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วันที่1 กรุงเทพฯ – โดฮา
17.30
20.55

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิเคาน์ เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ แถว Q ประตู 8
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย่ วบินที่ QR833

วันที่2 โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติล้ เมอร์ เมด – นา้ พุเกฟิ ออน
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก– ช้ อปปิ้ ง
23.40
01.35
07.05

เทีย่ ง
บ่ าย
15.00

ค่า

ถึงกรุ งโดฮา เพื่อเปลีย่ นเครื่ อง สู่ ประเทศเดนมาร์ ค
ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยเทีย่ วบินที่ QR161
ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้น หลังจากผ่านวิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและพิธีทางศุลกากรแล้ ว
นาท่ าน เดินทางเข้ าสู่ ตัวเมื องโคเปนเฮเก้ น ตั้งอยู่
ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนื อ ล้อมรอบ
ด้วยพื้นน้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วย
คาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ
นาท่านถ่ า ยรู ปคู่กบั เงื อกน้ อยลิตเติ้ลเมอร์ เมด
Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชม
น้าพุเกฟิ ออน ซึ่ งเป็ นผลงานแอนเดอร์ ส บุนด์
การ์ ด สร้างให้เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองในโอกาส
ครบรอบปี ที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวังอา
มาเลียนบอร์ ก” (Amalienborg Palace) ที่ประทับ
ในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมจัตุรัสซิ ต้ ีฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้ อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่น
หรื อช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ย่านถนน “สตรอยเกท์”
ได้เวลาอันเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อนาท่านลงเรื อสาราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่ งสะดวกสบายด้วย
สิ่ งอานวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสิ นค้าปลอด
ภาษี ฯลฯ นาท่ า นล่ องสู่ ท ะเลเหนื อจรดมหาสมุ ท รแอตแลนติ ก ระหว่า งการเดิ นทางท่ า นจะได้ช ม
“ออสโลฟยอร์ด” ส่ วนหนึ่งของฟยอร์ ดนอร์ เวย์ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก
บริ การอาหารมื้อค่า แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนู พิเศษ สแกนดิเนเวียนซี ฟู๊ด Scandinavian Seafood
พร้ อมเครื่ องดื่ มท่ านละ 1 แก้ ว ณ ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจกับ อาหารทะเลสดจากมหาสมุ ทร
แอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่าคืนนีห้ าความสาราญและพักค้ างคืนในเรื อสาราญ DFDS
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ที่พกั : เรื อ DFDS TOR LINE ห้ องพักแบบ Inside Cabin พักห้ องละ 2 ท่ าน
วันที่3 ออสโล – พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ – สวนประติมากรรมวิกแลนด์
เดินเล่นย่ านเอเคอร์ บรูค – ช้ อปปิ้ งที่แบรนด์ เนมย่ านถนนคาร์ ลโจฮัน
เช้ า
09.30

