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สวีเดน – ฟิ นแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ค
เฮลซิงกิ-เรือ SILJALINE-สต๊อคโฮล์ม-คาลสตัท-ออสโล-โกล-ไกโล่-เบอร์เก้น-ล่อง SOGNEFJORD-นัง่
รถไฟ FLAMBANA-นัง่ กระเช้าชมวิวเมืองเบอร์เก้น-เรือ DFDS-โคเปนเฮเก้น
กาหนดการเดินทาง
พิเศษ ล่องเรือและพักบนเรือสาราญ SILJALINE
ล่องเรือและพักบนเรือสาราญ DFDS SEAWAY
นัง่ รถไฟ FLAMSBANA ล่องเรือ SOGNEFJORD นัง่ กระเช้าชมวิวเมืองเบอร์เก้น
วันที่หนึ่ ง
กรุงเทพฯ
21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

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

วันที่สอง

สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน) - เฮลชิงกิ(ฟิ นแลนด์)

01.05 น.

(เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางสู่ กรุงสต๊อกโฮล์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน โดยเทีย่ วบินที่ EK385 / EK157
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องบินที่สนามบินดูไบ 0500-0830 *.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึง กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ….จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมือง
หลวงและเมืองทีใ่ หญ่ท่สี ุดของประเทศฟิ นแลนด์ โดย เทีย่ วบินภายในประเทศ

12.15 น.

Euro12.5

......... น.
......... น.

คา่
ทีพ่ กั

ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์
ถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ทส่ี ุดของประเทศฟิ นแลนด์ ตัง้ อยู่ ทาง
ใต้ของประเทศ ริมชายฝัง่ อ่าวฟิ นแลนด์ เฮลซิงกิอยู่ตดิ กับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึง่ รวมตัง้ เป็ นเขตเมืองหลวง
หรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมชี ่อื เดิมว่าเฮลซิงฟอร์สและยังคงเป็ นชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบนั ... หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว....
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SCANDIC หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เฮลชิงกิ(ฟิ นแลนด์) - ล่องเรือ SILJA LINE - สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชมประเทศทีม่ เี อกลักษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ
เจ้าของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก นครลูกครึ่ง มีประชากร
กว่าสีแ่ สนคน มีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมันทาหน้าทีเ่ ป็ น
สถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่น้ ี ชมศูนย์กลางของเมือง
ที่ จัตรุ สั รัฐสภา (SENATE SQUARE) ซึง่ มีขนาดใหญ่รองรับคน
ได้หลายหมืน่ คน สิง่ ก่อสร้างสาคัญบริเวณจัตรุ สั นี้คือ มหาวิหาร
(CATHEDRAL) ซึง่ ตัง้ อยู่ทางทิศเหนือของจัตรุ สั ทางทิศ
ตะวันออกและตะวันตกเป็ นทาเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลาดับ และบริเวณจัตรุ สั แห่งนี้ยงั
เคยใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่องเรดส์ โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินก
ราดในสหภาพโซเวียต
ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็ นโบสถ์นิกายออร์โธ
ดอกซ์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสกี้ตงั้ อยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้า งหน้าวิหาร
เป็ นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของอ่าวฟิ นแลนด์และตลาดริมท่าเรือที่สวยงามจุดหนึ่ง
ชม โบสถ์ TEMPPELIAUKIO ซึง่ มีอกี ชื่อหนึ่งว่า ROCK CHURCH เป็ นโบสถ์ท่มี ชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุง
เฮลซิงกิ สร้างด้วยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหน้าผาทีม่ ี
กาแพงภายในเป็ นหิน
นาท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ทีม่ ที งั้ ส่วนของตลาดปลา,ตลาดผลไม้,ตลาดสินค้าจาหน่าย
แก่นกั ท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมภาพชีวติ การจับจ่ายซื้อของของชาวฟิ นนิช อีกทัง้ ยังสามารถเลือกชม เลือกซื้อหาเชอร์ร่ี
สด สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทาจากหนังกวางเรนเดียร์มากมาย ฯลฯ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่ ท่าเรือ SILJA LINE เพือ่ เดินทางโดยเรือสาราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมาล่องผ่านฟยอร์ดอัน
แสนงามของฟิ นแลนด์ สู่ทะเลบอลติกจนถึงกรุง
สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความ
สนุกสนานมากมายในเรือ เช่น ห้องเล่นเกมต่าง

เทีย่ ง
........ น.

