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สวเีดน – ฟินแลนด ์– นอรเ์วย ์– เดนมารค์ 

เฮลซงิก-ิเรอื SILJALINE-สตอ๊คโฮลม์-คาลสตทั-ออสโล-โกล-ไกโล-่เบอรเ์กน้-ลอ่ง SOGNEFJORD-นัง่

รถไฟ FLAMBANA-นัง่กระเชา้ชมววิเมอืงเบอรเ์กน้-เรอื DFDS-โคเปนเฮเกน้ 

ก าหนดการเดินทาง  

พเิศษ ลอ่งเรอืและพกับนเรือส าราญ SILJALINE   

ลอ่งเรอืและพกับนเรอืส  าราญ DFDS SEAWAY 

นัง่รถไฟ FLAMSBANA ลอ่งเรอื SOGNEFJORD นัง่กระเชา้ชมววิเมอืงเบอรเ์กน้ 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่สอง สตอ๊กโฮลม์(สวเีดน) - เฮลชิงก(ิฟินแลนด)์ 

01.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ กรุงสตอ๊กโฮลม์ (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน โดยเทีย่วบนิที ่EK385 / EK157 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องบนิที่สนามบนิดูไบ 0500-0830 *.*.*. 

12.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ กรุงสตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน ….จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซงิก ิ(HELSINKI) เมอืง

หลวงและเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด ์โดย เทีย่วบนิภายในประเทศ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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......... น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเฮลซงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์ 

......... น. ถงึ กรุงเฮลซงิก ิ(HELSINKI) ประเทศฟินแลนด ์เมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศฟินแลนด ์ต ัง้อยู่ ทาง

ใตข้องประเทศ ริมชายฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกอิยู่ตดิกบัเมอืงวนัตาและเมอืงเอสโป ซึง่รวมตัง้เป็นเขตเมอืงหลวง

หรอืมหานครเฮลซงิก ิเฮลซงิกมิชีื่อเดมิว่าเฮลซงิฟอรส์และยงัคงเป็นชื่อเมอืงในภาษาสวเีดนในปจัจบุนั... หลงัผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้.... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SCANDIC หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม เฮลชิงก(ิฟินแลนด)์ - ลอ่งเรอื SILJA LINE - สตอ๊กโฮลม์(สวเีดน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านชมประเทศทีม่เีอกลกัษณข์องตนเอง กรุงเฮลซงิกิ 

เจา้ของนาม ธดิาสาวแห่งทะเลบอลตกิ นครลูกครึ่ง มปีระชากร

กว่าสีแ่สนคน มคีารล์ ลุดวกิ เองเกล ชาวเยอรมนัท าหนา้ทีเ่ป็น

สถาปนิกใหญ่ในโครงการสรา้งเมอืงใหมน้ี่ ชมศูนยก์ลางของเมอืง

ที ่จตัรุสัรฐัสภา (SENATE SQUARE) ซึง่มขีนาดใหญ่รองรบัคน

ไดห้ลายหมืน่คน สิง่ก่อสรา้งส าคญับรเิวณจตัรุสัน้ีคือ มหาวหิาร 

(CATHEDRAL) ซึง่ต ัง้อยู่ทางทศิเหนือของจตัรุสั ทางทศิ

ตะวนัออกและตะวนัตกเป็นท าเนียบรฐับาลและอาคารหลกัของมหาวทิยาลยัตามล าดบั และบรเิวณจตัรุสัแห่งน้ียงั

เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรช์นะรางวลัออสการเ์รื่องเรดส ์โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซงิกิแทนกรุงเลนินก

ราดในสหภาพโซเวยีต 

ชมมหาวหิารอสุเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถแ์บบรสัเซยีออรโ์ธดอกซ ์และเป็นโบสถนิ์กายออรโ์ธ

ดอกซท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปตะวนัตก ตวัวหิารอสุเปนสกี้ต ัง้อยู่บนเนินไมไ่กลจากบรเิวณท่าเรอื มลีานกวา้งหนา้วหิาร 

เป็นจดุชมววิและถ่ายรูปดา้นลา่งของอ่าวฟินแลนดแ์ละตลาดรมิท่าเรอืที่สวยงามจดุหน่ึง  

  ชม โบสถ ์TEMPPELIAUKIO ซึง่มอีกีชื่อหน่ึงว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถท์ี่มชีื่อเสียงอกีแห่งหน่ึงของกรุง

