
 

 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

บนิตรง กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน (เดนมารก์) / สต็อคโฮลม์ (สวเีดน)-กรุงเทพฯ พรอ้มสะสม

ไมลก์ารบนิไทย 50% 

พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยโุรป(พกับนเรอื 1 คนื/นอรเ์วย ์4 คนื/สวเีดน 2 คนื) 

เดนมารก์ : น า้พุเกฟิออ้น จตัรุสัอามาเลยีนบอรก์ อาคารรฐัสภา 

นอรเ์วย ์: น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิเมอืงฟลมั ลอ่งเรอืซองนฟ์ยอรด์Sogne Fjord ออสโล ชมเมอืง 

สวเีดน : สต็อกโฮลม์ ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา่ 

ชอ้ปป้ิง!!ถนนคารล์ฮนัสเ์กท  ยา่นเซอเกลิสแควร ์

พเิศษ!!! นอนบนเรอื DFDSสแกนดเินเวยีนซเีวย ์1 คนื (INSIDE CABIN) เพือ่ใหท้า่นสมัผสั

กบับรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบนเรอื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

06 - 14 Mar 2019  79,999  79,999 78,999 17,000 30,000 

02 - 10 May 2019  85,999  85,999 84,999 17,000 30,000 

16 - 24 May 2019  85,999  85,999 84,999 17,000 30,000 

06 - 14 Jun 2019  85,999  85,999 84,999 17,000 30,000 

13 - 21 Jun 2019  85,999  85,999 84,999 17,000 30,000 



 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

21.00 น.  คณะพรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้ก่
ทา่น 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน้(เดนมารก์) – น า้พุเกฟิออ้น – ลติเติล้เมอรเ์มด – เรอื 
DFDS(INSIDE CABIN) 

00.20 น.   บนิลดัฟ้าออกเดนิทางสู่ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 
950 

  

06.50 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงโคเปนเฮเกน้ (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารก์ หลัง
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระและผา่นศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

นําท่านชม น า้พุเกฟิออ้น อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นทีม่าแหง่ตํานานในการสรา้งประเทศ สมควร
แก่เวลานําท่าน ถา่ยรูปคู่กบั เงอืกนอ้ย ลติเต ิล้เมอรเ์มด สัญลักษณ์ทีส่ําคัญของ
โคเปนเฮเกน้ จากผลงานการประพันธข์อง ฮนัส ์ครสิเตยีนแอนเดอรส์นั และนําท่านเก็บ
ภาพสวยบรเิวณดา้นหนา้ จตรุสั อามาเลยีนบอรก์ ทีเ่ป็นบรเิวณทีต่ัง้ของทีป่ระทับของ
พระราชวงศ ์ก่อนขับรถผ่านชมสถานทีส่ําคัญๆ อาท ิ อาคารรฐัสภาบรเิวณทา่เรอื
เกา่ ทีปั่จจบุนัไดพ้ัฒนาเป็นรา้นอาหารแกลเลอรีต่า่งๆ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําท่านอสิระเดนิเล่นสํารวจราคาสนิคา้บน ถนนสตรอยเก ้ย่านชอ้ปป้ิงหลักของเมอืง
เนื่องจากโคเปนเฮเกน้ นับวา่เป็นเมอืงชอ้ปป้ิงทีร่าคาดทีีส่ดุในแถบสแกนดเินเวยีน 

15.00 น.  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอื เพือ่เช็คบตัรโดยสารขึน้เรอื DFDS สแกนดเินเวยีน
ซเีวย ์หอ้งแบบ INSIDECABIN นําท่านเขา้หอ้งพักบนเรือที่สะอาดและสะดวกสบาย 
พักผอ่นเดนิเลน่ สาํรวจสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆบนเรอื กอ่นขึน้ชมววิสวยยามเมือ่เรอื
ถอนสมอสู่ทะเลเหนือ (หมายเหตุ : หากท่านตอ้งการหอ้งพกัแบบSEASIDE 
CABIN มหีนา้ตา่งเห็นววิทะเลกรุณาแจง้ทางบรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) นํา
ท่านเขา้หอ้งพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดนิเล่น สํารวจสิง่อํานวย
ความสะดวกตา่งๆบนเรอื กอ่นขึน้ชมววิสวยงามเมือ่เรอืถอนสมอสูท่ะเลเหนือ 

