ใบอนุญาตฯ 11/09867

เน็ก ซ์ทั วร์ .คอม โดย
บร ิษั ท เน็ ก ซ์ บุ๊ค กิง จํา กั ด
เลขที 300/50 ถนนนวมิน ทร์ แขวงนวมิน ทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Tel : 081-343-6566 , 063-969-6566 , 081-873-6566 (ทุก วั น)
02-379-2959 (จ-ส) Fax: 02-379-1163 (อั ตโนมั ติ)
Line ID : @nexttour , e-mail : info@nexttour.com
Website : https://www.nexttour.com/

NT219
ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน 8 วัน 5 คืน (QR)
ทัวร์ สแกนดิเนเว ีย เดนมาร์ ก นอร์ เวย์ สว ีเดน ยุโรป , 8 วั น 5 คืน , 14-21 กุมภาพันธ์ 2563 , 28 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2563 , 13-20 มีนาคม
2563

DFDS SCANDINAVIAN SEAWATS
Kista

, Moxy Oslo X

, Best Western Gustaf Froding Hotel

, Good Morning

เนิ น เขาฟยั ลกาทั น - พิ พิ ธภัณ ฑ์ย ุคกลาง - มหาวิ ห ารแห่ ง เมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม - โอเปร่ า เฮ้ า ส์
ศาลาว่ า การเมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม - พิ พิ ธภัณ ฑ์เ รือ รบโบราณวาซาร์ - ย่ า นเมื อ งเก่ า กั มลา สแตน
พระราชวั งหลวง - จั ตุ รั สใจกลางเมื อ ง - ศาลากลางประจํา เมื อ งคาร์ ล สตั ด - สะพานหิ น เก่ า แก่
อุ ท ยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี ฮ อลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ ล โยฮั น น์ - พิ พิ ธภัณ ฑ์เ รือ ไวกิง
ล่ อ งเรื อ สํา ราญหรู DFDS - อิส ระท่อ งเทียว ทีเมือ งโคเปนเฮเกน แบบเต็ ม วั น
นาพุ แห่ง ราชิน ีเ กฟออน - รูป ปนเงือ กน้อ ย - พระราชวั งคริ ส เตี ย นบอร์ ก - พระราชวั งอมาเลี ย นบอร์ ก

กําหนดการเดินทาง
กุม ภาพั น ธ์ 2563
14-21 , 28 ก.พ.-6 มี.ค.
มี น าคม 2563
13-20

รายละเอียดการเดินทาง
วัน ที 1

ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ - ท่ า อากาศยานนานาชาติ ฮ าหมั ด ประเทศกาต้ าร์
17.00 น.
ิ ทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู ท างเข้ า หมายเลข 8 เคาน์ เตอร์
ขอเชญ
Q สายการบิ น Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรั บ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ
หัว หน้าทัว ร์ให้คําแนะนําเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
20.45 น.
นําท่านเดินทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ฮ าหมั ด เมื อ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ โดย สายการบิ น Qatar Airways เทียวบินที QR833
ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชัวโมง 30 นาที (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
23.55 น.
เดินทางถึง ท่ า อากาศยานนานาชาติ ฮ าหมั ด เมื อ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ **เพือเปลียนเครือง**
วัน ที 2
ท่ า อากาศยานนานาชาติ ฮ าหมั ด ( เมื อ งโดฮา ) - ประเทศสว ี เ ดน - เมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม - เนิ น เขาฟยั ลกาทั น - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ย ุค กลาง มหาว ิ ห ารแห่ ง เมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม - โอเปร ่ า เฮ้ าส์ - ศาลาว ่ า การเมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ รือ รบโบราณวาซาร์
01.50 น.
นําท่านเดินทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อ าร์ ลั นดา เมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม ประเทศสว ี เ ดน โดย สายการบิ น Qatar Airways เทียวบินที
QR169 ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง 30 นาที (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
07.15 น.
เดินทางถึง ท่ า อากาศยานนานาชาติ อ าร์ ลั นดา เมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม ประเทศสว ี เ ดน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร **
เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัวโมง **
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม (Stockholm) เมอื งหลวงใหญ แ่ สนสวยของ ประเทศสว เี ดน (Sweden)
เปนเมืองหลวงทีงดงามทีสุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทังหมด จนได้รั บขนานนามว ่า “ราชนิ ีแห่งทะเลบอลติก” ประกอบด้ว ยเกาะน้อยใหญ ่
14 เกาะ โอบล้ อมด้ว ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร ็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองทีตังอยู่บนพืนนา
ทําให้เมืองสต็อกโฮล์มเปนเมืองหลวงทีสวยทีสุดแห่งหนึงของโลก
นําท่านเดินทางสู่ จดุ ชมว ิว เนิ น เขาฟยั ลกาทั น (Fjallgatan Hill)
เพือบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมุมทีสวยทีสุดชมวิว สวยของตัว เมืองทีตังอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ
ทีห้อมล้อมด้ว ยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก
นําท่าน ผ่านชม สถานทีสําคัญ อาทิ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ย ุค กลาง (Medieval Museum), มหาว ิ ห ารแห่ ง เมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม (The Cathedral
of Stockholm), โอเปร ่ า เฮ้ าส์ (Opera Houses) เปนต้น
เทียง
** อ ิส ระอาหารกลางวั น เพื อสะดวกแก่ก ารเดิน ทางท่อ งเทียว **
บ่ า ย
นําท่าน เข้าชม ศาลาว ่ า การเมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม (City Hall of Stockholm) ทีใช้เวลาสร้างนานถึง 12 ป เสร็จสมบูร ณ์ในป 1923
ออกแบบโดยสถาปนิกชือดังของประเทศสวีเดน ชือ เรกนาร์ ออสต์เบิร์ ก (Ragnar Ostberg) สร้ างด้ว ยอฐิ แดงกว ่า 8 ล้ านก้อน
และมุงหลั งคาด้ว ยหินโมเสค ได้รั บแรงบันดาลใจในการสร้ างมาจากปราสาทสไตล์ เรอเนสซองค์ของประเทศอติ าล ี
จึงได้ออกแบบให้ศาลาว่าการเมืองแห่งนีมีล านกลางเพิมเข้ามาสองลานคือ บอร์ การ์ การ์ เด้น (Borgargarden) และ บลูฮอลล์ (Blue Hall) ในทุกๆ
วันที 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลียงรับรองผู้ได้ร ับรางวัล โนเบล (Nobel Prize) ภายใน ห้องโถงใหญ ่โกลเด้น ฮอลล์ (Golden Hall
Room) ทีประดับประดาด้ว ยหินโมเสคแก้ว และทองคํากว่า 18 ล้านชิน เพือบอกเล่าเรืองราวความเปนมาของประเทศสวีเดนตังแต่คริสต์ศตวรรษที 9
จนถึงช่ว งทศวรรษที 1920 ภาพ “ราชนิ ีแห่งทะเลสาบมาลาเร ็น” คือภาพจําลองของเมืองสต็อคโฮล์มโดยเปนรูปสตรีนังอยู่บนบัล ลังก์
บริเวณด้านข้างท่านจะได้พบกับรูปปนอาคารทีน่าสนใจอีกมากมายทัวโลก ภายในประกอบด้ว ย
- ห้องประชมุ สภาเมืองสต็อคโฮล์ ม (Stockholm City Council Meeting Room) คือ สถานทีจัดประชุมของสมาชิกสภาเมืองสต็อคโฮล์ม
101 ท่าน
- เดอะวอลท์ออฟเดอะฮันเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยู่ทีด้านล่างของหอคอยสูง 106 เมตร
บร ิเวณเพดานประกอบด้ว ยชอ่ งเก็บของเล ็กๆ 100 ชอ่ ง
- ผนังในห้องรูปไข ่ (Wall in the Oval Room) ตกแต่งด้ว ยผ้าม่านทีทอขึนมาตังแต่ปลายศตวรรษที 17 ในเมืองโบเวส์ ประเทศฝรังเศส
และเพือเปนการอนุร ักษ์โบราณวัตถุเหล่านี จึงห้ามไม่ให้มีการใช้แผลชถ่ายภาพในห้องนี และในวันเสาร์จะมีการจัดงานแต่งงานขึนทีนี
- ปรินซ์แกลลอรี (Prince Gallery) ท่านสามารถรั บชมทิว ทัศน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝงของเมืองสต็อคโฮล์มได้

