
 
 

 

เดนมารก์ - นอรเ์วย ์- สวเีดน  9 วนั 6 คนื 
 

 

 
  ไฮไลทข์องโปรแกรม 

 บนิตรง กรงุเทพฯ –โคเปนเฮเกน (เดนมารก์) / สต็อคโฮลม์ (สวเีดน)-กรงุเทพฯ พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิ
ไทย 50% 
 พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยโุรป(พกับนเรอื1 คนื /นอรเ์วย4์ คนื / สวเีดน2 คนื) 
 เดนมารก์ :นํา้พุเกฟิออ้น จตัรุสัอามาเลยีนบอรก์ อาคารรฐัสภา 
 นอรเ์วย ์ : น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิเมอืงฟลมั ลอ่งเรอืซองนฟ์ยอรด์Sogne Fjord ออสโล ชมเมอืง 
 สวเีดน :สต็อกโฮลม์ ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา่ 
 ชอ้ปป้ิง!!ถนนคารล์ฮนัสเ์กท  ยา่นเซอเกลิสแควร ์
พเิศษ ! นอนบนเรอื DFDSสแกนดเินเวยีนซเีวย ์1 คนื (INSIDE CABIN) เพือ่ใหท้า่นสมัผสักบับรรยากาศ
สดุแสนโรแมนตกิบนเรอื 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิ 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบนิขาไป TG  950 BKK- CPH 00.20 – 06.50 

เทีย่วบนิขากลบั TG  961 ARN-BKK 13.30-05.45+1 

 



 
วนัที ่ กําหนดการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กัหรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ     

2 
กรงุเทพฯ –โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) – นํา้พเุกฟิ
ออ้น – ลติเต ิล้เมอรเ์มด– น ัง่เรอื DFDS (หอ้งพกั 
INSIDE CABIN) 

-   
นอนบนเรอื DFDS

สแกนดเินเวยีนซเีวย ์

3 ออสโล (นอรเ์วย)์ –  เกยีโล–วอส    
PARK HOTEL 

VOSSEVANGENหรอื
เทยีบเทา่ 

4 
วอส–เบอรเ์กน้–ฟลมั– น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลสั ์
บาเนน  - ฟลมั 

   
FRETHEIM HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ฟลมั– น ัง่เรอืชมซองนฟ์ยอรด์–กูด้วาเกน้– ออสโล    
SCANDICHELSFYR 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ออสโล – ชมเมอืง – สนามกระโดดสก ี–คารล์สตดั
(สวเีดน) 

   
SCANDIC KARLSTAD 

CITYหรอืเทยีบเทา่ 

7 
คารล์สตดั – สต็อกโฮลม์  - พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้วา
ซา – ชมเมอืง –ชอ้ปป้ิง 

  - 

COURTYARD BY 
MARRIOTT STOCKHOLM 

KUNGSHOLMENหรอื
เทยีบเทา่ 

8 สต็อกโฮลม์ (สวเีดน)– กรงุเทพฯ     

9 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)     

 
กําหนดการเดนิทาง 

*** ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 4,000 บาท และ คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ3,000 บาท*** 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

21.00น. คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์
D สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ–โคเปนเฮเกน้(เดนมารก์)– นํา้พุเกฟิออ้น – ลติเต ิล้เมอรเ์มด– เรอื DFDS(INSIDE 
CABIN) 

00.20 น. บนิลดัฟ้าออกเดนิทางสู ่ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 950 
06.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุโคเปนเฮเกน้ (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารก์ หลังผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง รับสมัภาระและผา่นศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 

