นส่วนเดิมของ
เรื อไว้ ได้ กว่า 95 เปอร์ เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้ วยรู ปแกะสลักนับร้ อยชิ ้น เรื อวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่
โดดเด่นและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้ วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้ องกับเรื อลา
นี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์ เกี่ยวกับเรื อวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ใน
สแกนดิเนเวีย และจากนัน้ นาท่านชมบริ เวณเมืองเก่ ากัมลาสตัน อันเป็ นบริ เวณที่ตงั ้ ของพระราชวังหลวงให้ ท่านได้
ถ่ายรูปที่ระลึก
(กรณีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ เรื อวาซา ไม่ สามารถเข้ าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินท่ านละ 500 บาท)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS STHLM หรื อเทียบเท่ า

รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-25MAR-2JUN20
วันที่ 3

สต็อกโฮล์ ม – ซิตฮี ้ อลล์ –คาร์ ลสตัท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้ าชมศาลาว่ าการกรุ งสต็อคโฮล์ ม (City Hall) ซึง่ ใช้ เวลาสร้ างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน
คือ Ragnar Ostberg สร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า 8 ล้ านก้ อน และมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และ
ทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี ้ยงรับรองผู้ได้ รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นาท่านชมบริ เวณเมือง
เก่ากัมลาสตัน อันเป็ นบริ เวณที่ตงของพระราชวั
ั้
งหลวงให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปที่ระลึก แล้ วนาท่านขึ ้นสู่จดุ ชมวิวเมืองสต็อคโฮม
ในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิวเมือง

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริ มทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้ สร้ างเมืองโดยกษัตริ ย์คาร์ ลที่ 9
(Karl IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ างขึ ้นเมื่อปี
1730 จัตรุ ัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาจังหวัด และสะพานหิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม SCANDIC WINN หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 4

คาร์ ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่ าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ ลโจฮันเกท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุ งออสโล (Oslo) ประเทศนอร์ เวย์ (Norway) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สดุ ในโลกแทนที่
โตเกียว ออสโลตังอยู
้ ่ขอบด้ านเหนือของอ่าวฟยอร์ ด ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็ น
ธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์ เวย์ชื่อ
กุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้ เวลา 40 ปี ในการแกะกลุม่ รูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ คนรุ่นหลังได้ เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิต
ของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็ นที่ตงของรู
ั้
ปแกะสลักชิ ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหิน
สลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนันน
้ าท่านชมบริ เวณ ด้ านนอกปราสาท Akerrus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอ
เนสซองค์
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านถ่ายรู ป ศาลาว่ าการเมืองออสโล ซึ่งสร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมที่สวยงามด้ วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตังอยู
้ ่
บริ เวณริ มแม่น ้า ซึ่งรายล้ อมด้ วยอาคารที่สวยงามริ ม ออสโลฟยอร์ ด จากนันมี
้ เวลาให้ ท่านเดินเล่นเลือกซื ้อของช้ อปปิ ง้ ณ
บริเวณถนนคาร์ ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ให้ ทา่ นเลือกซื ้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง

ที่พัก

เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม RADISSON BLU ALNA หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 5

ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่ น – พิพธิ ภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ – Oslo Opera House – ล่ องเรื อ DFDS

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

15.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่ น (Holmenkollen ski jump arena) นี ้ตังสู
้ งตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็ น
สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวในปี 1952 จากนัน้ นาท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ จัดแสดง
เกี่ยวกับเรื อไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่ องมือในชีวิตประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตานานของชาวไวกิ ้งเรื อถือเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ เพราะชาวไวกิ ้ง
ใช้ เรื อทังในเรื
้ ่ องของการรบทาการค้ าและออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคากล่าวว่าถ้ าไม่มีเรื อไวกิ ้งก็จะไม่มียคุ ที่ รุ่งเรื อง
ที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสาคัญประจาเมือง และมีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะ
แก่การแวะชมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก อีกทังโรงละครแห่
้
งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุ งบริ เวณ
ชายฝั่งของออสโลให้ เกิดเป็ นพื ้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้ านตัวเมืองออสโล
นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้ อมไปด้ วยร้ านขายของ, ร้ านค้ า
ปลอดภาษี ,ร้ านอาหาร, ห้ อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกของ
ท่าน)
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16.30 น.
ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้ า

ออกเดินทางสูก่ รุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ ก (Denmark)
รับประทานอาหารค่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์" ณ ภัตตาคารบนเรื อ
พักค้ างคืนบนเรื อสาราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้ องพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีท่ ีห้องพัก
Sea view cabin มีจานวนห้ องที่ไม่ เพียงพอต่ อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ าใช้ จ่ายให้ ท่านละ 700
บาท)
โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้ เมอร์ เมด – นา้ พุแห่ งราชินีเกฟิ ออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก – ช้ อปปิ ้ ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางถึง กรุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ ก (Denmark) นาท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะ
ถ่ ายรู ปคู่กับเงือกน้ อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้ กนั เป็ นย่านท่าเรื อขนาดใหญ่ที่มีเรื อสินค้ าและเรื อ
สาราญเทียบท่าอยู่ ชมนา้ พุแห่ งราชินีเกฟิ ออน (Gefion Fountain) มีตานานเล่าขานว่า "เทพเจ้ า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดล
บันดาลให้ พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิ ออนได้ แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้ เป็ นโคเพื่อไถพื ้นดินขึ ้นมาจากใต้ น ้า ให้
เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์ กในทุกวันนี ้
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก (Amalienborg Palace) บริ เวณด้ านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์ แห่ง
เดนมาร์ กนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้ าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อ
สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนันให้
้ อิสระท่านชมบริ เวณจัตรุ ัสซิตี ้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรู ปสวยงาม
ประจาเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึ กครื น้ ของใจกลางเมือง ช้ อ ปปิ ง้ สินค้ าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget
Street) ถนนช้ อปปิ ง้ ที่ยาวที่สดุ ในโลก เริ่ มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง
อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม MARINA หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 7