คํา่  รบัประทานอาหารค ่า แบบบุฟเฟ่ตท์ ีห่ลากหลายใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ย+เครือ่งดืม่ 
ทา่นละ 1 ดืม่ (ซอฟทด์ริง้คห์รอืเบยีรห์รอืไวน)์ 
หลงัทานอาหารค ่า ทา่นสามารถเดนิเล่นชอ้ปป้ิงซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดวิตีฟ้รบีนเรอื 
หรอื ฟงัเพลงในไนทค์ลบั อสิระตามอธัยาศยั 
 



 

 

วนัที ่3 ออสโล (นอรเ์วย)์ - เกยีโล - วอส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

เรอืเขา้เทยีบฝ่ังทา่เรอืกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์/ นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีโล
(GEILO) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมอืงเล็กๆ ทีเ่งยีบสงบแหง่นี้เป็นเมอืงแหง่สกรีสีอรท์แสน
สวยกลางหบุเขา และดนิแดนแหง่กลาเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วยเ์พือ่แวะทานอาหาร
กลางวัน 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงวอส(VOSS)(ประมาณ 3 ช.ม.) เมอืงสกรีสีอรท์แสนสวยของ
ประเทศนอรเ์วย ์เป็นเมอืงน่ารักรมิทะเลสาบทีซ่ ึง่ลน้เกลา้รัชกาลที ่5 เคยเสด็จมาประทับ
เมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึง่มลีายพระหัตถข์องรัชกาลที ่5 พรอ้มทัง้
ลายเซ็นของคณะผูต้ามเสด็จในครัง้นัน้ ใสก่รอบแสดงไวท้ีล็่อบบีช้ัน้ 2 ของโรงแรม 
FLEISCHER’S HOTEL 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม PARK HOTEL VOSSEVANGEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 วอส - เบอรเ์กน้ - ฟลมั - น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมัสบ์าเนน - ฟลมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเบอรเ์กน้ (BERGEN)(ประมาณ1.40 ช.ม.)เมอืงใหญ่อันดับ
สอง ไดรั้บยกย่องว่าเป็น "เมืองวัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงดา้น
ตะวันตกสุดของแผ่นดนินอร์เวย์ / นําท่านเดนิเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน้  ชมหมู่บา้น
ชาวประมงโบราณ Bryggenสิง่กอ่สรา้งเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์อาคารไมส้สีนัสวยงามทีม่ี
อายุเกือบ 300 ปี จนไดร้ับการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก 
(Unesco) 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงฟลมั(ประมาณ2.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆน่ารักที่มี
บรรยากาศสวยงาม รายลอ้มดว้ยแนวภูเขาและชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ด / นําท่าน



 

 

เดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงฟลมั สมควรแก่เวลา น าท่านขึน้รถไฟสายโรแมน
ตคิฟลมับาเนน ที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ ที่ท่านจะไดช้มความงามของหุบเขา 
ทะเลสาบ น้ําตกสูง Kjossfossที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดใหท้่านบันทกึภาพสวย
ประทับใจสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางถงึ สถานไีมดาล สถานีทีต่ัง้อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาตแิละขุนเขาสงูจากระดับน้ําทะเลถงึ 867 เมตรชืน่ชมกับธรรมชาตทิีส่วยงาม
ตลอดการเดนิทาง 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ฟลมั – น ัง่เรอืชมซองนฟ์ยอรด์ – กูด้วาเกน้ – กรุงออสโล (นอรเ์วย)์ – ชอ้ปป้ิง
คารล์สโจฮนัสเ์กท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

ตืน่เชา้มากบับรรยากาศสบายๆใหท้่านไดเ้ดนิเลน่พักผ่อนกับธรรมชาตทิีส่วยงามอากาศ
ทีส่ะอาดบรสิทุธิส์ดชืน่ น าทา่นล่องเรอืชมความสวยงามในซองนฟ์ยอรด์Sogne 
Fjord ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น King of fjord และนับว่าเป็นฟยอรด์ทีล่กึเขา้มาในแผ่นดนิมาก
ทีสุ่ดดว้ยความยาวกว่า 200 กโิลเมตรท่านจะไดช้ืน่ชมความงามทางธรรมชาตแิละ
บรรยากาศทีส่วยงามทีส่รา้งสรรคไ์วไ้ดอ้ยา่งมหศัจรรย ์ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย  นําทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุออสโล นครหลวงแหง่ประเทศนอรเวยช์มความสวยงามของ
เสน้ทางถนนทีส่วยงามตลอดการเดนิทาง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิชอ้ปป้ิงบน ถนน
คารล์สโจฮนัสเ์กท ทีม่รีา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม SCANDICHELSFYR HOTEL OSLO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 กรงุออสโล – ชมเมอืง – สนามกระโดดสก ี– คารล์สตดัด ์(สวเีดน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