เฮลซงิก ิสรา้งดว้ยหนิโดยเฉพาะภายในมกีารตกแต่งที่สวยงาม มสีถาปตัยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหนา้ผาทีม่ี

ก  าแพงภายในเป็นหนิ  

  น าท่านสู่บริเวณ ตลาดรมิท่าเรอื (MARKET SQUARE) ทีม่ที ัง้ส่วนของตลาดปลา,ตลาดผลไม,้ตลาดสนิคา้จ าหน่าย

แก่นกัท่องเที่ยว ท่านจะไดช้มภาพชวีติการจบัจ่ายซื้อของของชาวฟินนิช อกีท ัง้ยงัสามารถเลอืกชม เลอืกซื้อหาเชอรร์ี่

สด สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไขป่ลาคารเ์วยี ผลติภณัฑท์ าจากหนงักวางเรนเดยีรม์ากมาย ฯลฯ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

........ น.  จากนัน้เดนิทางสู่ ท่าเรอื SILJA LINE เพือ่เดนิทางโดยเรอืส าราญลอ่งทะเลบอลติกขนาดมหมึาลอ่งผ่านฟยอรด์อนั

แสนงามของฟินแลนด ์สู่ทะเลบอลตกิจนถงึกรุง

สตอ็คโฮลม์ ประเทศสวเีดน เพลดิเพลนิกบัความ

สนุกสนานมากมายในเรอื เช่น หอ้งเลน่เกมต่าง 
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ๆ โรงภาพยนตร ์ภตัตาคาร บาร ์คาสโิน ไนตค์ลบั รา้นคา้ปลอดภาษทีี่จ  าหน่ายสนิคา้ในราคาพเิศษสุด  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์

สแกนดิเนเวยีนซฟีู้ ด ณ ภตัตาคารบนเรอื อิ่มอร่อยกบัอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพเิศษ 

และไขป่ลาคารเ์วยีรเ์ลศิรส พรอ้มเครื่องดื่ม ไมว่่าจะเป็นเบยีรไ์วน ์หรอืซอฟดรงิคใ์หเ้ลอืกดื่มแบบ UNLIMITED 

เพลดิเพลนิกบัความหรูหราทีไ่ม่ธรรมดาในคืนพเิศษน้ี ค า่คืนน้ี พกัผ่อนในเรอืส าราญ SILJA LINE  

หมายเหตุ กรุณาเตรยีมกระเป๋า OVERNIGHT BAG ส าหรบัคา้งคืน 1 คืน 

วนัที่สี ่  สตอ๊กโฮลม์(สวเีดน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.45 น.   เรอืเขา้เทยีบท่า กรุงสตอ็คโฮลม์ (STOCKHOLM) เมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิ

ชายฝัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศ เป็นที่ต ัง้ของ

รฐับาลสวเีดน และเป็นที่ประทบัของสมเดจ็พระราชาธิบดี

คารล์ที ่16 กสุตาฟ พระมหากษตัรยิอ์งคป์จัจบุนัของ

สวเีดน …. 

......น าท่าน ชมกรุงสตอ๊กโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศ

สวเีดน ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกจนไดร้บั

ขนานนามว่า ราชนีิแห่งทะเลบอลตกิ เมอืงแห่งประวตัศิาสตรต์ ัง้แต่ศตวรรษที ่13 ...ชมความสวยงามของววิกรุงส

ตอ๊กโฮลม์ ณ จดุชมววิ น าท่านชอ้ปป้ิงทีถ่นนชอ้ปป้ิงสตรีท.....อิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั.... 

น าท่าน ชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา เรอืรบโบราณทีจ่มทะเลถงึ 333 ปี เรอืรบทีใ่หญ่ทีสุ่ดบรรทกุปืนใหญ่ถงึ 64 

กระบอก สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านที่ตอ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนติดต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 

15Euro.- *.*.*.น าท่านอสิระถ่ายรูปดา้นหนา้กบัซติี้ฮอลล ์(CITY HALL) หรอืศาลาการเมอืงทุกปีของวนัที่ 10 ธ.ค. 

