
 

 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-ดไูบ     
 
22.00น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู8-9 แถว T 

สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 
วนัทีส่อง ดไูบ-สต็อคโฮลม์-หา้งสรรพสนิคา้ NK     
 
01.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

04.45 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.40 น. เดนิทางสู ่สต็อคโฮลม์ เทีย่วบนิที ่EK 157 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
13.10 น. ถงึสนามบนิอารล์นัดา้ ประเทศสวเีดน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้เทีย่วชมเมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก จนไดรั้บการขนาน
นามวา่ “ความงามบนผวิน า้” (Beauty on Water) หรอืราชนิแีหง่ทะเลบอลตคิ  กรงุสต็อกโฮลม์ เมอืง
แหง่ประวัตศิาสตรม์าตัง้แตค่รัง้ศตวรรษที ่13 ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบา้นเมอืง 
ตกึรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวัง ตัง้อยูร่มิน ้าและตามเนนิสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุ
แหง่หนึง่ในโลก  
น าท่านชมเมอืงที ่จุดชมววิแบบพาโนรามา จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้ NK ซึง่เป็น
หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปเหนอืหรอืยา่นวอลค์กิง้สตรทีอนัทันสมยั  
 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 
 
วนัทีส่าม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา-ซติีฮ้อลล-์แกมลา่สแตน-คารล์สตทั           
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ซึง่ตัง้โชวเ์รอืรบโบราณทีกู่ ้

ข ึน้มาไดจ้ากทีใ่ตท้ะเล และยังคงสภาพทีส่มบรูณ์ เรอืวาซานัน้สรา้งขึน้เมอืงปี ค.ศ.1628 หวังจะใหเ้ป็นเรอื
รบทีใ่หญท่ีส่ดุ บรรทกุปืนใหญถ่งึ 64 กระบอก วันแรกทีอ่อกเดนิทางได ้500 เมตร ก็จมลงสูใ่ตท้ะเลลกึ 35 
เมตร จากนัน้แวะถา่ยรปู ซติีฮ้อลล ์หรอื ศาลาวา่การเมอืง ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่
ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค ในวันที ่
10 ธันวาคมของทกุปี จะมพีธิมีอบรางวัลโนเบล ณ ทีแ่หง่นี ้ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู ่แกมลา่สแตน ยา่นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุ ปัจจุบันยังทิง้ร่องรอย

แห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตัง้ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้ 
ตลอดจนกลุ่มอาคารพพิธิภัณฑ์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตทั เมอืงใหญ่ทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ
แวนเนริน์ ชมความเป็นชนบทดัง้เดมิทีช่าวเมอืง (นอรด์กิ) อาศัยมาแตโ่บราณกาลกวา่ 1,000 ปี 

 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Scandic Winn Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่ คารล์สตทั-ออสโล-The Oslo Opera House-พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้    
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศ

นอรเ์วยเ์ป็นเมอืงทีม่คีา่ครองชพีสงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว 
ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทาง
ท่านจะไดพ้บกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึง่เป็น
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจีใน
บรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดเินเวยี 

   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นถา่ยรปู The Oslo  Opera House หนึง่ในโครงการ

ปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กิดเป็นพื้นที่ที่มี
ประโยชน์ ดว้ยเงนิทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังดา้นตัวเมอืงออสโล น าท่านเขา้ชม 
พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ  จัดแสดงเกีย่วกบัเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้ในยคุครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุได ้
จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกีย่วกับเครื่องมอืในชวีติ ประจ าวันที่มอีายุเก่าแก่กว่า 
1,000 ปีเป็นต านานของชาวไวกิง้ เรอืถอืเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเรือ่งของการรบ 
ท าการคา้ และ ออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคี ากล่าวว่า ถา้ไมม่เีรอืไวกิง้ก็จะไมม่ยีคุทีรุ่่งเรอืงทีส่ดุของ
ชาวไวกิง้  

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ Scandic Asker Hotel หรอืระดับเดยีวกนั  
 
วนัทีห่า้ อทุยานฟร็อกเนอร-์ถนนคารล์โจฮนัเกท-เรอืส าราญ DFDS SEAWAYS      
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเขา้ชม อทุยานฟร็อกเนอร ์ทีม่ปีระตมิากรรมแสดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชวีติและการดิน้รนต่อสูข้อง

มนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดัง กสุตาฟ-วเิกอแลนด ์น าทา่นเทีย่วชมกรุงออสโล นครเกา่แกอ่ายุ
กว่า 1,000 ปี เป็นเมอืงหลวงมาตัง้แต่สมัยไวกิง้เรอืงอ านาจ ผ่านชมท าเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่
ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ น าคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น ้า ซึง่รายลอ้มดว้ยอาคารที่
สวยงาม  รมิออสโลฟยอรด์ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าคณะเที่ยวชมเมอืงอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเที่ยวย่าน คารล์โจฮนั

เกท ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของออสโล ไดเ้วลาน าท่านสู่ท่าเรอืเพือ่ลง
เรอืส าราญ DFDS (Scandinevian Seaway)  

 กรุณาเตรยีมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความ
สะดวกในการเดนิทางของทา่น  

16.30 น.  ออกเดนิทางดว้ยเรอืส าราญ DFDS Seaways สูเ่มอืงโคเปนเฮเกน้ 
พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ ภายในเรอืส าราญท่านจะไดพ้บกับบรรยากาศ
น่าตื่นเตน้ นอกจากนี้ท่านจะไดพ้บกับกจิกรรมต่างๆ ที่จะไดท้ าใหท้่าน
ไดรั้บความเพลดิเพลนิตลอดเวลาทีอ่ยูบ่นเรอืส าราญล านี้ อาทเิชน่ ดสิโก ้
เธค ส าหรับผูท้ีม่ใีจรักการเตน้ร าและแสงส ีบาร ์ส าหรับผูท้ีม่ใีจรักการดืม่ 
รา้นสนิคา้ปลอดภาษีซึง่ท่านจะสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไม่
ตอ้งเรง่รบีใด ซึง่สนิคา้ทีท่า่นจะไดพ้บเป็น สนิคา้ทีป่ลอดภาษีเรยีบรอ้ยแลว้ 
เชน่ น ้าหอมยีห่อ้ดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอืน่ๆอกีมากมาย นอกจากนี้
ยังมีรา้นขายเสื้อผา้แฟชั่นที่มีชื่อเสียงใหท้่านไดเ้ลือกซื้ออย่างจุใจ ส าหรับนอ้งๆ หนูๆ พลาดไม่ได ้
ส าหรับชอ็คโกแลตทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายหลายชนดิ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรอืส าราญพักคา้งคนืบนเรอืส าราญ  
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีห่ก โคเปนเฮเกน้-พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์-สวนสนกุทโิวล-ีศาลาวา่การเมอืง-ถนนสตรอยก ์ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 
 
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝ่ังกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) เป็นทีป่ระทับของราชวงคเ์ดนมารก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 
1794 ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค ตรงกลางมพีระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอรกิที ่4 ปีกดา้นหนึง่ของ
พระราชวังเป็นพพิธิภณัฑห์อ้งหับตา่งๆ ทีเ่คยเป็นพ านักของราชวงศใ์นชว่งปี ค.ศ. 1863-1947  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ สวนสนุกทโิวล ีซ ึง่เป็นสวนสนุกทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่งสรา้งมาแต่ตน้ศตวรรษที ่19 

สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเทีย่วทีเ่ชดิหนา้ชตูาทีส่ดุแห่งหนึง่ของ
เดนมาร์ก การเดนิเล่นในส่วนสนุกทโิวล ีในช่วงฤดูรอ้นถอืไดว้่าเป็น
วัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ตอ้งท า เป็น
ประจ าทุกปี [ไม่รวมค่าบัตรเครือ่งเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมี
ชว่งวันทีส่วนสนุกปิด จะเปลีย่นเป็นเขา้พพิธิภณัฑอ์มาเลยีนบอกซ]์ ที่
มุมดา้นเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตัง้ของ จตัุรสักลางเมอืง 
ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซแ์พลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตัง้ 
ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางเดนิ
รถทั่วโคเปนเฮเกนอกีดว้ยม ีรปูปัน้ฮนัสค์รสิเตยีน แอนเดอรส์ัน กวเีอก
ของเดนมารก์ก็ตัง้อยูบ่นจตรัุสแหง่นี ้ทางดา้นซา้ยของศาลาวา่การเมอืง น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ยา่น วอลค์กิง้
สตรที หรอื ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในโลกเริม่จากศาลาว่าการเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens 
Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังรา้นนาฬกิาหรแูบรนดด์ังจากสวสิ,พอรซ์เลน เป็นตน้  