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรื อสาราญ
นาท่านเดินทางถึงท่ าเรื องกรุ งออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ นาท่านชมบริ เวณลานกระโดดสกี
โฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN) ซึ่ งสร้างขึ้น
เพื่ อ เป็ นสถานที่ แข่ ง ขันกระโดดสกี ที่ มี่ ชื่ อเสี ย ง
ที่สุดของนอร์ เวย์ ชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์
ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์ เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ใน
การแกะกลุ่ มรู ป สลักหิ นแกรนิ ตและทองแดงให้
คน รุ่ นหลังได้เห็ นวัฎจักรในหนึ่ งชี วิตของมนุ ษย์
ตรงใจกลางของอุทยานเป็ นที่ต้ งั ของรู ปแกะสลัก
ชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สู ง 17 เมตร) แกะจากหิ นสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านชมวิวทิวทัศน์ ย่านเอเคอร์ บรู ค (Aker Brygge) ย่านช้อปปิ้ งข้างท่าเรื อเป็ นที่นิยมแห่ ง
หนึ่งของนักท่องเที่ยว และที่ต้ งั ของศาลาว่าการ (Town Hall)
แนวอาร์ ตเดคโคสถาปั ตยกรรมที่ดูทนั สมัย ประดับไปด้วย
น้ าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกล้กนั
เป็ น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆมีการจัดแสดง
เกี่ ยวกับผูท้ ี่ ได้รับรางวัลอันทรงเกี ยรติ และไกลออกไปคื อ
โรงโอเปร่ า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดว้ ยแนวคิดสถาปั ตยกรรม
ร่ วมสมัย นาท่ า นช้อปปิ้ งที่ ย่า นคาร์ ล โจฮันสตรี ท (KARL
JOHAN STREET) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่เลื่ องชื่ อของเมือง
ออสโล สิ น ค้า ของฝากที่ เ ป็ นที่ นิ ย มของนัก ท่ อ งเที่ ย วคื อ
เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : SCANDIC HOTEL, OSLO หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่4 ออสโล – คาร์ ลสตัท – เออเรบรู – สต๊ อกโฮล์ม
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ ลสตัท (KARLSTAD) (222 ก.ม.) คาร์ลสตัดเป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่
ริ มแม่น้ าเดลต้าที่ ยาวที่ สุดในสวีเดนที่ ไ หลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่ นที่ ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ
อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ชาร์ ล ซึ่ งต่อมาคือกษัตริ ย ์ ชาร์ ลที่ 9 แห่ งราชวงศ์สวีดิช ชื่ อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ ชม
โบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองเออเรบลู Orebro (109 ก.ม.) เมืองที่มี
ชื่อเสี ยงมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยูใ่ นภาคกลางของประเทศสวีเดน ชม
เมื อ งเออเรอะบรู เมื อ งเออเรอะบรู อดี ต เมื อ งที่ มี ค วาม
เจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้ า และยัง ถื อ ว่ า เป็ นศู น ย์ ก ลางทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาท
เออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้ อมปราการยุคกลางที่มีอายุ
เก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น้ าสวาร์ ตาน
“Svartan River” สร้ างขึ้นครั้ งแรกในช่ วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa) จากนั้น
เดินทางสู่ กรุ งสต๊อกโฮล์ม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่5 สต็อคโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”
ล่องเรื อสาราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE
เช้ า

เทีย่ ง

บริการอาหารเช้ า ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมกรุ งสต๊ อกโฮล์ ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ า”
Beauty on Water หรื อ “ราชิ นีแห่ งทะเลบอลติค” นาท่าน
เข้าชม “ซิ ต้ ี ฮอลล์” City Hall หรื อศาลาว่าการเมืองซึ่ งใช้
เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน
คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และ
มุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และ
ทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิ ต้ ี ฮอลล์
นี้ จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของ
กรุ งสต๊อกโฮล์มจากด้านบนเนิ นเขา เดินเล่นชม “แกมล่าสแตน” เมืองเก่าแก่ที่สุดแห่ งยุคกลาง และยัง
เป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ จากนั้น
แวะถ่ายรู ป (ด้านนอก) พระราชวังสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM ROYAL PALACE) เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
พระมหากษัตริ ยส์ วีเดนในปั จจุบนั เป็ นพระราชวังที่ก่อสร้างด้วยอิฐ หลังคาถูกปกคลุมด้วยทองแดงและ
ยังเป็ น 1 ในพระราชวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย
15.00