ส่ว นอีกด้านของห้องท่านจะได้พบภาพแบบเดียวกันจากภาพวาดฝพระหัตถ์ของเจ้าชายยูเจน ภายในมีเสาสีดําทําจากหินไดอะเบส
ส่ว นบริเวณช่องหน้าต่างทีหันเข้าหาผืนนาจะมีประติมากรรมนูนรูปตัว ละครชายหญิงจากตํานานคลาสสิคของชาวนอร์ดิกอยู่
- ห้องทร ีคราวน์แชมเบอร์ (The Three Crown Chamber Room)
ท่านจะได้สัมผัสกับความพลิวไหวของเส้นไหมและเส้นใยสีเงินทีงดงามบนผนังนอกจากนีบนผนังด้านหนึงยังมีภาพวาดฝาผนังรูปทิว ทัศน์ของเมืองส
** รอบของการเข้าชมอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณไี ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว ่ากรณใี ดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว ่าส่ว นใดส่ว นหนึงให้กับท่านได้ทุกกรณี
เนืองจากเปนการชําระล่ว งหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้ว ทังหมด **

นําท่าน เข้าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ รือ รบโบราณวาซาร์ (Vasa Museum) เปนเรือทีถูกกู้ขึนมาในศตวรรษที 17
เนืองจากสามารถรักษาชินส่ว นเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์ เซน็ ต์ และตกแต่งประดับประดาด้ว ยรูปแกะสลักนับร้อยชิน
เรือวาซาเปนทรัพย์สมบัติทางศิล ปะทีโดดเด่นและเปนแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ ทีสุดแห่งหนึงในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้ว ยนิทรรศการทีเกียวข้องกับเร
9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนีเปนพิพิธภัณฑ์ทีนักท่องเทียวให้ความสนใจมากทีสุด
ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ทังหมดแถบสแกนดิเนเวีย
** รอบของการเข้าชมอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณไี ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว ่ากรณใี ดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว ่าส่ว นใดส่ว นหนึงให้กับท่านได้ทุกกรณี
เนืองจากเปนการชําระล่ว งหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้ว ทังหมด **
คา
บร ิการอาหารคา ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี )
ทีพั ก
Good Morning Kista, Sweden หรื อเที ยบเท่ า
วัน ที 3
เมื อ งสต็ อ คโฮล์ ม - ย่ า นเมื อ งเก่ า กั มลา สแตน - พระราชวั งหลวง - เมื อ งคาร์ ลสตั ด - โบสถ์ ใหญ ่ แ ห่ ง เมื อ งคาร์ ลสตั ด จั ตุ รั สใจกลางเมื อ ง - ศาลากลางประจํา เมื อ งคาร์ ลสตั ด - สะพานหิ น เก่ า แก่
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ผ่านชม ย่ า นเมื อ งเก่ า กั มลา สแตน (Gamla Stan)
เมืองเก่าแก่ทีสุดและสวยงามราวกับภาพวาดปจจุบันยังทิงร่องรอยแห่งความเปนเมืองแห่งยุคกลาง มีกลินอายของศตวรรษที 17 ทังบ้านเรือน
สิงปลูกสร้างทีมีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกับเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ทีเรียงรายไปด้ว ยร้านกาแฟ
ร้ านหนังสือ และยังเปนทีตังของ
ผา่ นชม พระราชวั งหลวง (Royal Palace) เปนทีประทับอย่างเปนทางการของพระราชวงศ์สวีเดน
เปนหนึงในพระราชวังทีงดงามมากทีสุดในบรรดาพระราชวังทังหมดของทวีปยุโรป ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรคสร้างขึนเมือป ค.ศ. 1754
ภายใน มีห้องต่างๆ รวมกัน 608 ห้อง ซึงเปดให้ประชาชนเข้าเยียมชมได้ตลอดทังป ในบรรดาห้องต่างๆส่ว นทีเปนจุดเด่น ได้แก่
ห้องพระคลั งว ิหารหลวง ห้องโถงว ่าการของรั ฐ ห้องพักของขุนนาง ลําดับต่างๆ และ พิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟที 3
ชมการผลัดเปลียนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองค์ซึงจะเกิดขึนในเวลาก่อนเทียงของทุกวัน
เทียง
บร ิการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี )
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งคาร์ ลสตั ด (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล ็กๆของ ประเทศสว ีเดน (Sweden)
ตังอยู่ร ิมทะเลสาบแวนเนิร ์น อยู่ร ะหว ่างเมืองสต็อคโฮล์ ม ประเทศสว ีเดน และ เมืองออสโล ประเทศนอร์ เวย์
เพราะเปนเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ล ที 9 (Karl IX) ในป ค.ศ. 1604 ชือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์
ผา่ นชม โบสถ์ ใหญ ่ แ ห่ ง เมื อ งคาร์ ลสตั ด (Cathedral of Karlstad), จั ตุ รั สใจกลางเมื อ ง (Town Square),
ศาลากลางประจํา เมื อ งคาร์ ลสตั ด (City Hall of Karlstad) และ สะพานหิ น เก่ า แก่ (Ancient Stone Bridge)
คา
** อ ิส ระอาหารค า เพื อสะดวกแก่ก ารเดิน ทางท่อ งเทียว **
ทีพั ก
Best Western Gustaf Froding Hotel, Sweden หรื อเที ยบเท่ า

วัน ที 4
เมื อ งคาร์ ลสตั ด ประเทศสว ี เ ดน - เมื อ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ - อ ุท ยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี ฮ อลเมนโคลเลน ถนนคาร์ ล โยฮั นน์ - พระราชวั งหลวง - อาคารรั ฐสภา
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งออสโล (Oslo) (ใชเ้ วลาเดนิ ทางประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาท)ี เมอื งหลวงของ ประเทศนอร์ เวย์ (Norway)
ได้ถูกสถาปนาเมือประมาณ 60 ป ทีผ่านมานี ครังสมัยทีประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของประเทศเดนมาร์กนัน
ประเทศนอร์ เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครัง จากเมืองทรอนไฮม์เปนเมืองเบอร์เก้น จนกระทังย้ายมาเปนเมืองออสโลในปจจุบัน เมือประมาณ 900
กว่าปก่อน
เมืองออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิงโบราณซึงอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบสมบูร ณาญาสิทธิร าชของพระเจ้าฮาโรลด์แฮร์
เมืองออสโลเปนเมืองหลวงทีมีค่าครองชีพสูงทีสุดในโลกแทนทีโตเกียว ตังอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด
ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติทีแปลกใหม่ เปนธรรมชาติทีอุดมสมบูร ณ์อันหาชมได้ยาก
เทียง
บร ิการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี )
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ อ ุท ยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชือกุสตาฟ
ว ิกเกแลนด์ ทีใช้เวลา 40 ปในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึงชีว ิตของมนุษย์
ตรงใจกลางของอุทยานเปนทีตังของรูปแกะสลักชินโบว์แดงของท่านชือ "โมโนล ิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
นําท่าน ถ่ายรูปเปนทีระลึก กับ ลานกระโดดสกี ฮ อลเมนโคลเลน (Holmenkollen)
สถานทีแข่งขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวทีปกติในช่ว งเดือนมีนาคมจะใช้เปนสถานทีชุมนุมแข่งขันของนักเล่นสกีทังโลกทีนี
สามารถจุผู้เข้าร่ว มได้เกือบหนึงแสนคน
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ ล โยฮั นน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เปนแหล่งช้อปปงและแหล่งนัดพบปะ
ทีมีชือเสียงทีสุดของประเทศนอร์เวย์ ของนักท่องเทียวจากทัวโลกทีมาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตังอยู่กลางเมืองออสโล
มีสินค้าทุกสิงอย่างทีท่านปรารถนาให้ได้เลือกซือเปนของฝาก ของขวั ญ สินค้าทีมีชือเสียงมากทีสุด คือ ผล ิตภัณฑ์จากขนสัตว์ นามันปลา
เนยแขง็ เทียนไข และของทีระลึก เชน่ เรือไวกิง หร ือตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพืนบ้านของประเทศนอร์เวย์ เครืองครัว พวงกุญ แจ เปนต้น
บริเวณเดียวกันเปนทีตังของสถานทีสําคัญ ไม่ว ่าจะเปน พระราชวั งหลวง (Royal Palace) ซึงเปนทีประทับของกษัตริย์องค์ปจจุบันและ
อาคารรั ฐสภา (Parliament Building) เปนต้น
คา
** อ ิส ระอาหารค า เพื อสะดวกแก่ก ารเดิน ทางท่อ งเทียว **
ทีพั ก
Moxy Oslo X, Norway หรื อเที ยบเท่ า
หมายเหตุ : ท่า นควรเตรีย มกระเปาสัม ภาระใบเล็ก เพื อแยกสัม ภาระสํา หรับ ค้า งคืน บนเรือ สํา ราญ 1 คื น ( ในคืน วัน พรุ่ง นี)
เพื อความสะดวกในการเดิน ทางของท่า น
วัน ที 5
เมื อ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ รือ ไวกิง - ล ่ อ งเร ื อ สํา ราญหรู DFDS จากเมื อ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ สู่
เมื อ งโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน เข้าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ รือ ไวกิง (The Viking Ship Museum) พาหนะสําคัญ ของเหล่านักรบไวกิงเมือครังทีเคยรุ่งเรืองในอดีต
จัดแสดงเกียวกับเรือไวกิงทีสร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที 9 โดยขดุ ได้จากรอบๆเมืองออสโล ฟยอร์ ด
นอกจากนียังจัดแสดงเกียวกับเครืองมือในชีว ิตประจําวันทีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ป เปนตํานานของชาวไวกิงเรือถือเปนสิงทีสําคัญ ทีสุด
เพราะชาวไวกิงใช้เรือทังในเรืองของการรบ ทําการค้า และออกสํารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคํากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิงก็จะไม่มียุคทีรุ่งเรืองทีสุด
** รอบของการเข้าชมอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณไี ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว ่ากรณใี ดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว ่าส่ว นใดส่ว นหนึงให้กับท่านได้ทุกกรณี
เนืองจากเปนการชําระล่ว งหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้ว ทังหมด **