Euro12.5

คา่

หมายเหตุ

ๆ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร บาร์ คาสิโน ไนต์คลับ ร้านค้าปลอดภาษีท่จี าหน่ายสินค้าในราคาพิเศษสุด
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต ์
สแกนดิเนเวียนซีฟ้ ูด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ
และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็ นเบียร์ไวน์ หรือซอฟดริงค์ให้เลือกดื่มแบบ UNLIMITED
เพลิดเพลินกับความหรูหราทีไ่ ม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้ คา่ คืนนี้ พักผ่อนในเรือสาราญ SILJA LINE
กรุณาเตรียมกระเป๋ า OVERNIGHT BAG สาหรับค้างคืน 1 คืน

วันที่ส่ี

สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)

เช้า
10.45 น.

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เรือเข้าเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศสวีเดน ตัง้ อยู่รมิ
ชายฝัง่ ทะเลทิศตะวันออกของประเทศ เป็ นที่ตงั้ ของ
รัฐบาลสวีเดน และเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี
คาร์ลที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริยอ์ งค์ปจั จุบนั ของ
สวีเดน ….
......นาท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศ
สวีเดน ทีม่ คี วามสวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รบั
ขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ตงั้ แต่ศตวรรษที่ 13 ...ชมความสวยงามของวิวกรุงส
ต๊อกโฮล์ม ณ จุดชมวิว นาท่านช้อปปิ้ งทีถ่ นนช้อปปิ้ งสตรีท.....อิสระช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย....
นาท่าน ชมภายนอกพิพธิ ภัณฑ์เรือวาซา เรือรบโบราณทีจ่ มทะเลถึง 333 ปี เรือรบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดบรรทุกปื นใหญ่ถงึ 64
กระบอก สร้างเมือ่ ปี ค.ศ. 1628 *.*.*. หากท่านที่ตอ้ งการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ
15Euro.- *.*.*.นาท่านอิสระถ่ายรูปด้านหน้ากับซิต้ ฮี อลล์ (CITY HALL) หรือศาลาการเมืองทุกปี ของวันที่ 10 ธ.ค.
จะมีพธิ มี อบรางวัลโนเบล ณ ทีน่ ่ี
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (310 กม.) เมืองริมทะเลสาบแวนเนิรน์ ทีม่ ี
ชาวเมืองนอร์ดกิ ดัง้ เดิมอาศัยมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคา
SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

สต๊อกโฮล์ม-คาร์ลสตัท-ออสโล-โกล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) (221 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ที่ตงั้ อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟ
ยอร์ด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สมั ผัสกับความสวยงามของท้องทุ่งหญ้าอันเขียวขจี
นาท่านถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นาท่านชมภายนอกพิพธิ ภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณจัดแสดงเกี่ยวกับ
เรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในสตวรรษที่ 9 *.*.*. หากท่านทีต่ อ้ งการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ
15Euro.- *.*.*.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

Euro12.5

บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

นาท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ที่มปี ระติมากรรมทีแ่ สดงถึงคามเป็ นอยู่สภาพชีวติ และการดิ้นรนต่อสูข้ องมนุ ษย์ชาติ
ซึง่ เป็ นผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด์ .นาท่านชมปราสาท AKERSHUS
นาชมกรุงออสโล นครทีม่ อี ายุกว่า 1,000 ปี ตัง้ แต่สมัยไวกิ้งเรืออานาจ ผ่าน
ชมนาเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริยน์ อร์เวย์..นาท่านชมศาลา
ว่าการเมืองออสโล ซึง่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของ
อาคารหอคอยคู่ ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ รายล้อมไปด้วยอาคารทีส่ วยงามริม
ออสโลฟยอร์ด ...จากนัน้ อิสระช้อปปิ้ งอย่างจุใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท
(KARL JOHANS GATE) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีเ่ ลือ่ งชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเที่ยว
คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของทีร่ ะลึกต่างๆ ทีข่ ายกันในประเทศนี้จะมีราคา
ค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็ นประเทศทีม่ คี ่าครองชีพสูงทีส่ ุดในโลกประเทศหนึ่ง…
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโกล (GOL) เมืองแสนสวยล้อมรอบไปด้วยเขาทีม่ ชี ่อื เสียงของนอร์เวย์ เมืองแห่งปาก
ประตูสู่ดนิ แดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศ และยังเป็ นเมืองทีย่ งั คงรักษาจารีต
วัฒนธรรมรูปลักษณ์ดงั้ เดิมของหมูบ่ า้ นชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19..
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
STOREFJELL RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