ปราสาทโรเซนบอร์ ก – สนามบิน – ดูไบ

เช้ า

15.35 น.
23.55 น.
วันที่ 8
จ03.40 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ ก (Rosenborg Castle) เป็ นปราสาทที่สร้ างขึ ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรื อสร้ างในสมัยพระเจ้ าคริ สเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้ ว
ภายในปราสามแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บเครื่ องเพชร มหามงกุฎ และเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์ คตังแต่
้ อดีตจนถึง
ปั จจุบนั อีกด้ วย
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 152
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
ดูไบ – กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
คณะเดินทางวันที่ 02-09 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.

12.50 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************************************************
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ราคาแนะนาเริ่มต้ นเพียง
THE 3 SCANDINAVIA COUNTRIES
สวีเดน –นอร์ เวย์ – เดนมาร์ ค 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

25 มี.ค.–01 เม.ย. 63

49,900.-

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ
49,900.-

27 เม.ย.-04 พ.ค. 63

59,900.-

59,900.-

19 – 26 พ.ค. 63

58,900.-

02 – 09 มิ.ย. 63

59,900.-

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ
49,900.-

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

29,100.-

10,900.-

59,900.-

39,100.-

10,900.-

58,900.-

58,900.-

38,100.-

10,900.-

59,900.-

59,900.-

39,100.-

10,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้ อง
ไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2.
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4.
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7.
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
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8.
9.

เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3.
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
4.
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000
บาท)
6.
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
7.
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)
เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ ้น
2. กรณีทา่ นใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
3. สาหรับผู้เดินทางที่ ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อ
ศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
5. ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทางบริ ษัทด้ วย
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ อง
เหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
6. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และ
พาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้
(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั
ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2.
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
5.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัท
ต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋
และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7.
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออก
ตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8.
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
9.
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ ยว ( Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (สวีเดน)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15ว ันทาการ
ั้ 8) ***
่ เดีย
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน้ อย 2 หน้ า
อายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้ องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซา่ ด้ วย)
***ในกรณีท่ ถี ือพาสปอร์ ต สัญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อนักเรี ยน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่น
ขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้ อกาหนดของทางสถานทูตต้ องการเพิ่มเติม และ บาง
สถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่
ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
2. รู ปถ่ าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ (พื ้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6
เดือนห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการทางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการหรื อ
หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403)
- กิจการที่ไม่ ได้ จดทะเบียน จดหมายชี ้แจงการทางาน พร้ อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้ าน
สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็ นต้ น
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คาว่า “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรี ยนหรื อนักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คาว่า “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
4. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง
หลักฐานการเงิน กรณีผ้ ูเดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง
4.1 กรณีผ้ ูเดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง
ถ่ายสาเนา ย้ อนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกค้ าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้ วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี
อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซา่ และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ ีมีไม่ ครบ 6 เดือน ให้ ขอเป็ น
STATEMENT พร้ อมทาจดหมายชีแ้ จง
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็ นเล่ มใหม่ ให้ ทา่ นถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทังสองเล่
้
ม (ทังเล่
้ มเก่า –เล่มใหม่)
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4.3.1. ต้ องทาเป็ นหนังสือรั บรองค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชื่อเจ้ าของบัญชี (ผู้ที่ออกค่าใช้ จ่าย
ให้ ) ต้ องสะกดชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต และบุคคลที่เจ้ าของบัญชีออกค่าใช้ จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้ องสะกด
ชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต โดยจะต้ องระบุความสัมพันธ์มาโดยชัดเจนว่าเกี่ยวข้ องกันอย่างไร ฉบับ
ภาษาอังกฤษ
4.3.2. สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้
4.3.3. สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน หรื อ Bank Statement ในข้ อ 3.1
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีตดิ ลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ ออมทรั พย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารส่ วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- บัตรประชาชน
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ ถงึ 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยมารดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตมารดามาด้ วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยบิดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตบิดามาด้ วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทังบิ
้ ดาและมารดาจะต้ องคัดหนังสือระบุยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้ นสังกัด พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ า
พาสปอร์ ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บดิ า-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู้มีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
***กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซา่ พร้ อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่
สถานทูตด้ วย ทัง้ สองท่ าน
7. ท่านไม่จาเป็ นต้ องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้ อง ให้ ทา่ นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคาร้ องขอวีซ่าเท่ านัน้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรั บเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม

