สแกนดิเนเวีย 8 วัน QR

โคเปนเฮเกน - จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ ก - นา้ พุเกฟิ ออน - เออเรบรู – คาร์ ลสตัท
สต็อคโฮล์ม - ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน – พระราชวังสต็อคโฮล์ม - ออสโล - เอเคอร์ บรูค
เฮลซิงกิ - ล่องเรื อสาราญ DFDS และ SILJA LINE ห้ องพักวิวทะเล
กาหนดการเดินทาง
06-13 พ.ย.//20-27 พ.ย.//29 พ.ย.-06 ธ.ค. 62//29 ธ.ค.-05 ม.ค. 63
11-18 ม.ค.//08-15 ก.พ.//20-27 มี.ค.//21-28 มี.ค.//28 มี.ค.-04 เม.ย. 63

( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

กรุงเทพฯ – โดฮา

17.30
20.55

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิเคาน์ เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ แถว Q ประตู 8
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินการ์ ต้าแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR833

วันที่2

โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติล้ เมอร์ เมด – นา้ พุเกฟิ ออน
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก – ช้ อปปิ้ ง – เรื อสาราญ DFDS(ห้ องวิวทะเล)

23.40
01.35
07.05

ถึงกรุ งโดฮา เพื่อเปลีย่ นเครื่ อง สู่ ประเทศเดนมาร์ ค
ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยเทีย่ วบินที่ QR161
ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้น หลังจากผ่านวิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและพิธีทางศุลกากรแล้ ว
นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมืองโคเปนเฮเก้ น ตั้งอยูร่ ะหว่าง ทะเล
บอลติ ค และทะเลเหนื อ ล้ อ มรอบด้ ว ยพื้ น น้ าเกื อ บทั้ง หมดภู มิ
ประเทศประกอบด้วยคาบสมุ ท ร Jutland และเกาะต่ า งๆอี ก 406
เกาะ นาท่า นถ่ ายรู ป คู่ก ับ เงื อ กน้ อยลิต เติ้ลเมอร์ เมด Little Mermaid
สัญลักษณ์ ของเมือง จากนั้นชม น้าพุเกฟิ ออน ซึ่ งเป็ นผลงานแอน
เดอร์ ส บุ น ด์ ก าร์ ด สร้ า งให้ เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งในโอกาส
ครบรอบปี ที่ 50 จากนั้นชมจตุ รัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ ก ”
(Amalienborg Palace) ที่ ป ระทับ ในฤดู ห นาวของราชวงศ์ แ ห่ ง
เดนมาร์ก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมจัตุรัสซิ ต้ ีฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรื อช้อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย ย่านถนน “สตรอยเกท์”
ได้ เวลาอันเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อนาท่านลงเรื อสาราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้ วยสิ่ งอานวย
ความสะดวกนานาชนิด เช่ น ภัตตาคาร บาร์
ไนต์ ค ลับ และเพลิน กั บ การเลื อ ก ชมสิ น ค้ า
ปลอดภาษี ฯลฯ นาท่ านล่ องสู่ ทะเลเหนื อจรด
มหาสมุ ทรแอตแลนติก ระหว่ างการเดินทาง
ท่ า นจะได้ ช ม “ออสโลฟยอร์ ด” ส่ วนหนึ่ ง
ของฟยอร์ ดนอร์ เวย์ทมี่ ีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก
บริ การอาหารมื้อค่า แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเล
เ ม นู พิ เ ศ ษ ส แ ก น ดิ เ น เ วี ย น ซี ฟู๊ ด

เที่ยง
บ่ าย
15.00

ค่า

Scandinavian Seafood พร้ อมเครื่ องดื่มท่านละ 1 แก้ว ณ ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจาก
มหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่าคืนนีห้ าความสาราญและพักค้ างคืนในเรื อสาราญ DFDS

ที่พกั :
วันที่3

เรื อ DFDS TOR LINE / พักห้ องละ 2 ท่ าน(ห้ องพักวิวทะเล)
ออสโล – พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เดินเล่นย่ านเอเคอร์ บรู ค
ช้ อปปิ้ งที่แบรนด์ เนมย่ านถนนคาร์ ลโจฮัน

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรื อสาราญ

09.30

เดินทางถึงท่าเรื อกรุ งออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ นาท่านชมบริ เวณลานกระโดดสกีโฮเมนคอ