โกล-ออสโล-ฟลัม-กูดวาเกน-เบอร์เกน-นัง่ กระเช้าชมวิวเมือง-เบอร์เก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) ดินแดนแห่งเขตชายฝัง่ ทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึง่ เป็ นลักษณะ
ของการเกิดการกัดเซาะของนา้ แข็งเมือ่ ครัง้ ที่บริเวณชายฝัง่ ทะเลเหล่านัน้ ยังเป็ นนา้ แข็งอยู่ เกิดการละลาย และ
กะเทาะ จนมีลกั ษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็ นธรรมชาติทม่ี คี วามงดงามเป็ นอย่างมาก…
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ น
KING OF FJORD และนับได้ว่าเป็ นฟยอร์ดที่ลกึ เข้ามาในแผ่นดินมากที่สุด
ด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ช่ืนชม ความงามทางธรรมชาติท่ี
สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ
เนียรอยฟยอร์ด (NAEROYFJORD) เป็ นฟยอร์ดที่ได้รบั การยกย่องให้เป็ น
มรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด (AURLANDSFJORD) เป็ นฟยอร์ดทีม่ ี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทัง้ สองฟยอร์ดเป็ นสาขาของ SONGNEFJORD ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ น
KING OF FJORD คือ เป็ นฟยอร์ดทีใ่ หญ่ทส่ี ุด และยิง่ ใหญ่ท่สี ุดของนอรเวย์ โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ด ได้รบั การ
ยอมรับว่าเป็ นฟยอร์ดที่อยู่ห่างไกลที่สุด และสวยงามทีสุดในฟยอร์ดสาขาของ SOGNEFJORD อีกทัง้ ยังเป็ นฟ
ยอร์ดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในนอรเวย์อีกด้วย ....เดินทางถึง เมืองกูดวาเกน (GUDVANGEN)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) เมืองใหญ่ท่มี คี วามสาคัญเป็ นอันดับ 2 ของนอรเวย์ อีกทัง้ ยัง
เป็ นเมืองท่าที่สาคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผูม้ าเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า900 ปี เป็ นเมืองที่ได้รบั การสืบทอด

เทีย่ ง
บ่าย
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คา่
ทีพ่ กั

เอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษจนได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ น มรดกโลก นาท่าน นัง่
กระเช้าชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของเมืองเบอร์เก้น..
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
SCANDIC KOKSTAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เบอร์เกน-นัง่ รถไฟสายแมนติก-เกโล

เช้า

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ซึง่ ในอดีตเป็ นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบนั ถูกดัดแปลงมาเป็ นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ต
แกลเลอรี่ พิพธิ ภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พกั ผ่อนกับบรรยากาศแสนสบาย ผ่านชมบริเวณท่าเรือ และ
Brygge อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน นัง่ รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม - ไมร์ดาล - ฟลัม โดยสถานีไมร์ดาลเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายโรแมน
ติกฟลอมส์บานา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเลประมาณ 867 เมตร /
เปลีย่ นขบวนรถไฟเป็ นสาย ฟลอมส์บานา (FLAMSBANA) เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่มี
ชื่อเสียงของนอร์เวย์ นัง่ รถไฟสายโรแมนติกเลียบไปตามเส้นทางชมวิวแสนสวย ระหว่างทาง
ท่านจะได้ช่นื ชมกับธรรมชาติอนั สวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา รถไฟจะจอดให้ท่าน ชม
นา้ ตก KJOSFOSS ซึง่ นา้ ทีไ่ หลได้มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง …
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกโล (GEILO) (244 กม.) ทีต่ งั้ อยู่บนเขาท่ามกลางความ
สดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็ นสกีรสี อร์ททีพ่ ร้อมสรรพสาหรับการเล่นสกี ซึง่ ในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผูค้ นที่
รักการเล่นสกี …อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย....
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GEILO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เกโล-ออสโล-เรือ DFDS

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (222 กม.) เมืองทีถ่ ูกสถาปนาขึ้นเมือ่ 60 ปี ก่อน ซึง่ ในอดีตเมือ่ ครัง้ ทีน่ อรเวย์อยู่ใน
อารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ก นอร์เวย์ได้ยา้ ยเมืองหลวงถึง 2 ครัง้ จากกรุงทรอนโฮลม์มาเป็ นกรุงเบอร์เกนก่อนจะ
มาเป็ นกรุงออสโลในปัจจุบนั …
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุง่ สู่เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)
เรือสาราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น
ประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะได้พบกับสิง่ อานวยความ
สะดวก
- ดิสโก้เธค - บาร์ – ร้านค้าปลอดภาษีและอื่นๆอีก
มากมาย

เทีย่ ง
บ่าย

เทีย่ ง
........ น.
16.30 น.
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คา่

รับประทานอาหาคา่ แบบบุฟเฟ่ ตบ์ นเรือ สไตน์สแกนดิเนเวียน

วันที่เก้า

เรือ DFDS-โคเปนเฮเกน-ชมเมือง-ดูไบ-ประเทศไทย

เช้า
09.30 น.