ค่า

นาท่ า นเดิ น เที่ย วย่ า นถนนช้ อ ปปิ้ ง DROTTNINGGATAN ของกรุ ง สต็ อคโฮล์ ม หรื อช้อ ปปิ้ งที่
ห้างสรรพสิ นค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็ น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศัย
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรื อสาราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์ ” Silja
Line ซึ่ งเป็ นเรื อสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิ เนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่ กรุ งสต๊อกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน เพลิ ดเพลิ นกับความสนุ กสนานมากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์ ,
ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสาหรับครอบครัว , ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ ยงโชคในคาสิ โนมี
ระดับชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของหมู่เกาะแก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสอง
เมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย อิสระกับการพักผ่อนบนเรื อ
บริการอาหารมื้อค่า แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซี ฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ
ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิ มไข่ ปลาคาร์ เวีย และ
ปลาแซลมอนแบบต่ างๆพร้ อมทั้งชิมไวน์ เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรู หราทีไ่ ม่ ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พกั : บนเรื อสาราญซิลเลียไลน์ : Silja Line (พักห้ องละ 2 ท่ าน ในห้ องแบบ Inside)
วันที่6 เฮลซิงกิ – ตูรกุ (เมืองหลวงเก่าของฟิ นแลนด์ ) – เฮลซิงกิ
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรื อสาราญ
เรื อเข้ าเทียบฝั่งกรุ งเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองตูร
กุ “Turku” (168 ก.ม.) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 5 ของประเทศ เป็ นเมืองหลวงเก่าของฟิ นแลนด์และ
เมืองท่าที่สาคัญ ตั้งอยู่ปากแม่น้ าเอาราทางตอนใต้ของประเทศฟิ นแลนด์ ก่อตั้งในคริ สต์ศตวรรษที่ 13
เป็ นบ้านเกิดของวีรบุรุษของชาวฟิ นน์ นามว่าพาโว นู รมิ (Paavo Nurmi) นักวิ่งระยะกลาง เจ้าของสถิติ
9 เหรี ยญทองในกีฬาโอลิมปิ ก ความภาคภูมิใจของชาวฟิ นน์ เมืองตูรกุ เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญช่ วงที่อยู่
ภายใต้การปกครองของสวีเดน และเป็ นเมืองหลวงของฟิ นแลนด์ในช่วงราชรัฐฟิ นแลนด์ ระหว่าง ค.ศ.
1809 ถึง 1812
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมเมืองตูรกุ ชมตัวเมืองเก่ า บน 2 ฝั่งแม่ น้าโอราโจกิ ชมสภาพบ้านเมือง ตึกอาคารเก่าแก่อย่างมี
เอกลักษณ์ ซึ่ งถือว่าเป็ น 1 ใน 10 เมืองน่าท่องเที่ยวในปี 2011 ด้วยความเป็ นเมืองแห่ งสถาปั ตยกรรมอัน
เต็มเปี่ ยมไปด้วยศิ ลปะและวัฒนธรรมที่ น่าสนใจมากมาย อี กทั้งยังเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ความ
เป็ นมายาวนาน และเกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ชาติ ฟินน์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองหลวงแห่ ง
วัฒนธรรมยุโรปคู่กบั เมื องทาลลิ นน์ของเอสโตเนี ย นาท่าน ถ่ ายภาพกับวิหารแห่ งตู รกุ ซึ่ งเป็ นโบสถ์
เก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งในฟิ นแลนด์ จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: SCANDIC PARK HOTEL, HELSINKI หรื อระดับใกล้เคียง
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วันที่7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง – สนามบิน
เช้ า

เทีย่ ง

23.20

บริการอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า น ชมกรุ ง เฮลซิ ง กิ เ มื อ งหลวงของฟิ นแลนด์ ซึ่ ง มี
สถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่ างสวีดิชและรั สเซี ย
เจ้ าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่ งทะเล บอลติก ” นาท่ าน
เข้ าชม “โบสถ์ หิ น เทมเปอเลี ย วคิ โ อ ” Templiaukkio
Church ที่ส ร้ า งขึ้นโดย การขุ ด เจาะในซอกหิ นแกรนิ ต
ขนาดมหึมา โบสถ์ซ่ ึ งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติ
โม ในปี ค.ศ. 1969 มี รู ปร่ างคล้ายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชม
มหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ที่
งดงามด้วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม“จัตุรัสรั ฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็ นที่ต้ัง
ของอนุ สาวรี ย์พ ระเจ้ า อเล็ก ซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่
นิ ก ายรู เ ธอรั น นอกจากนั้ นยัง มี “อนุ ส าวรี ย์ ซิ เบลิอุ ซ ”
Sibelius คี ต กวี เ อกชาวฟิ นน์ ผ้ ู แ ต่ ง เพลงฟิ นแลนเดี ย ที่
สวนสาธารณะเวลล์
บริการมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชม “ตลาดนัดริ มทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสี ยง
นอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิ ด อาหารผลไม้ และ
ดอกไม้แล้ว ยังแป็ นที่ต้ งั สถานที่สาคัญ อาทิ ทาเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมาย เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย่ 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 โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่ าช้าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู้ า
ทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ
ช่ วงออกเดินทาง

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 )

17-24 ต.ค.61

59,900

59,900

59,900

16,000

22-29 ต.ค.61

59,900

59,900

59,900

16,000

05-12 พ.ย.61

56,900

56,900

56,900

16,000

19-26 พ.ย.61

56,900

56,900

56,900

16,000

30 ม.ค.-06 ก.พ.62
11-18 มี.ค.62

59,900

59,900

59,900

16,000

57,900

57,900

57,900

16,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากผูเ้ ดินทางอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป
ต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการพิจารณา
หรื อไม่ กต็ าม(ค่ าบริการ 4,500.-)
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ
3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ
ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั
ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ร ะบุเท่ านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