ค่า

เลน (HOLMENKOLLEN) ซึ่ งสร้ างขึ้ นเพื่อเป็ นสถานที่
แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสี ยงที่สุดของนอร์ เวย์ ชมสวน
ประติ มากรรมวิก แลนด์ ท่ า นจะตื่ นตาตื่ นใจในผลงาน
ของปฏิมากรเอกชาวนอร์ เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้
เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่ ม รู ปสลัก หิ น แกรนิ ต และ
ทองแดงให้ค น รุ่ นหลังได้เห็ นวัฎ จัก รในหนึ่ ง ชี วิตของ
มนุ ษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็ นที่ต้ งั ของรู ปแกะสลัก
ชิ้ นโบว์แดงของท่านชื่ อ "โมโนลิ ท" (สู ง 17 เมตร) แกะ
จากหิ นสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมวิวทิวทัศน์ย่านเอเคอร์ บรู ค (Aker Brygge) ย่านช้อปปิ้ งข้า งท่าเรื อเป็ นที่ นิยมแห่ งหนึ่ งของ
นักท่องเที่ยว และที่ต้ งั ของศาลาว่าการ (Town Hall) แนว
อาร์ ตเดคโคสถาปั ตยกรรมที่ ดูท นั สมัย ประดับไปด้วย
น้ าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกล้
กันเป็ น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆมีการจัดแสดง
เกี่ ยวกับผูท้ ี่ได้รับรางวัลอันทรงเกี ยรติ และไกลออกไป
คื อ โรงโอเปร่ า ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ นมาใหม่ ด้ ว ยแนวคิ ด
สถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย นาท่านช้อปปิ้ งที่ยา่ นคาร์ลโจฮัน
สตรี ท (KARL JOHAN STREET) เป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งที่
เลื่องชื่อของเมืองออสโล สิ นค้าของฝากที่เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวคือ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้น อิสระให้
ท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :

SCANDIC HOTEL, OSLO หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่4

ออสโล – คาร์ ลสตัท – เออเรบรู

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ ลสตัท (KARLSTAD) (200 ก.ม.) คาร์ลสตัดเป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ า
เดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่ นที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทาง
การค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ ล ซึ่ งต่อมาคือกษัตริ ย ์
ชาร์ ลที่ 9 แห่ งราชวงศ์สวีดิช ชื่ อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่า

นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องเออเรบลู Orebro (109 ก.ม.) เมื องที่ มี
ชื่ อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ ง ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชม
เมืองเออเรอะบรู เมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ทางการค้า และยัง ถื อว่า เป็ นศู นย์ก ลางทางประวัติศ าสตร์ และ
วัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่ งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้วย
บันทึ ก ภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle)
ปราสาทป้ อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่
บนเกาะเล็กๆ บนแม่น้ าสวาร์ ตาน “Svartan River” สร้ างขึ้ นครั้ ง
แรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่5

SCANDIC HOTEL, OREBRO หรื อระดับใกล้เคียง
สต็อคโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งสต๊ อกโฮล์ ม นาท่ านชมกรุ งสต๊ อคโฮล์ ม
Stockholm เมื องหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงาม

เทีย่ ง
บ่ าย

ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน
ผิวน้ า” Beauty on Water หรื อ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค จากนั้นนา
ท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุ งสต๊อกโฮล์มจาก
ด้านบนเนินเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินเล่ นชม “แกมล่ าสแตน” เมืองเก่าแก่ที่สุดแห่ งยุคกลาง
และยังเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ จากนั้นแวะ

ค่า

ถ่ า ยรู ป (ด้ า นนอก) พระราชวัง สต็ อ คโฮล์ ม (STOCKHOLM ROYAL PALACE) เป็ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ
พระมหากษัตริ ยส์ วีเดนในปั จจุบนั เป็ นพระราชวังที่ก่อสร้างด้วยอิฐ หลังคาถูกปกคลุมด้วยทองแดงและยังเป็ น 1
ในพระราชวังหลวงที่ ใ หญ่ ที่สุ ดในโลก นาท่ า นช้ อปปิ้ ง ย่ า นถนนช้ อปปิ้ ง DROTTNINGGATAN ของกรุ ง
สต็อคโฮล์ม หรื อช้ อปปิ้ งทีห่ ้ างสรรพสิ นค้ าเอ็นเค NK ซึ่งเป็ น “ห้ างทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่6

Quality Hotel Globe Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
สต๊ อคโฮล์ม – พิพธิ ภัณธ์ เรื อวาซา – เข้ าศาลาว่าการ
ล่องเรื อสาราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้ องพักวิวทะเล)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นน าท่ า นเข้ า ชม “ซิ ต้ ี ฮอลล์ ” City Hall หรื อศาลาว่ า
การเมืองซึ่ งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อดัง
ของสวีเ ดน คื อ Ragnar Ostberg สร้ า งด้ว ยอิ ฐ แดงกว่า 8 ล้า น
ก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911
และทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิ ต้ ี ฮอลล์
นี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชม “พิพธิ ภัณฑ์ เรื อวาซา” ชมเรื อรบวาซา ที่สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ในการทาสงครามกับเยอรมนี แต่เรื อรบลานี้ กลับไม่มี
โอกาสที่จะได้ออกไปลอยลาต่อหน้าศัตรู ของสวีเดนเลยเพราะ
หลังจากเรื อรบวาซาร์ ได้ถูกปล่อยลงน้ าได้เพียง 30 นาที เรื อรบ
วาซาร์ ก็ล่มและจมลงสู่ กน้ ทะเลอย่างรวดเร็ ว และถูกทิง้ ให้จมอยู่
ใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรื อ
สาราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์ ” Silja Line ซึ่ งเป็ นเรื อสมุทร
ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ของสแกนดิ เ นเวี ย ล่ อ งผ่า นทะเลบอลติ ก สู่
กรุ งสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนาน
มากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์ , ไนต์คลับ, ดิส
โก้เธค, ศูนย์สันทนาการสาหรับครอบครัว , ร้ านค้าปลอดภาษี
และเสี่ ยงโชคในคาสิ โนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของ
หมู่เกาะแก่ งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่า งสองเมื องหลวงมหาเสน่ ห์แห่ งสแกนดิ เนเวีย
อิสระกับการพักผ่อนบนเรื อ