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือสาราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ค เมืองหลวง และเมือง
ชายฝัง่ ทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตัง้ อยู่ชายฝัง่ ตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็ นย่านธุรกิจทีส่ าคัญ เนื่องจากมี
การทาประมง และเป็ นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรม อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี วยงาม
และน่าสนใจด้วยมีลกั ษณะของการผสมผสานวิถชี วี ติ หลากหลาย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ นู ฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีรา้ นค้า
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณทีไ่ ด้รบั การบูรณะ
ซ่อมแซมอย่างดีถกู นามาจอดทอดสมออยู่รมิ สองข้างฝัง่ แม่นา้ ...
นาท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE)
ซึง่ เป็ นสถานทีป่ ระทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลีย่ นทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับ
พระราชวังบักกิ
๊ ้ งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตัง้ ต่อกันคล้ายเป็ นวงกลม บริเวณตรงกลาง
เป็ นลานกว้างซึง่ รถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มรี วั้ กัน้ จัตุรสั
ด้านหน้าของพระราชวัง ท่านจะพบกับอนุสาวรียข์ องกษัตริยเ์ ดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิง่ นัก….
นาท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตานานแห่งความรักของเงือกน้อย
สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพัน ธ์อนั ลือชื่อของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สนั (HANS
CHRISTIAN ANDERSEN) แอเรียล คือ ตัวละครสาคัญที่ทาให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รบั ฉายาอีกอย่างหนึ่ง
นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็ นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนัง่ อวดโฉมอยู่รมิ ชายหาดแล้ว
แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็ น แม็กเน็ตแก้วนา้ พวงกุญแจ ทัว่ กรุงโคเปนเฮเกน
(เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เทีย่ วบินที่ EK152 / EK384
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องบินที่ดูไบ 2345-0305 *.*.*.

14.20 น.

วันที่สบิ

ประเทศไทย

12.05 น.

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

*.*.*.*.*.*.*.*.*.
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกีย่ วข้องกับวันเดินทางทีท่ ่านได้ทาการจองไว้กับทางบริษทั ฯ กรุ ณาแจ้งให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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อัตราค่าใช้จา่ ย
อัตราค่าใช้จ่าย

7-16 ก.พ. // 13-22 มี.ค.
30 เม.ย.-9 พ.ค.
29 พ.ค.-7 มิ.ย.

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

75,900.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

13,500

Euro12.5

Euro12.5

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ที่เมืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
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ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร (SERVICE CHARGE)
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,900.- บาท (เนื่องจากยืน่ ผ่านตัวแทนการยืน่ จึงต้องเสียค่าบริการให้กบั ตัวแทนการยืน่ ) (หากสถานทูตได้
กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นส ัญญาการเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**

เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
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เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความ
บางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออก
ตัว๋ เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
น้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงิน
มัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
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้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุดวิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด น าสัม มนา และการเดิน ทางทีม
่ ีค วามช านาญ โดยจัด หาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือ ง, การผั นผวนของอัต ราแลกเปลีย
่ น
เงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือ การควบคุมของบริษั ทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ
ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทาง
ออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อ
่
ิ
เฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอ
สงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษ ัท เป็นผูน
้ าพาการเดินทางในครงนี
ั้ ”้
่ นอร์เวย์
เอกสารประกอบการการยืน
่ วีซา
ั้ 8) *** ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
่ เดีย
่ น ับจากว ันยืน
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
ี า
่ ประมาณ 15 ว ัน
ทาการเอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และ
่ ไม่สามารถดึง
สาเนา 1 ชุดในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
หน ังสือเดินทางออกมาได้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่
วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พืน
้ หลังขาว
เท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน
(รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า
่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน
ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้อง
ขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
่ -นามสกุลภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้า
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
พาสปอร์ต

Euro12.5

้ งั้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน
หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียน
บ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
-กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้
สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม
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