เทียง
บร ิการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี )
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเร ือสําราญ เพือ ล ่ อ งเร ื อ สํา ราญหรู DFDS จากเมื อ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ สู่ เมื อ งโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ ก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) ทีพรังพร้อมไปด้ว ยร้านค้าปลอดภาษี,
ร้ านอาหาร, ห้องซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร์ และ จดุ ชมว ิว ฯลฯ สิงอํานวยความสะดวกแบบครบครัน
** ท่านควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพือแยกสัมภาระสําหรับค้างคืนบนเรือสําราญ 1 คืน เพือความสะดวกในการเดินทางของท่าน **
..... น.
นําท่านเดินทางสู่ เมื อ งโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก ผ่านน่านนาสแกนดิเนเว ีย
คา
บร ิการอาหารคา ณ ห้องอาหาร บนเร ือสําราญ DFDS พิ เ ศษ !! เมนู บุฟ เฟต์ส ไตล์ส แกนดิเ นเวีย น
ทีพั ก
นํา คณะเข้า สู่ท ีพั ก บนเรื อสํา ราญ DFDS ห้อ งพั ก แบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรื อเที ยบเท่ า
**กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิว ทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเปนกรณีพิเศษ เพือตรวจสอบห้องว่าง
และมีค่าใช้จ่ายเพิมท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระค่าบริการส่ว นนีทันทีทีห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ
รวมไปถึงกรณีทีห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไม่ว ่ากรณใี ดก็ตาม
และทางบริษัทจําเปนต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานทีกําหนดไว้กับราคาค่าทัว ร์ (Upgrade)
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามจริงกับผู้เดินทาง ทังนีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ **
วัน ที 6
เมื อ งโคเปนเฮเกน - นาพุ แ ห่ง ราชิน ีเ กฟออน - รูป ปนเงือ กน้อ ย หร ื อ ลิต เติล เมอร์ เมด - พระราชวั งคร ิ ส เตี ย นบอร์ ก พระราชวั งอมาเล ี ย นบอร์ ก - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว ่ า การเมื อ งโคเปนเฮเกน
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บนเร ือสําราญ DFDS
..... น.
เดินทางถึง เมื อ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ ก (Denmark) เปนเมืองเก่าแก่เมืองหนึงของยุโรปก่อตังมาราวศตวรรษที 10
และเปนเมืองใหญ่ทีสุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ได้ร ับฉายาว่าเปน “สวรรค์แห่งเมืองท่า และดินแดนแห่งเทพนิยายรั กอมตะ”
เมืองนีเปนแรงบัล ดาลใจและหล่อหลอมกวีร ะดับโลกฮันส์ คร ิสเตียน แอนเดอร์ แซน (Hans Christian Andersen) ผู้สร้ างสรรค์นิยาย
เจ้าหญ ิงเงอื กน้อย หนูน้อยผู้ขายไม้ขดี ไฟ ลูกเปดขีเหร่ทีผู้คนทัวโลกต่างรู้จัก
นําท่านเดินทางสู่ นาพุ แ ห่ง ราชิน ีเ กฟออน (Ge on Fountain) เปนนาพุ ขนาดใหญ่ร ูปทรงแปลกตา คล้ายธารนาตกทีไหลริน
ซึงตังอยู่ด้านหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตํานานเล่าว่าราชินีเกฟออนได้ร ับมอบหมายจากเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ ให้กอบกู้ชาติบ้านเมือง
พระนางจึงให้พระโอรสทังสีของพระองค์แปลงกายเปนพระโค เพือช่ว ยกันไถพืนดินจนกลายเปนแผ่นดินเมืองเดนมาร์กในปจจุบัน
ต่อมาชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทังสีพระองค์ไว้เพือเปนเกียรติและเพือเปนการระลึกถึง
นําท่านเดินทางสู่ รูป ปนเงือ กน้อ ย หร อื ลิต เติล เมอร์ เมด (The Little Mermaid) ตังอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน
ถูกสร้างขึนเพือเปนของขวัญ แก่เมืองโคเปนเฮเกน เมือวันที 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ ล จาค็อบเซน
บุตรชายของผู้ก่อตังบริษัทเบียร์คาร์ล สเบิร ์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล ่ต์ เรือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คร ิสเตียน
แอนเดอร์ เซน เปนอย่างมาก จึงว่าจ้างศิล ปนชาวเดนมาร์กชือ เอด็ วาร์ ด อรี ิกเซน มาปนรูปเงือกน้อยนี โดยนําแบบใบหน้ามาจากนักเต้นบัล เลต์ชือ
เอลเลน ไพรซ์ ส่ว นร่างกายทีเปนหญิงเปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัว เขาเอง รูปปนเงือกน้อยนีนังอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25
เมตร นาหนักประมาณ 175 กิโลกรั ม บร ิเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได้สัมผัสกับความผ่อนคลาย
ฟงเสียงร้องของนกนางนวลและชมเรือสําราญทีจอดเทียบท่าอยู่ และทีนีได้กลายเปนสัญ ลักษณ์สําคัญ ของเมือง
โดยในแต่ล ะปจะมีนักท่องเทียวมากกว่า 1 ล้านคนมาเทียว
เพือเก็บภาพคู่กับรูปปนเงือกน้อยนับเปนสถานทียอดฮิตทีถูกถ่ายภาพมากทีสุดแห่งหนึงของโลก
นําท่าน ผ่านชม พระราชวั งคร ิ ส เตี ย นบอร์ ก (Christiansborg Palace)
ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอร์กคือพระราชวังซึงเปนทีประทับของพระราชสันตติว งศ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที 9 แห่งประเทศเดนมาร์ ก
แต่ ณ ปจจุบันพระราชวังแห่งนีถูกใช้เปนทีทําการรัฐสภา โดยเปนสถานทีเพียงแห่งเดียวในโลกทีมี 3 หน่ว ยงานราชการในทีแห่งเดียวกัน นันคือ
อํานาจบร ิหาร อํานาจนิติบัญญั ติ และอํานาจตุล าการ แต่บางส่ว นของทีนีก็ยังคงถูกใช้สําหรับพระราชวงศ์เดนมาร์ก เชน่ ห้องรับแขกของราชวงศ์
เปนต้น รวมทังบางส่ว นยังเปดให้นักท่องเทียวทีสนใจได้เข้ามาชม
นําท่าน ผ่านชม พระราชวั งอมาเล ี ย นบอร์ ก (Amalienborg Palace)