 
ค า่  บรกิารอาหารค ่า  
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ First Hotel หรอืระดับเดยีวกนั  
 
วนัทีเ่จ็ด ลติเต ิน้เมอรเ์มด-น า้พุเกฟิออน-ดไุบ  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นถ่ายรูปคู่กับ ลติเต ิล้เมอรเ์มด เงอืกนอ้ยสัญลักษณ์ของ

เมอืง ซึง่ยังคงน่ังเศรา้รอเจา้ชายตามเนื้อเรือ่งในเทพนยิายอัน
ลอืลั่นของนักเล่านทิานระดับโลก ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรส์ัน 
โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก บรเิวอร ์จาคอบเซน่ เจา้ของมลูนธิิ
คารล์สเบริก์ น าท่านถ่ายรูป น า้พุเกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละ
กับบตุรชายทีร่่วมสรา้งเกาะซแีลนดข์ึน้มา ไดเ้วลาอันสมควรน า
ทา่นสูส่นามบนิ 

15.35 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดย
สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 152  (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.55 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีแ่ปด ดไูบ-กรงุเทพฯ          
03.40 น. ออก เ ดินท า งสู่  สนามบินสุ ว ร รณภูม ิ  โ ด ยส า ยก า รบิน เ อ มิ เ ร ต ส์  เ ที่ ย ว บินที่  EK 376                       

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 ***************************  
รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 
 
 
 
 
 



 

 

 
อตัราคา่บรกิาร  
  เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง)  ลดทา่นละ   2,000 บาท 
  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ 15,000 บาท 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 
โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทั 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  
 ค่าทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 
 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทกุกรณี) 
 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaways)  
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 
 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
เงือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หลังจองภายใน 3 
วัน)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) เพือ่มายืน่วซีา่หรอืวันเดนิทาง ให ้

ทา่นตดิตอ่ เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วี

ซา่และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้   
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

มนีาคม 5-12 / 12-19 / 26 ม.ีค.-2 เม.ย. 2562 59,900 

เมษายน 
3-10 เม.ย. 2562 59,900 

12-19 เม.ย. 2562 67,900 

พฤษภาคม 13-20 พ.ค. 2562 59,900 



 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดย

หักเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และไมรั่บผดิชอบใดๆ  
 ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์เชน่ภัยธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
4. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท  
 จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ในกรณีเกดิเหต ุ ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาที่
เชค็อนิเทา่นัน้ 

6. โรงแรมทีพั่กในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากเป็นภมูปิระเทศทีม่อีากาศเย็น และหอ้งพัก 3 ท่าน  
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 
  

เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกน
ลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทตูมคีวาม
ตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งในการเตรยีมตวั
เพือ่ยืน่วซีา่) 

    ( ** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตนเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอื ตามวนั เวลาและสถานทีท่ ีน่ดัหมาย** ) 
1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมี

วซีา่ใน  กลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 
2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลังเป็นสขีาวเท่านัน้ และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกัน

ทัง้ 2 รปู) 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรอืส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 
4. ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ โดยระบุต าแหน่งและอัตรา

เงนิเดอืนในปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรป  หลังจาก
นัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด 

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน  พรอ้มวัตถุประสงค์
หรอืใบเสยีภาษีและหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลัง 6 เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอและมี
จ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนาสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั  

7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับ มา
ท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษาภาษาองักฤษ (ตัวจรงิ) 
เทา่นัน้ 

9. กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกับบดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมเป็น
ภาษาองักฤษ โดยทีบ่ดิา, มารดา และบตุรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไป
กบัอกี ทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ
ประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยา่งถกูตอ้ง 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็
ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืใน
การเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่ง
เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ใน
ดุลพนิจิของสถานฑูตฯ เรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนาม
ของบรษัิทฯ  

12. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบโุดยทัง้หมด 



 

 

13.  การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านกอ่นเท่านัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอน
การยืน่วซีา่ได ้
 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

 