จะมพีธิมีอบรางวลัโนเบล ณ ทีน่ี่ 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคารล์สตทั  (KARLSTAD) ประเทศสวเีดน (310 กม.) เมอืงรมิทะเลสาบแวนเนิรน์ ทีม่ี

ชาวเมอืงนอรด์กิด ัง้เดมิอาศยัมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคา 

ทีพ่กั  SCANDIC HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  สตอ๊กโฮลม์-คารล์สตทั-ออสโล-โกล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงออสโล (OSLO) (221 กม.) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ที่ต ัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟ

ยอรด์ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของทอ้งทุ่งหญา้อนัเขยีวขจี 

 น าท่านถ่ายรูปกบั THE OSLO OPERA HOUSE น าท่านชมภายนอกพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ้งโบราณจดัแสดงเกี่ยวกบั

เรอืไวกิ้งที่สรา้งจากไม ้ในสตวรรษที ่9 *.*.*. หากท่านทีต่อ้งการเขา้ชมดา้นใน รบกวนตดิต่อหวัหนา้ ค่าเขา้ท่านละ 

15Euro.- *.*.*. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านชมอุทยานฟรอ๊กเนอร ์ที่มปีระตมิากรรมทีแ่สดงถงึคามเป็นอยู่สภาพชวีติและการดิ้นรนต่อสูข้องมนุษยช์าต ิ

ซึง่เป็นผลงานของ กสุตาฟวเิกอแลนด ์.น าท่านชมปราสาท AKERSHUS 

น าชมกรุงออสโล นครทีม่อีายุกว่า 1,000 ปี ต ัง้แต่สมยัไวกิ้งเรอือ านาจ ผ่าน

ชมน าเนียบรฐับาลพระบรมมหาราชวงัของกษตัริยน์อรเ์วย .์.น าท่านชมศาลา

ว่าการเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของ

อาคารหอคอยคู่ ต ัง้อยู่รมิแมน่ า้ รายลอ้มไปดว้ยอาคารทีส่วยงามรมิ

ออสโลฟยอรด์ ...จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงอย่างจใุจบรเิวณ ย่านคารล์โจฮนัเกท 

(KARL JOHANS GATE) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ลือ่งชื่อของเมอืงออสโลสนิคา้ของฝากทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนกัท่องเที่ยว

คือ เครื่องครวั พวงกญุแจเป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม สนิคา้และของทีร่ะลกึต่างๆ ทีข่ายกนัในประเทศน้ีจะมรีาคา

ค่อนขา้งสูงเน่ืองจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่ค่ีาครองชพีสูงทีสุ่ดในโลกประเทศหน่ึง… 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโกล (GOL) เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาทีม่ชีื่อเสยีงของนอรเ์วย ์เมอืงแห่งปาก

ประตูสู่ดนิแดนแห่งฟยอรด์แลนดแ์ละสกรีีสอรท์ยอดนิยมในเขตของประเทศ และยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงรกัษาจารตี

วฒันธรรมรูปลกัษณ์ด ัง้เดมิของหมูบ่า้นชนชาวนอรส์ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19.. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  STOREFJELL RESORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  โกล-ออสโล-ฟลมั-กูดวาเกน-เบอรเ์กน-นัง่กระเชา้ชมววิเมือง-เบอรเ์กน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลมั (FLAM) ดนิแดนแห่งเขตชายฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะ

ของการเกิดการกดัเซาะของน า้แขง็เมือ่คร ัง้ที่บริเวณชายฝัง่ทะเลเหลา่นัน้ยงัเป็นน า้แขง็อยู่ เกิดการละลาย และ

กะเทาะ จนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มาในแผ่นดนิเป็นธรรมชาติทีม่คีวามงดงามเป็นอย่างมาก… 

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืในซองน ์ฟยอรด์ (SOGNE FJORD) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น 

KING OF FJORD และนบัไดว้่าเป็นฟยอรด์ที่ลกึเขา้มาในแผ่นดินมากที่สุด

ดว้ยความยาวกว่า 200 กโิลเมตร ท่านจะไดช้ื่นชม  ความงามทางธรรมชาติที่

สรา้งสรรคไ์วใ้หท่้านชื่นชมอย่างเตม็อิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจนิตนาการ 

เนียรอยฟยอรด์ (NAEROYFJORD) เป็นฟยอรด์ที่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น

มรดกโลก และเออรแ์ลนดส์ ฟยอรด์ (AURLANDSFJORD) เป็นฟยอรด์ทีม่ี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศนอรเ์วย ์ท ัง้สองฟยอรด์เป็นสาขาของ SONGNEFJORD ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็น 