ปจจุบันพระราชวังแห่งนียังเปนสถานทีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก
นอกจากจะได้ชมสถาปตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตล์ร ็อกโคโคแล้ว ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลียนทหารยามหน้าวังทุกวัน
พระราชวังตังอยู่ร ิมนาทางเหนือของตัว เมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึนเมือกลางศตวรรษที 18 เพือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ป
ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เปนทีพํานักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครั ว หลังจากทีพระราชวังคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหม้ในป ค.ศ. 1794
ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึงได้ขอซือพระราชวังแห่งนีไว้ และได้ย้ายเข้ามาอาศัยตังแต่นันเปนต้นมา กษัตริย์ พระราชนิ ี
และบุตรของราชวงศ์ได้อาศัยอยู่ภายในพระราชวังแห่งนีทัง 4 อาคาร ตังโดดเด่นเปนศูนย์กลางทีงดงามมากทีสุดในทวีปยุโรป
แม้ร ูปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง 4 มีล ักษณะทีเหมือนกัน
แต่ภายในพระราชวังแต่ล ะอาคารได้ถูกตกแต่งต่างกันไปตามรสนิยมของผู้อาศัยเดิม แต่ล ะห้องได้ตกแต่งอย่างหรูหราทีสุด
ปจจุบันพระราชวังแห่งนียังคงใช้เปนทีประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที 2 และราชวงศ์เดนมาร์กอยู่
ซึงบางส่ว นของพระราชวังเปดให้นักท่องเทียวทีสนใจได้เข้ามาชม และยังเปดเปนพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงงานศิล ปะ ภาพเขยี น เครืองแต่งกาย
เครืองประดับอัญ มณี สิงประดิษฐ์อืนๆ และเอกสารทางประวั ติศาสตร์ ทีมีการเก็บรวบรวมในช่ว งเวลา 400 ปเลยทีเดียว
และยังมีร ูปปนขนาดใหญ่ของพระเจ้าเฟรเดอริกที 5 ซึงตังอยู่ร ะหว่างพระราชวังทัง 4 หลั ง ซึงว่ากันว่า
เปนรูปปนทรงม้าทีสวยงามทีสุดของโลกอีกด้ว ย
นําท่าน ผ่านชม พระราชวั งโรเซนเบิ ร์ ก (Rosenborg Palace) เปนพระราชวังทีตกแต่งด้ว ยศิล ปะแบบดัตช์เรอเนสซองส์
สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที 4 เปนอีกหนึงสถาปตยกรรมทีพระองค์ภาคภูมิใจ
เพราะนอกจากความงามของตัว ตึกภายนอกและภายในทีตกแต่งอย่างหรูหรา ด้ว ยวัตถุทีลาค่ามากมายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ในบริเวณชันใต้ดิน
ใช้เปนทีเก็บเครืองเพชร มหามงกุฎ และเครืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้ว ย
ซึงในอดีตพระราชวังแห่งนีถูกสร้างเพือจุดประสงค์ใช้ในการพํานักพักร้อนของเชือพระวงศ์ในสมัยนัน ทังยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2
ครังในป 1794 และป 1801 ต่อมาราชวงศ์เดนมาร์ก ได้บูร ณะขึนมาใหม่ให้สวยงามดังปจจุบัน
นําท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์ เกท (Stroget Shopping Street ) ถนนช้อปปงทียาวทีสุดในโลกเริมจาก ศาลาว า่ การเมอื งโคเปนเฮเกน
(City Hall of Copenhagen) คําว ่า “สตรอยก์เยท” ได้ถูกตังเปนชือเล่นของถนนคนเดินแห่งนี ซึงแปลว่า การเดินเล ่น โดยใช้ตังแต่ยุคศตวรรษที
18 เปนต้นมา ครอบคล ุม ถนน 4 สายด้ว ยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1
กิโลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถูกประกาศให้เปนเขตปลอดรถยนต์ตังแต่ป 1962 แต่ในชว่ งแรก เจ้าของกิจการหลายรายไม่เห็นด้ว ยกับการปดถนน
เพราะเกรงจะเปนผลเสียต่อธุร กิจ แต่ทําให้ทุกวันนีผู้คนได้เดินอย่างสนุกและสะดวกสบาย ทีนีคึกคักไปด้ว ยผู้คนประมาณแสนคนต่อวัน
เรียงรายไปด้ว ยร้านค้าทีมีคุณภาพ มีตังแต่สินค้าราคาถูกไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมทีมีร าคาแพงทีสุดในโลก อาทิ หล ุยส์ว ิตตอง , ชาแนล ,
ร้านนา ิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิสฯ , พอร์ ซเลน เปนต้น มีร้ านอาหารมากมาย
แถมยังมีนักดนตรีร ิมทางทีมาช่ว ยบรรเลงเพลงให้ความบันเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากนีเมืองโคเปนเฮเกน
ได้ร ับการขนานนามจากคนทัวโลกว่าเปนเมืองจักรยาน ประชากรเกินครึงใช้จักรยานเปนพาหนะในการเดินทาง
เหตุผลสําคัญคือรั ฐบาลส่งเสร ิมให้ประชาชนสุขภาพแขง็ แรง และลดปร ิมาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทีสร้างมลพิษแก่สิงแวดล้อม
จงึ ออกแบบผังเมือง เพือรองรับนักปนและคนเดินเท้า ให้ได้ร ับความสะดวกและปลอดภัยมากทีสุด
เทียง - ค า
** อ ิส ระอาหารกลางวั น และ ค า เพื อสะดวกแก่ก ารเดิน ทางท่อ งเทียว **
ทีพั ก
Scandic Hotel Hvidovre, Denmark หรื อเที ยบเท่ า
วัน ที 7
อิส ระท่อ งเทียว ทีเมือ งโคเปนเฮเกน แบบเต็ ม วั น - ท่ า อากาศยานนานาชาติ โ คเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก
เช้ า
บร ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิส ระท่อ งเทียว หร ื อ พั ก ผ่อ น ทีเมือ งโคเปนเฮเกน ตามอัธ ยาศั ย แบบเต็ ม วั น ( ไม่ มี บ ร ิ ก ารรถโค้ ช )
แนะนํา สถานทีท่อ งเทียว
- สวนสนุ ก ทิ โ วล ี (Tivoly) ตังอยู่ใจกลางเมืองหลวงโคเปนเฮเกน
ของประเทศเดนมาร์กเปนสวนสนุกทีเก่าแก่ทีสุดในโลกและเปนทีท่องเทียวชันเยียมสําหรับครอบครัว
และถือเปนหนึงในสวนสนุกทีเก่าแก่ทีสุดในโลก เปดให้เข้าชมในป 1843
ได้ร ับความนิยมจากทังคนท้องถินและนักท่องเทียวทีมาเยือนโคเปนเฮเกนเสมอมา ทีนีมีการจัดแสดงดนตรีสดทุกวันในหลายเวที
และเปนแหล่งรวมร้านอาหารชันเลิศของเมืองอีกด้ว ย สวน Tivoli รองรับนักท่องเทียวกว่า 4 ล้านคนต่อป
อีกหนึงประสบการณ์ทีไม่ควรพลาดในการขึนรถไฟเหาะของสวน Tivoli สัมผัสประสบการณ์อันน่าตืนเต้น เครืองเล่นของสวน Tivoli
มีหลากหลายตังแต่ร ถไฟเหาะไม้และม้าหมุนแบบดังเดิมไปจนถึงเครืองเล่นแบบคลาสสิกทีนํามาดัดแปลงใหม่ให้ทันสมัย
คณ
ุ สามารถเดินเล ่นรอบสวนขนาดใหญ ่ 8.5 เฮกตาร์ ทีเชือมต่อกับสวนสนุก ในชว่ งกลางคืน มีการจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000