นําทา่นเทีย่วชม กรงุออสโล ชมประตมิากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชวีติและการ



 

 

ดิน้รนตอ่สูข้องมนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดัง กสุตาฟ-วเิกอแลนด ์นําท่าน
เขา้สู่เขตใจกลางเมือง ผา่นชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง , อาคาร
สถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ปี อาท ิเนชัน่แนลเธยีเตอร,์ อาคารรัฐสภา และศาลา
เทศบาลเมืองเก่าซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางชื่นชมความ
สวยงามของธ รรมชาติตลอดการ เดินทางผ่านชมสนามกระโดดสกี จั ม ป์ 
HOLMEKOLLEN ทีม่ชี ือ่ของนอรเวย ์

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตดัด(์ประมาณ 3ช.ม.) เมอืงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทะเลสาบ
วาเนน ในประเทศสวีเดนนําท่านเดนิเล่นชมเมืองกับบรรยากาศทีส่บายๆรมิทะเลสาบ
วาเนน 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่7 คารล์สตดัด ์– กรุงสต็อกโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซ่า – ชมเมอืง – ชอ้ปป้ิงยา่น
เซอเกลิสแควร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงสต็อคโฮลม์(STOCKHOLM)(ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมอืง
หลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดใน
สแกนดเินเวยี จนไดร้ับขนานนามวา่ ความงามบนผวิน้ํา (Beauty on Water) หรอืราชนิี
แห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที่โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ
(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงที่
สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําทา่นชม กรุงสต็อคโฮลม์ โดยเริม่จากจุดชมววิทีท่่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมอืงที่
ตัง้อยู่บนพืน้น้ํานําท่านถ่ายรูปบรเิวณรอบนอกของ อาคารศาลาวา่การเมอืงสต็อค
โฮลม์ ทีส่รา้งอยูร่มิฝ่ังทะเลทีม่คีวามโดดเดน่และสวยงาม อกีทัง้ยังเป็นสถานที่ๆ จัดงาน
เลีย้งฉลองผูท้ีไ่ดร้ับรางวัลโนเบลิในทุกๆปีก่อน / น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวา
ซ่า เรอืรบโบราณอายุร่วม 400 ปีทีก่ษัตรยิก์สุตาฟที ่2 รับสัง่ใหส้รา้งเป็นเรอืรบทีใ่หญ่
ทีส่ดุในยโุรปในสมัยนัน้ แตเ่พยีง 20 นาททีีล่งน้ํา เรอืวาซา่ทีย่ ิง่ใหญ่ก็จมลงอยู่ใตท้ะเล 
มากว่า 300 ปีถงึไดกู้ข้ ึน้มาจัดแสดงเป็นพพิธิภัณฑ ์โดยตอ้งนําชิน้สว่นหลายลา้นชิน้ที่
กระจายไปทั่วทอ้งน้ําแถบนั้นมาปะตดิปะต่อเหมอืนต่อโมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถ
สรา้งขึน้มาจนเป็นสถานที่ๆ น่าสนใจทีส่ดุในกรุงสต็อคโฮลม์/ นําท่าน ชอ้ปป้ิงบรเิวณ
ยา่นเซอเกลิสแควร(์SERGEL SQUARE) ทีม่รีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้มากมาย ให ้
ทา่นเดนิเลน่ชมสนิคา้ตา่งๆตามอธัยาศยั 
 

คํา่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัไมร่วมอยูใ่นรายการ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม SCANDIC VICTORIA TOWER หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัที ่8 สต็อกโฮลม์(สวเีดน) – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอารนัดา เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาทํา TAX REFUND คนืภาษี
กอ่นเดนิทางกลบั 

13.30 น.  บนิลดัฟ้าออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 961 

วนัที ่9 ทา่กาศยานสุวรรณภมู ิ

05.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

***ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 4,000 บาท และ คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 3,000 บาท*** 

 

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 

  

อตัรานีร้วม 

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัสายการบนิไทยชัน้ประหยัด** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

- คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่รถรับ – สง่ระหว่างนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 

ชัว่โมงตอ่วัน) 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

  

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศก ์3,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บพรอ้มกบั

คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

- คา่ธรรมเนียมวซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

- คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ได ้

ระบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกัณทีจ่า่ย 3% (สาํหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

- คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

 



 

 

การจองและช าระเงนิ 

                ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่ันทีท่่านไดทํ้าการจองทัวร ์

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัตชิาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันหกัคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44 วันหกัคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วันคดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วันซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่สามารถทํากรุ๊ป

ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่านหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผ่านไม่ครบจํานวน 20 ท่านและ/หรอืมผีูร้่วมเดนิทางใน

คณะไม่ถงึ 20 ท่านซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วันหรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้

ทา่นตอ้งการ 

-ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ

ตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึน้อยู่กับดุลพนิิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

-ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของท่านได ้และท่าน

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม(่ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนื

คา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตามท่านไม่

สามารถเรยีกรอ้งคนืค่าวซีา่ได)้ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมีความ

ประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากหลักฐาน

ในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ใน

การไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้

ประเทศเป็นการถาวร) หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่่านการพจิารณา

กอ่นการเดนิทาง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ (คา่มัด

จําตัว๋กบัสายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯไดด้ําเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็ม

จํานวนและจะทําการคนืใหท้่านตามทีส่ายการบนิคนืใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืน

ทัง้นี้บางสายการบนิไม่สามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดท้่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบนิโดยตรง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่างสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 

15 วัน 

ผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืใชเ้อกสาร

ปลอมในการเดนิทางและสําหรับท่านทีถู่กปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางทุจรติ 

หรอืจะหลบหนีเขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิทัง้หมดที่

ทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตาม

กฎหมาย 

สําหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย และทางบรษัิทฯ จะขอ

ดําเนินการแจง้ยกเลกิวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกับทาง

สถานทตู 

หมายเหตอุืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการ

จลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการบนิหรือการยกเลกิเที่ยวบนิรวมถึงในกรณีที่



 

 

ทรัพยส์นิสูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทาง

บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

สภาวะค่าเงนิบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบนิมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบนิ

เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก

ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้

แจง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 

3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ

กรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และโรงแรม

ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ท่าน มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่

สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัต และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

หลกัฐานการยืน่วซีา่นอรเ์วย ์

1. รปูถา่ยส ี2 ใบ ขนาดกวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม.ไมส่วมแวน่ตาฉากหลงัขาว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 

2. หนังสอืเดนิทาง ทีย่ังไมห่มดอาย ุและตอ้งมอีายุไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนจนถงึวันทีเ่ดนิทางกลับประเทศ

ไทยและหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่(ถา้ม)ี 

3. หนังสือรับรองการทํางานที่ระบุวันลาชัดเจน หรือธุรกจิส่วนตัวหรือเอกสารการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษตวัจรงิ 

4.เอกสารหลกัฐานทางการเงนิ(สามารถเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่) 

4.1 หนังสอืรับรองธนาคารภาษาองักฤษฉบบัจรงิ 

4.2 สาํเนาสมดุบญัชยีอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6 เดอืนอพัเดตกอ่นยืน่ 7 วัน 

4.3 Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตกอ่นยืน่ 7 วัน 

5. กรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิตามนี้ 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่คํารอ้งเดนิทางคนเดยีว 

- หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางจากบดิามารดาทีรั่บรองโดยอําเภอ ตวัจรงิและสาํเนา 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่คํารอ้งเดนิทางกบัผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางจากผูป้กครองอกีฝ่ายหนึง่ ทีรั่บรองโดยอําเภอตวัจรงิและสาํเนา 

ในกรณีที่ผูย้ื่นคํารอ้ง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู เ้ดียว 

- หนังสอืรับรอง การมอํีานาจปกครองบตุร แตเ่พยีงผูเ้ดยีวตวัจรงิและสาํเนา 

6. สาํเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจําตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรบ์า้น

เบอรม์อืถอื 



 

 

7. สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 

8. ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

 

หมายเหต ุ ลูกคา้ตอ้งโชวต์วัทกุทา่น  ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ 

**หนงัสอืเดนิทางราชการไมต่อ้งท าวซีา่อยูไ่ด ้90 วนั** 

คา่ธรรมเนียมวซีา่นอรเ์วยต์อ้งชาํระทันทตีอนกรอกแบบฟอรม์วซีา่ออนไลน ์โดยผา่นบตัรเครดติเทา่นัน้  

(ไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นบตัรเครดติของผูย้ืน่ขอวซีา่) 

 

 