KING OF FJORD คือ เป็นฟยอรด์ทีใ่หญ่ทีสุ่ด และยิง่ใหญ่ที่สุดของนอรเวย ์โดยเฉพาะเนียรอยฟยอรด์ ไดร้บัการ

ยอมรบัว่าเป็นฟยอรด์ที่อยู่ห่างไกลที่สุด และสวยงามทสุีดในฟยอรด์สาขาของ SOGNEFJORD อกีท ัง้ยงัเป็นฟ

ยอรด์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในนอรเวยอ์ีกดว้ย ....เดนิทางถงึ เมอืงกูดวาเกน (GUDVANGEN)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรเ์กน (BERGEN) เมอืงใหญ่ที่มคีวามส าคญัเป็นอนัดบั 2 ของนอรเวย ์อกีท ัง้ยงั

เป็นเมอืงท่าที่ส  าคญั และยงัเคยใหก้ารตอ้นรบัผูม้าเยอืนอย่างอบอุ่นมาแลว้กว่า900 ปี เป็นเมอืงที่ไดร้บัการสบืทอด
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เอกลกัษณ์ทางศิลปะ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของบรรพบุรุษจนไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็น มรดกโลก น าท่าน นัง่

กระเชา้ชมววิทวิทศันอ์นัสวยงามของเมอืงเบอรเ์กน้.. 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ เบอรเ์กน-นัง่รถไฟสายแมนตกิ-เกโล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมอืงเก่า ซึง่ในอดตีเป็นโกดงัสนิคา้ต่างๆ ปจัจบุนัถกูดดัแปลงมาเป็นรา้นอาหาร โรงแรม อารต์

แกลเลอรี่ พพิธิภณัฑ ์รา้นคา้ต่างๆมากมาย ใหท่้านไดพ้กัผ่อนกบับรรยากาศแสนสบาย ผ่านชมบรเิวณท่าเรอื และ

Brygge อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ทีไ่ดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่าน นัง่รถไฟสายโรแมนติก ฟลมั - ไมรด์าล - ฟลมั โดยสถานีไมรด์าลเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางรถไฟสายโรแมน

ตกิฟลอมสบ์านา โดยสถานีไมรด์าลแห่งน้ีอยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 867 เมตร / 

เปลีย่นขบวนรถไฟเป็นสาย ฟลอมสบ์านา (FLAMSBANA) เสน้ทางรถไฟสายโรแมนติกที่มี

ชื่อเสยีงของนอรเ์วย ์นัง่รถไฟสายโรแมนติกเลยีบไปตามเสน้ทางชมววิแสนสวย ระหว่างทาง

ท่านจะไดช้ื่นชมกบัธรรมชาตอินัสวยงาม ลดัเลาะไปตามไหลเ่ขา รถไฟจะจอดใหท่้าน ชม 

น า้ตก KJOSFOSS ซึง่น า้ทีไ่หลไดม้าจากการละลายของหมิะบนเทอืกเขาสูง … 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงเกโล (GEILO) (244 กม.) ทีต่ ัง้อยู่บนเขาท่ามกลางความ

สดใสของธรรมชาต ิเมอืงเกโลเป็นสกีรสีอรท์ทีพ่รอ้มสรรพส าหรบัการเล่นสก ีซึง่ในช่วงฤดูหนาวจะเตม็ไปดว้ยผูค้นที่

รกัการเลน่สก ี…อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  GEILO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด เกโล-ออสโล-เรอื DFDS 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงออสโล (222 กม.) เมอืงทีถู่กสถาปนาขึ้นเมือ่ 60 ปีก่อน ซึง่ในอดีตเมือ่คร ัง้ทีน่อรเวยอ์ยู่ใน

อารกัขาของอาณาจกัรเดนมารก์ นอรเ์วยไ์ดย้า้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้จากกรุงทรอนโฮลมม์าเป็นกรุงเบอรเ์กนก่อนจะ

มาเป็นกรุงออสโลในปจัจบุนั… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

........ น.  เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอื DFDS สแกนดเินเวยีน ซเีวย ์มุง่สู่เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 

16.30 น.  เรอืส  าราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมอืงโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมารค์บนเรอืท่านจะไดพ้บกบัสิง่อ  านวยความ

สะดวก 

- ดสิโกเ้ธค -  บาร ์– รา้นคา้ปลอดภาษแีละอื่นๆอกี

มากมาย 
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ค า่  รบัประทานอาหาค า่แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื สไตนส์แกนดเินเวยีน 