ดวงทีประดับไว้ตามทางเดินและต้นไม้ สนุกกับการล ่องเร ือมังกรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรือนังทานอาหารในบาร์และร้านอาหารริมนา
ซึงเปนทีรู้จักทัวโลกและขึนชือเรืองการนําอาหารนอร์ดิกดังเดิมมาปรับเปลียนใหม่
- อ ิส ระเล ื อ กชมความสวยงามโดยรอบของเมื อ งโคเปนเฮเกน
- อิส ระช้อ ปป งตามอัธ ยาศั ย
เทียง
** อ ิส ระอาหารกลางวั น เพื อสะดวกแก่ก ารเดิน ทางท่อ งเทียว **
บ่ า ย
นําท่านเดินทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ โ คเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก เพือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund)
มีเวลาในการเลือกซือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หร ือ ร้ านอาหาร (โดยรถโค้ช จากโรงแรม ถึง สนามบิน 1 เทียว)
22.35 น.
นําท่านเดินทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ฮ าหมั ด ประเทศกาต้ าร์ โดย สายการบิ น Qatar Airways เทียวบินที QR164
ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
วัน ที 8
ท่ า อากาศยานนานาชาติ ฮ าหมั ด ประเทศกาต้ าร์ - ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ ประเทศไทย
05.50 น.
เดินทางถึง ท่ า อากาศยานนานาชาติ ฮ าหมั ด เมื อ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ **เพือเปลียนเครือง**
08.35 น.
นําท่านเดินทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กร ุ ง เทพฯ โดย สายการบิ น Qatar Airways เทียวบินที QR838
ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชัวโมง 15 นาที (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
19.20 น.
เดินทางถึง ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ ประเทศไทย โดยสวั สดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริการทัว ร์ สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ ก นอร์ เวย์ สวีเดน ยุโ รป
14-21 กุม ภาพั น ธ์ 2563

฿49,999

ว่าง

NT219-40614 : ทัวร์ สแกนดิเนเว ีย นอร์ เวย์ เดนมาร์ ก สว ีเดน 8 วั น 5 คืน (QR)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ
เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ท่านละ

฿49,999
฿12,999
฿36,999
฿15,000

***ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* **

28 กุม ภาพั น ธ์-6 มี น าคม 2563

ว่าง

฿49,999

NT219-40615 : ทัวร์ สแกนดิเนเว ีย นอร์ เวย์ เดนมาร์ ก สว ีเดน 8 วั น 5 คืน (QR)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ
เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ท่านละ

***ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* **

฿49,999
฿12,999
฿36,999
฿15,000

13-20 มี น าคม 2563

ว่าง

฿52,999

NT219-40616 : ทัวร์ สแกนดิเนเว ีย นอร์ เวย์ เดนมาร์ ก สว ีเดน 8 วั น 5 คืน (QR)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ท่านละ
เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ท่านละ

***ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* **

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันพฤหัสบดีที 10 ตุล าคม 2562 เวลา 09:48 น.

฿52,999
฿12,999
฿39,999
฿15,000

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ ก นอร์ เวย์ สวีเดน
ยุโ รป
อั ตราค่าบริการรวม
• ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบินไป-กลั บ พร้ อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือน เปลียนวันเดินทาง หรือ อั พเกรดได้
ค่าภาษี นามัน ภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
• ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใต้ท้องเครืองบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเปาสัมภาระลงใต้ท้องเครืองบินได้ ท่านละ 2
ชิน โดยมีนาหนั กรวมกั นไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิน ควรหนั กไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน 7 ก.ก. 1 ชิน รวม 30 ก.ก.)
• ค่ารถโค้ ชปรั บอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการทีระบุ (ยั งไม่รวมทิปคนขั บรถ)
• ค่าโรงแรมทีพั กระดับมาตราฐานตามทีรายการระบุ (พั กห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้ อง กรณีทีโรงแรมมีห้องพั ก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์
การแข่งขั นกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลียนโรงแรมทีพั กไปเปนเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ
• ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเปนทีระลึก หรือ ผ่านชม ทังนีขึนอยู่กับความเหมาะสมของเวลา
และ สถานการณ์จริงอีกครัง
• ค่าอาหารตามทีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ
• ค่าจ้ างมั คคุเทศก์ คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกั นอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
กรณีต้องการซือประกันเพิ มเพื อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเปนกรณีพิเศษ

อั ตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศั พท์ ค่าโทรศั พท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซั กรีด มินิบาร์ ในห้ อง
รวมถึงค่าอาหาร เครืองดืมทีสังเพิ มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
(กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครัง)
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
• ค่า ทิป รวมตลอดการเดิน ทางทังหมด ตามธรรมเนี ย ม 42 ยู โ ร (EUR) หรื อ คํา นวนเปนเงิน ไทยประมาณ 1,680 บาท (THB)
รวมไปถึ ง เด็ ก อายุ ม ากกว่ า 2 ป ยกเว้ น เด็ ก อายุ ไ ม่ ถึ ง 2 ป ณ วั นเดิ น ทางกลั บ (Infant)
ทังนีท่า นสามารถให้ม ากกว่า นีได้ต ามความเหมาะสมและความพึ ง พอใจของท่า น
• ค่ า ทิ ป คนขั บรถ ท่ า นละ 18 ยู โ ร (EUR) / ทริ ป / ท่ า น ตามธรรมเนี ย ม
• ค่ า ทิ ป หั วหน้ าทั วร์ ท่ า นละ 24 ยู โ ร (EUR) / ทริ ป / ท่ า น ตามธรรมเนี ย ม
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืนวีซ่าท่องเทียว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึนอยู่กับอัตราแลกเปลียนเงินตรา และ
ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันทียืนเอกสาร สแกนนิว
กับเจ้าหน้าทีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าทีไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันนัน)

เงือนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ
• กรุ ณ าทํา การจองล่ ว งหน้ าอย่ า งน้ อย 60 วั น ก่ อ นการเดิ น ทาง พร้ อมชํา ระเงิ น มั ดจํา ท่ า นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วั น หลั งจากวั นจอง
ตั วอย่างเช่น ท่านทําจองวันที 1 กรุณาระเงินมั ดจํา ส่วนนีภายในวันที 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอั ตโนมั ติทันที
หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี เรียดเดิม ท่านจําเปนต้องเช็คทีว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครัง
กรณีทีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการให้สิทธิลูกค้ารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวั น และ เวลา
ทีทํารายการจองเข้ามาตามลําดับ เนืองจากทุกพี เรียดทางบริษัทมีทีนังราคาพิ เศษจํานวนจํากัด
• กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทังหมด ครบ 100% ก่อนวั นเดินทางอย่างน้ อย 30 วั น กรณีนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ
ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง
กรณีทีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนั ดสั มภาษณ์วีซ่า ทีทําให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาทีกําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวั นเดินทางอย่างน้ อย 30

วั น ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆทันที

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
• กรณีนักท่องเทียว ต้ องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือน หรือ เปลียนแปลง การเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชือในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึง เพื อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ์อักษรเท่านัน
ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศั พท์ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
• กรณีนักท่องเทียว ต้ องการขอรั บเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึง เพื อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง)
พร้ อมหลั กฐาน ได้ แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทังหมด พาสปอร์ ตหน้ าแรกของผู้เดินทาง สําเนาบั ตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
• แจ้ งยกเลิก 45 วั น ขึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วั น **
• แจ้ งยกเลิก 31-44 วั น ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีทีมีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากําหนด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ ม ทีเกิดขึนจริงทังหมด **
• แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 30 วั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทังหมด ** ทังนี
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน
การจองทีพั ก เปนต้น **
• การเดินทางทีต้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กั บสายการบิน
หรือผ่านตั วแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• สําหรับอัตราค่าบริการนี จําเปนต้องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนทีกําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เลือน หรือ เปลียนแปลง อั ตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ มขึน เพื อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้ องการ)
โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วั น ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้ อย 21 วั น
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิ มจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพื อให้คณะเดินทางได้
ทางบริษัทยินดีทีจะให้บริการและดําเนินการต่อไป
• ในกรณีทีลูกค้าดําเนินการยืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ทีลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
ยกเว้นในกรณีทีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริงทังหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ
กรณีออกบั ตรโดยสารเรียบร้ อยแล้ ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบั ตรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึงได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds)
จําเปนไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้ ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอย่างน้อย

ข้อมูลสําคัญเกียวกับโรงแรมทีพัก
• เนืองจากการวางแผนผังห้องพั กของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพั กแบบห้องเดียว (Single) , ห้องพั กคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ
ห้องพั กแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพั กแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกั น หรือ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพั กแบบ 3 ท่าน
ซึงถ้าต้องการเข้าพั ก 3 ท่าน อาจจะต้องเปน 1 เตียงใหญ่ กั บ 1 เตียงพั บเสริม หรือ อาจมีความจําเปนต้องแยกห้องพั ก เปน ห้ องคู่ 1 ห้ อง (Twin/Double)
และ ห้องเดียว 1 ห้ อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ มตามจริงทีเกิดขึนจากนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์
• โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตา
• กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากกว่ากําหนด หรือห้องพั กเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายทีพั กเปนเมืองใกล้เคียงเปนการทดแทน
• โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปนอาคารแบบดังเดิม (Traditional Building) ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนา
ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกั น

ข้อมูลสําคัญเกียวกับสายการบิน
• เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมู่คณะ (ราคาพิ เศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครืองบินทุกกรณี
แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากทีสุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางทีมาด้วยกัน ได้นังด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากทีสุดเท่าทีจะสามารถทําได้
• กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรือ แพ้ อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ มเพื อชําระกับเมนูใหม่ทีต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
• บางสายการบินอาจมีเงือนไขเกียวกับการให้บริการอาหารบนเครืองแตกต่างกัน
ขอให้ท่านทําความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแต่ละสายการบินทีกําลังให้บริการท่านอยู่