เดอืนมนีาคม วนัที ่6-14 มนีาคม 62 79,999.- 

เดอืนพฤษภาคม วนัที ่2-10 พ.ค. / 16-24 พ.ค. 62 85,999.- 

เดอืนมถินุายน วนัที ่6-14 ม.ิย. / 13-21 ม.ิย. 62 85,999.- 

พกัเดีย่ว ทา่นละ  30,000.- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านชม นํา้พุเกฟิออ้นอนุสาวรยีท์ีเ่ป็นทีม่าแห่งตํานานในการสรา้งประเทศ สมควรแก่เวลานําท่าน
ถา่ยรปูคูก่บั เงอืกนอ้ย ลติเต ิล้เมอรเ์มดสญัลักษณ์ทีสํ่าคัญของโคเปนเฮเกน้ จากผลงานการประพันธ์
ของ ฮันส ์ครสิเตยีนแอนเดอรส์ัน และนําท่านเก็บภาพสวยบรเิวณดา้นหนา้จตุรสั อามาเลยีนบอรก์ที่
เป็นบรเิวณทีต่ัง้ของทีป่ระทับของพระราชวงศ ์ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สําคัญๆ อาทอิาคารรฐัสภา
บรเิวณทา่เรอืเกา่ทีปั่จจบุนัไดพั้ฒนาเป็นรา้นอาหารแกลเลอรีต่า่งๆ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําท่านอสิระเดนิเล่นสํารวจราคาสนิคา้บนถนนสตรอยเกย้่านชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงเนื่องจากโคเปนเฮ

เกน้ นับวา่เป็นเมอืงชอ้ปป้ิงทีร่าคาดทีีส่ดุในแถบสแกนดเินเวยีน 
15.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรอื เพื่อเช็คบตัรโดยสารขึน้เรือ DFDSสแกนดเินเวียนซีเวยห์้องแบบ

INSIDECABINนําทา่นเขา้หอ้งพักบนเรอืทีส่ะอาดและสะดวกสบาย พักผอ่นเดนิเล่น สํารวจสิง่อํานวย
ความสะดวกต่างๆบนเรอื กอ่นขึน้ชมววิสวยยามเมือ่เรอืถอนสมอสูท่ะเลเหนือ ) หมายเหต ุ: หากทา่น
ตอ้งการหอ้งพกัแบบSEASIDE CABIN มหีนา้ต่างเห็นววิทะเลกรุณาแจง้ทางบรษิทัฯ มี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (นําท่านเขา้หอ้งพักบนเรอื ทีส่ะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดนิเล่น สํารวจสิง่
อํานวยความสะดวกตา่งๆบนเรอื กอ่นขึน้ชมววิสวยงามเมือ่เรอืถอนสมอสูท่ะเลเหนอื 

คํา่       รบัประทานอาหารคํา่แบบบฟุเฟ่ตท์ีห่ลากหลายใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ย+เครือ่งดืม่ ทา่นละ 1 ดืม่(ซอฟทด์
ริง้คห์รอืเบยีรห์รอืไวน)์หลังอาหารทา่นสามารถเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงซปุเปอรม์ารเ์ก็ตดวิตีฟ้รบีนเรอื หรอื ฟัง
เพลงในไนทค์ลับ อสิระตามอธัยาศัย 

 

วนัทีส่าม  ออสโล (นอรเ์วย)์ –  เกยีโล–วอส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 

เรือเขา้ เทียบฝ่ังท่าเรือกรุงออสโล  ประเทศนอร์เวย์ / นําท่านออกเดินทางสู่  เมืองเกียโล
(GEILO)(ประมาณ 3 ช.ม.) เมอืงเล็กๆ ทีเ่งยีบสงบแห่งนี้เป็นเมอืงแห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุบเขา 
และดนิแดนแหง่กลาเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วยเ์พือ่แวะทานอาหารกลางวัน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอส(VOSS)(ประมาณ 3 ช.ม.)เมอืงสกรีีสอรท์แสนสวยของประเทศนอร์เวย์

เมอืงน่ารักรมิทะเลสาบทีซ่ ึง่ลน้เกลา้รัชกาลที ่ เคยเสด็จมาประทับเมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปในปี  5
ใสก่รอบแสดง  พรอ้มทัง้ลายเซ็นของคณะผูต้ามเสด็จในครัง้นัน้  5  ซึง่มลีายพระหัตถข์องรัชกาลที ่1907
 ของโรงแรม 2 ไวท้ีล็่อบบีช้ัน้FLEISCHER’S HOTEL 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมPARK HOTEL VOSSEVANGENหรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 
วนัทีส่ ี ่ วอส - เบอรเ์กน้ - ฟลมั - น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมัสบ์าเนน - ฟลมั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรเ์กน้ (BERGEN)(ประมาณ1.40 ช.ม.)เมอืงใหญ่อันดับสอง ไดรั้บยกยอ่ง
ว่าเป็น "เมอืงวัฒนธรรม" และเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นตะวันตกสุดของแผ่นดนินอรเ์วย ์/ นํา
ทา่นเดนิเทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน้ ชมหมูบ่า้นชาวประมงโบราณ Bryggenสิง่กอ่สรา้งเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์
อาคารไมส้สีนัสวยงามทีม่อีายเุกอืบ 300 ปี จนไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
(Unesco) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงฟลมัประมาณ )2.30 ช (.ม .เมอืงเล็กๆน่ารักทีม่บีรรยากาศสวยงาม รายลอ้ม