เทีย่ ง

บ่ าย

15.00

ค่า

บริการอาหารมื้อค่า แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซี ฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคาร
ภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนื อและทะเลบอลติก ทดลองชิ มไข่ปลาคาร์ เวีย และปลาแซลมอนแบบ
ต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรู หราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พกั :
วันที่7

บนเรื อสาราญซิลเลียไลน์ : Silja Line (พักห้ องละ 2 ท่ าน) ห้ องพักวิวทะเล
เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์ หินเทมเปอเลียวคิโอ - เข้ าสนามบิน

เช้ า
09.30

23.20

บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรื อสาราญ
เรื อเข้ าเทียบฝั่ งกรุ งเฮลซิงกิเฮลซิ งกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ นาท่ าน ชมกรุ งเฮลซิ งกิเมื องหลวงของ
ฟิ นแลนด์ ซึ่ งมีสถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่ างสวีดิชและรั สเซี ย
เจ้ าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่ งทะเล บอลติก” นาท่านเข้ าชม “โบสถ์ หิน
เทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สร้ างขึ้นโดย การขุดเจาะใน
ซอกหินแกรนิตขนาดมหึ มา โบสถ์ซ่ ึ งออกแบบโดยสองพี่นอ้ งตัวโมและติ
โม ในปี ค.ศ. 1969 มี รู ป ร่ า งคล้า ยจานบิ น จากนั้น เยี่ ย มชมมหาวิ ห าร
Uspensy ของศาสนาคริ สต์ นิ ก ายออร์ ธ อดอกซ์ ที่ ง ดงามด้ ว ยลัก ษณะ
สถาปั ตยกรรมแบบรั สเซีย จากนั้นชม“จัตุรัสรั ฐสภา” Senate Square ซึ่ งเป็ นที่ต้ ังของอนุ สาวรี ย์พระเจ้ าอเล็ก
ซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่ นิกายรู เธอรั น นอกจากนั้นยังมี “อนุสาวรี ย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์
ผู้แต่ งเพลงฟิ นแลนเดียทีส่ วนสาธารณะเวลล์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะเป็ น
ตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานา
ชนิ ด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็ นที่ต้ งั สถานที่สาคัญ อาทิ ทาเนียบ
ประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึก
ตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมาย เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินการ์ ต้า แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR308

วันที่8

โดฮา – สนามบินสุ วรรณภูมิ

05.30
08.00
19.00

เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ QR832
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

*** หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดิ นทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผนู้ าทัวร์ มี
อานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เทีย่ ง
บ่ าย

อัตราค่าบริการ
ช่ วงออกเดินทาง

29 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563
พ.ย.-มี.ค. 2563

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

62,900

62,900

62,900

17,900

55,900

55,900

55,900

15,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Classกรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ - กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่
อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์
หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผนู ้ าเที่ยวตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากผูเ้ ดินทางอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป
ต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่านละ 12 ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (ท่านละ 800 บาท)
ค่าบริ การและค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชี พที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ
ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียม
วีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิ ดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
o ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ
ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วี
ซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา
ตัว๋ เครื่ องบิ นถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่ เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะต้ องโดนค่ ามัดจาห้ องพักทุกคืน ของการ
เดินทางหากท่ านไม่ ปรากฏตัวตามวันทีเ่ ข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้ องยึดค่ าห้ อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบ และมีเอกสาร
ชี้แจงให้ ท่านเข้ าใจ(ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับการต่ อรองระหว่ างบริษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พกั ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้
ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัท เริ่ ม ต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน สุ วรรณภู มิ กรณีท่ านเดิน ทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดทีใ่ ช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ าย
ทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลและกรุ๊ ปที่ต้องการันตีมัดจากับสาย
การบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA(ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุน้ หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรั บ รองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรั บรองกรุ ณาระบุ คาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ล ะ
สถานทูตพร้อม Statement และ สาเนาสมุดเงิ นฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดื อน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้า
พาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิ ดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านัน้
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีจ้ ะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