วนัที่เกา้  เรอื DFDS-โคเปนเฮเกน-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

09.30 น. เรอืส  าราญ DFDS ถงึเท่าเทยีบเรอื เมอืงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารค์ เมอืงหลวง และเมอืง

ชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ต ัง้อยู่ชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์และเป็นย่านธุรกจิทีส่  าคญั เน่ืองจากมี

การท าประมง และเป็นเมอืงท่าของการขนส่งสนิคา้การท่องเทีย่ว และอตุสาหกรรม อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่วยงาม 

และน่าสนใจดว้ยมลีกัษณะของการผสมผสานวถิชีวีติหลากหลาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ นูฮาวน ์(NYHAVN) แหลง่ท่องเทีย่วส าคญัอกีแห่งหน่ึงของเมอืง เพราะมรีา้นคา้ 

รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึที่สวยงาม ทนัสมยัประกอบกบัมเีรอืใบ และเรอืสนิคา้โบราณทีไ่ดร้บัการบูรณะ

ซ่อมแซมอย่างดถีกูน ามาจอดทอดสมออยู่รมิสองขา้งฝัง่แมน่ า้ ... 

น าท่านสู่ ถ่ายรูปบรเิวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลยีนบอรก์ (AMALIENBORG PALACE) 

ซึง่เป็นสถานทีป่ระทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ พระราชวงัแห่งน้ีก่อสรา้งตามแบบ

สถาปตัยกรรมรอ็คโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วงัทุกวนั เหมอืนกบั

พระราชวงับ ัก๊กิ้งแฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงัต ัง้ต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บรเิวณตรงกลาง

เป็นลานกวา้งซึง่รถสามารถแล่นผ่านไปมาไดอ้ย่างสบาย เน่ืองจากพระราชวงัแห่งน้ีไมม่รี ัว้ก ัน้ จตัุรสั

ดา้นหนา้ของพระราชวงั ท่านจะพบกบัอนุสาวรยีข์องกษตัริยเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดูสงา่งามยิง่นกั…. 

น าท่าน ถ่ายภาพกบัเงอืกนอ้ยลดิเดิ้ล เมอรเ์มด (THE LITTLE MERMAID) ต านานแห่งความรกัของเงอืกนอ้ย

สญัลกัษณท์ีส่  าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน้ จากงานการประพนั ธอ์นัลอืชื่อของฮนัส ์ครสิเตียนแอนเดอรส์นั (HANS 

CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรยีล คือ ตวัละครส าคญัที่ท  าใหก้รุงโคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอกีอย่างหน่ึง 

นอกจากสวรรคแ์ห่งเมอืงท่าว่าเป็นเมอืงแห่งความรกัในเทพนิยายอกีดว้ย นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยู่รมิชายหาดแลว้ 

แอเรยีล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการด์ และของที่ระลกึ ไมว่่าจะเป็น แมก็เน็ตแกว้น า้ พวงกญุแจ ท ัว่กรุงโคเปนเฮเกน 

14.20 น.  (เวลาทอ้งถิน่)  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที ่EK152 / EK384 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องบนิที่ดูไบ 2345-0305 *.*.*. 

วนัที่สบิ  ประเทศไทย 

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ที่เกีย่วข้องกับวันเดินทางทีท่่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษทัฯ กรุณาแจ้งให้กับทาง

เจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 
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อตัราค่าใชจ้า่ย 

อตัราค่าใชจ่้าย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

7-16 ก.พ. // 13-22 มี.ค. 

30 เม.ย.-9 พ.ค. 

29 พ.ค.-7 มิ.ย. 

75,900.- 13,500 
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อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี
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หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,650,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 70.- ยูโร (SERVICE CHARGE) 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,900.- บาท (เน่ืองจากยืน่ผ่านตวัแทนการยืน่จงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยืน่) (หากสถานทูตได ้

ก าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 



Euro12.5 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา
ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก
ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง

ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง

กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด

หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ
มัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
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 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 
เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่นอรเ์วย ์

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั
ท าการเอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุดในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึ

หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่ 

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่
วซีา่ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาว
เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน 
(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 

กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้ง

ขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์  
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(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 
หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีน
บา้น 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 

 
4. หลกัฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 
ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้

สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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