ดว้ยแนวภเูขาและชายฝ่ังทะเลแบบฟยอรด์ / นําท่านเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงฟลมั สมควรแก่เวลา
นําทา่นขึน้รถไฟสายโรแมนตคิฟลมับาเนน ทีโ่ด่งดังทีส่ดุของนอรเวย ์ทีท่่านจะไดช้มความงามของ
หุบเขา ทะเลสาบ น้ําตกสูง Kjossfossที่สวยงาม รถไฟจะมกีารจอดใหท้่านบันทกึภาพสวยประทับใจ
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางถงึสถานไีมดาล สถานีที่ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตแิละขุนเขาสูงจาก
ระดับน้ําทะเลถงึ 867 เมตรชืน่ชมกบัธรรมชาตทิีส่วยงามตลอดการเดนิทาง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้      ฟลมั - น ัง่เรอืชมซองนฟ์ยอรด์ - กูด้วาเกน้ - กรงุออสโล (นอรเ์วย)์ - ชอ้ปป้ิงคารล์สโจฮนัสเ์กท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
ตืน่เชา้มากบับรรยากาศสบายๆใหท้่านไดเ้ดนิเล่นพักผ่อนกับธรรมชาตทิีส่วยงามอากาศทีส่ะอาดบรสิทุธิ์
สดชืน่นําทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามในซองนฟ์ยอรด์Sogne Fjordทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น King of fjord 
และนับว่าเป็นฟยอรด์ทีล่กึเขา้มาในแผ่นดนิมากทีส่ดุดว้ยความยาวกว่า กโิลเมตรท่านจะไดช้ืน่ชม  200
ความงามทางธรรมชาตแิละบรรยากาศทีส่วยงามทีส่รา้งสรรคไ์วไ้ดอ้ยา่งมหัศจรรย ์  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู่ กรุงออสโล นครหลวงแห่งประเทศนอรเวยช์มความสวยงามของเสน้ทางถนนที่

สวยงามตลอดการเดนิทางสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิชอ้ปป้ิงบนถนนคารล์สโจฮนัสเ์กท ทีม่รีา้นคา้ รา้น
ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารพืน้เมอืง 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมSCANDICHELSFYR HOTEL OSLOหรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 

 

Administrator
Highlight



 
วนัทีห่ก กรงุออสโล - ชมเมอืง - สนามกระโดดสก ี- คารล์สตดัด ์(สวเีดน) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 

นําท่านเทีย่วชมกรุงออสโลชมประตมิากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยู่สภาพชวีติและการดิน้รนต่อสูข้อง
มนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดัง กสุตาฟ-วเิกอแลนด ์ 
นําทา่นเขา้สูเ่ขตใจกลางเมอืงผา่นชมทําเนยีบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง , อาคารสถาปัตยกรรมเกา่แก่
อายกุว่า 100 ปี อาท ิเนชัน่แนลเธยีเตอร,์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ซึง่เป็นสัญลักษณ์
ของเมอืง จากนัน้นําท่านเดนิทางชืน่ชมความสวยงามของธรรมชาตติลอดการเดนิทางผา่นชม สนาม
กระโดดสกจีมัป์HOLMEKOLLEN ทีม่ชี ือ่ของนอรเ์วย ์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตดัด(์ประมาณ 3ช.ม.) เมอืงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทะเลสาบวาเนน ในประเทศ

สวเีดนนําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงกบับรรยากาศทีส่บายๆรมิทะเลสาบวาเนน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมSCANDIC KARLSTAD CITYหรอืเทยีบเทา่ 

 

วันทีเ่จ็ด คารล์สตดัด ์- กรงุสต็อกโฮลม์  - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา่ - ชมเมอืง - ชอ้ปป้ิงยา่นเซอเกลิสแควร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงสต็อคโฮลม์(STOCKHOLM)(ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่
ทีสุ่ดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดเินเวีย จนไดรั้บขนานนามว่า 
ความงามบนผวิน้ํา (Beauty on Water) หรอืราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 
เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหส้ตอกโฮลม์
เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
 นําทา่นชมกรุงสต็อคโฮลม์โดยเริม่จากจุดชมววิทีท่่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้น้ํานํา

ทา่นถา่ยรปูบรเิวณรอบนอกของอาคารศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ทีส่รา้งอยูร่มิฝ่ังทะเลทีม่คีวามโดด
เดน่และสวยงาม อกีทัง้ยังเป็นสถานที่ๆ จัดงานเลีย้งฉลองผูท้ีไ่ดรั้บรางวัลโนเบลิในทุกๆปีกอ่น / นําท่าน
เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา่เรอืรบโบราณอายรุว่ม 400 ปีทีก่ษัตรยิก์สุตาฟที ่2 รับสั่งใหส้รา้งเป็นเรอืรบ
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรปในสมัยนัน้ แต่เพยีง 20 นาททีีล่งน้ํา เรอืวาซา่ทีย่ ิง่ใหญ่ก็จมลงอยู่ใตท้ะเล มากว่า 
300 ปีถงึไดกู้ข้ ึน้มาจัดแสดงเป็นพพิธิภณัฑ ์โดยตอ้งนําช ิน้สว่นหลายลา้นชิน้ทีก่ระจายไปทั่วทอ้งน้ําแถบ
นัน้มาปะตดิปะตอ่เหมอืนตอ่โมเดลขนาดยกัษ์แตก่็สามารถสรา้งขึน้มาจนเป็นสถานที่ๆ น่าสนใจทีส่ดุในกรงุ
สต็อคโฮล์ม/ นําท่านชอ้ปป้ิงบริเวณย่านเซอเกิลสแควร์(SERGEL SQUARE)ที่มีรา้นคา้ 
หา้งสรรพสนิคา้มากมาย ใหท้า่นเดนิเลน่ชมสนิคา้ตา่งๆตามอธัยาศัย 

 

 



 
คํา่ อสิระอาหารคํา่ ไมร่วมอยูใ่นรายการ  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมSCANDIC VICTORIA TOWERหรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีแ่ปด สต็อกโฮลม์(สวเีดน) - กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอารันดาเพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาทํา TAX REFUNDคนืภาษีกอ่นเดนิทางกลับ 

13.30น. บนิลดัฟ้าออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 961 
 
วนัทีเ่กา้ ทา่กาศยานสวุรรณภมู ิ

05.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 
 

HASHTAG SCANDINEVIA 3 CAPITALS 
เดนมารก์ - นอรเ์วย ์- สวเีดน 9 วนั 6 คนื 

 
กําหนดการเดนิทาง : วนัที ่6-14 มนีาคม 62 

อตัราคา่บรกิาร ราคาทา่นละ  

ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 2  ทา่น 79,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,999.- 

เด็กอาย ุ02–12  ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมม่เีตยีงเสรมิ 78,999.- 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 30,000.- 

 
กําหนดวนัเดนิทาง : วนัที ่2-10 พ.ค. / 16-24 พ.ค. / 6-14 ม.ิย. / 13-21 ม.ิย. 62 

อตัราคา่บรกิาร ราคาทา่นละ  

ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 2  ทา่น 85,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 85,999.- 

เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมม่เีตยีงเสรมิ 84,999.- 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 30,000.- 

*** ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 4,000 บาท และ คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ3,000 บาท*** 
หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 
** ต ัว๋กรุป๊เมือ่ออกต ัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงต ัว๋) 
 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป- กลับสายการบนิไทยชัน้ประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 คา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางจากสายการบนิ 
 คา่โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่
วัน) 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 



 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 
อตัรานีไ้มร่วม 
  คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์3,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บพรอ้มกบัคา่ทวัร ์
สว่นทีเ่หลอื 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 
  คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 
  คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น
รายการเป็นตน้ 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกัณทีจ่า่ย 3% (สําหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ)  
  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 
การจองและชําระเงนิ 
 ชําระคา่มดัจําทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แต่วันทีท่่านไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอืว่า
ท่านยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตชิําระส่วนทีเ่หลอืภายใน 30 วันก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45วันหักคา่มดัจํา 20,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44วันหักคา่มดัจํา 30,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14วันคดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํา

กรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่นและ/หรอืมผีูร้ว่มเดนิทางใน
คณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนัหรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ทา่น
ตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่านในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที่
สถานทูตระบเุท่านัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่ับดุลพนิจิของแต่ละสถานทูตนัน้) พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วี
ซา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง  

ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้ง
เสยีค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม(่ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่
ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่
ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม 
อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วันทําการ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิค่าใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ (ค่ามัดจําตั๋วกับสายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯได ้
ดําเนนิการออกตั๋วแลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนืใหท้่านตามทีส่ายการบนิคนืใหก้ับ
ทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นีบ้างสายการบนิไมส่ามารถคนืค่าตั๋วเครือ่งบนิไดท้่านสามารถตรวจสอบ
กบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีท่างสถานทูตเรยีกเก็บ ค่ามัดจําในต่างประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนื
ใหท้า่นภายใน 15 วัน 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่่าจะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืใชเ้อกสารปลอมใน
การเดนิทางและสําหรับท่านทีถู่กปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางทุจรติ หรอืจะหลบหนีเขา้เมอืง 
หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดทีท่่านไดช้ําระค่าทัวรม์าแลว้ไมว่่าบางสว่น
หรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตามกฎหมาย 

 



 
สําหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอดําเนนิการแจง้ยกเลกิ
วซีา่ของทา่นเนือ่งจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกบัทางสถานทตู 
หมายเหตอุืน่ๆ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ เมือ่

เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การประทว้งต่างๆ และ
การล่าชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีทีท่รัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทางบรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะค่าเงนิ
บาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บค่าน้ํามันเพิม่หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิเพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชน์ทีผู่เ้ดนิทาง
ไดรั้บเป็นหลัก 

3.เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4. หลังจากการจองและชําระเงนิมัดจําหรือทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลง
เงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  )Single) ,หอ้งคู ่

 )Twin/Double)หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และโรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่
ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ)Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

หลกัฐานการยืน่วซีา่นอรเ์วย ์

1. รปูถา่ยส ี2ใบ ขนาดกวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม.ไมส่วมแวน่ตาฉากหลังขาว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัไมห่มดอาย ุและตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนจนถงึวันทีเ่ดนิทางกลับประเทศไทยและ

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่(ถา้ม)ี 
3. หนังสอืรับรองการทํางานทีร่ะบวุันลาชดัเจน หรอืธรุกจิสว่นตวัหรอืเอกสารการศกึษาเป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ 
4. เอกสารหลักฐานทางการเงนิ(สามารถเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่) 
1. หนังสอืรับรองธนาคารภาษาองักฤษฉบบัจรงิ 
2. สําเนาสมดุบญัชยีอ้นหลังอยา่งนอ้ย 6 เดอืนอพัเดตกอ่นยืน่ 7 วัน 
3. Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนอพัเดตกอ่นยืน่ 7 วัน 
5. กรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตํุ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิตามนี ้
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ในกรณีทีผู่ย้ ืน่คํารอ้งเดนิทางคนเดยีว 

- หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางจากบดิามารดาทีรั่บรองโดยอําเภอ ตวัจรงิและสําเนา 
ในกรณีทีผู่ย้ ืน่คํารอ้งเดนิทางกบัผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางจากผูป้กครองอกีฝ่ายหนึง่ ทีรั่บรองโดยอําเภอตวัจรงิและสําเนา 
ในกรณีทีผู่ย้ ืน่คํารอ้ง เดนิทางกบั บดิา หรอื มารดา ทีม่อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- หนังสอืรับรอง การมอํีานาจปกครองบตุร แตเ่พยีงผูเ้ดยีวตวัจรงิและสําเนา 
8. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจําตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรบ์า้นเบอรม์อืถอื 
9.  สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
10.ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
หมายเหต ุ ลกูคา้ตอ้งโชวต์วัทกุทา่น  ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่ 15 วนัทําการ 
**หนงัสอืเดนิทางราชการไมต่อ้งทําวซีา่อยูไ่ด ้90 วนั** 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วยต์อ้งชําระทนัทตีอนกรอกแบบฟอรม์วซีา่ออนไลน ์โดยผา่นบตัรเครดติเทา่น ัน้ 
(ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นบตัรเครดติของผูย้ ืน่ขอวซีา่) 

 
 
 
 

 