ข้อมูลสําคัญเกียวกับการยืนคําร้องขอวีซ่า
• ผู้สมั ครทุกท่าน จําเปนต้องมาแสดงตน ณ ศู นย์ยืนรับคําร้องขอวีซ่า เพื อสแกนลายนิวมือทุกท่าน
• ระยะเวลาในการพิ จารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วั น ทําการเปนอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์ -อาทิตย์ ในบางกรณี)
ทังนีขึนอยู่กับจํานวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเปนสําคัญ
• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าแบบหมู่คณะ
โดยทางแผนกวีซ่าจะเปนผู้ได้รับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศู นย์รับคําร้องขอวีซ่าเท่านัน หากท่านไม่สะดวกมาดําเนินการยืนวีซ่าวันใดบ้าง
รวมไปถึงมีความจําเปนต้องใช้หนังสือเดินทางเพื อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึงอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิ จารณาวีซ่า หรือ
ซึงอาจทําให้ให้มีผลต่อการพิ จารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิ จารณาทีสถานทูต) ท่านจําเปนจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตังแต่ขันตอนการจอง
หรือ ก่อนชําระเงินมั ดจํา พร้ อมแจ้ งวั น และ เวลาทีท่านสะดวกจะยืนวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครัง หากมีคิวยืนว่างช่วงทีท่านสะดวก
แผนกวีซ่าจะดําเนินการให้ดีทีสุดทีจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ท่านเปนกรณีพิเศษ แต่ทังนี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จําเปนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติม
ท่านสามารถเลือกซือ
• คิวพิ เศษ (Premium) คือ การนัดหมายทีเร็วขึน หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึน
• การยืนแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิ จารณาเร็วกว่าปกติ
• การบริการพิ เศษนียังคงใช้มาตราฐานการพิ จารณาวีซ่าแบบเดิมทังหมด ประเทศทีท่านสามารถเลือกซือบริการพิ เศษนีได้ ได้ แก่ อั งกฤษ อิตาลี ฝรังเศส
สวิสเซอร์ แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านัน
• สําหรั บการให้ บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีเปนกรณีพิเศษอีกครัง อาจมีการเปลียนแปลง
• กรณีทีท่านไม่สามารถยืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จําเปนต้องยืนก่อน หรือ หลั งคณะ
เพราะต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงทีทางบริษัทจะเริมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื อขอยืนวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วั น ก่อนเดินทางเปนอย่างน้อย หรือ
อาจเร็วกว่านัน) และหากเกิดค่าใช้ จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเปนจะต้องชําระค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามจริงทังหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตัว)
จะต้ องออกก่อนกําหนด แต่วีซ่ายั งไม่ดําเนินการ หรือ วีซ่ายั งไม่ได้ รับการอนุมัติ (อยู่ในระหว่างการพิ จารณา) เนืองจากท่านดําเนินการยืนวีซ่าหลังคณะ และหรือ
กรณีทีท่านต้องการยืนก่อนคณะ แต่คณะทีท่านเดินทาง ยังไม่ปด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟร์มออกเดินทาง
หากสถานทูตต้องการขอหลักฐานการพํ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกั นการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทียวภาษาอังกฤษ
(Itinerary) ในส่วนนี ท่านจําเปนต้องดําเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายทีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงทุกกรณี
• มาตราฐานการพิ จารณาวีซ่าแบบปกติทัวไปคือ 15-20 วั นทําการ (ไม่รวมวั นเสาร์ - อาทิตย์ ทังนี ขึนอยู่กับจํานวนผู้สมัครในช่วงนันๆ
ซึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเทียว ทีมีผู้สมัครเปนจํานวนมาก อาจต้ องใช้ ระยะเวลามากกว่าปกติ)
• หลังจากทีผู้สมัครได้ทําการยืนขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ระหว่างขันตอนการพิ จารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ดังนันหากท่านมีความจําเปนในการใช้เล่มฯเพื อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเปนกรณีพิเศษ เพื อวางแผนล่วงหน้า กรณีทีต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน
ทําให้ ต้องร้ องขอหนั งสือเดินทางกลั บคืนด่วน ระหว่างขันตอนการพิ จารณาวีซ่า อาจทําให้ สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจําเปนต้องสมัครเข้าไปใหม่
นันหมายถึงจะต้องชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาทีเหลือก่อนเดินทางสําหรับการพิ จารณาเปนสําคัญก่อนดําเนินการ
• กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้ นชนิดเข้ าออกมากกว่า 1 ครัง หรือ หลายครัง (Multiple) ทียังไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ
ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพี ยงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ทีวีซ่าเชงเก้นฉบับนันๆออก
และต้องการใช้เดินทางท่องเทียวกับคณะนี สามารถใช้ ได้ หากวีซ่านันถูกใช้มาแล้วตามเงือนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด
จะต้องพํ านักประเทศนันๆมากทีสุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึงครัง หากไม่เปนไปตามเงือนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบเกียวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้ าเมือง หรือ
ถูกส่งกลั บจากประเทศปลายทาง
• กรณีทีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางทีสามารถเข้าออกได้หลายครัง และยั งไม่หมดอายุ จําเปนจะต้องเปนวีซ่าชนิดท่องเทียวเท่านัน
โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปจจุบันทีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วั นเดินทางกลั บ
รวมถึงวีซ่าชนิดทีอนุมัติโดยระบุวันทีสามารถพํ านักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากําหนดทีอนุมัติในหน้าวีซ่า ทังนี ขึนอยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง
กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าทีมีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าทีตรวจสอบเพื อความถูกต้อง หากไม่เปนไปตามเงือนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบเกียวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนในทุกกรณี เช่น
เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพี ยงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้ าเมือง และ
ถูกส่งกลั บจากประเทศปลายทาง เปนต้น
• การบิดเบือนข้ อเท็จจริงหรือให้ ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ

ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้ อเท็จจริงหรือให้ ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร
ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
• บางกรณีสถานทูตอาจขอให้ มาแสดงตน หลั งจากกลั บจากประเทศปลายทางแล้ ว
ซึงขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนีเพื อให้การยืนคําร้องในครังต่อๆไปสะดวกมากขึน ทังนีขึนอยู่กับดุลยพิ นิจของเจ้าหน้าทีสถานทูตเปนสําคัญ
• การทีวีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพี ยงไม่กีวัน เราไม่สามารถฟองร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ทังสิน
เพราะเนืองจากมีเอกสิทธิทางการทูตคุ้มครองอยู่
• เกียวกับเอกสารทางราชการทีจําเปนต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศทีออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ทีอาศั ยอยู่,
ใบปกครองบุตรกรณีบดิ าและมารดา หย่าร้ าง, ใบสําคั ญการหย่า กรณีศูนย์รับยืนคําร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้ องการ เอกสารทีแปลเรียบร้อย
จําเปนจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทั บ) จากกรมการกงสุลเท่านัน ซึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ ม ฉบั บละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี จําเปนทีสุด
สําหรับเด็กทีอายุตากว่า 18 ปบริบูรณ์ ไม่ได้ เดินทางกั บ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกั บมารดา และ บิดาไม่ได้ เดินทางด้ วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี
ลูกค้าจําเปนต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่สามารถชําระค่าใช้จ่ายในส่วนนีให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ
(ไม่จําเปนต้องมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ
• กรณีลูกค้าทีจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (จอยด์ แลนด์ ทัวร์ ซือตัวเครืองบินแยกเอง) ท่านจําเปนจะต้องเตรียมหลักฐานการจอง
ตัวเครืองบิน โรงแรมทีนอกเหนือจากคณะ ทีท่านพํ านักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางให้ครอบคลุมวันทีท่านเดินทาง ไป และ กลั บ
เพื อใช้ในการประกอบการยืนขอวีซ่าให้ครบตามเงือนไข ด้ วยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ
ท่านจะไม่สามารถยืนขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจําเปนจะต้องยอมรับเงือนไข และ
หากมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติมเนืองจากไม่ใช่การนัดหมายยืนขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจําเปนเปนจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ มเติมส่วนนี หรือ
ส่วนใดส่วนหนึงด้วยตนเองทังหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีทีในวันนัดหมายเพื อยืนขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยืนขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม
ทําให้ ท่านต้ องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงือนไขการยกเลิกทังหมด

เงือนไขและข้อควรทราบอืนๆทัวไป ทีท่านควรทราบ
• ทัวร์นีสําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื อการท่องเทียวเท่านัน
• ทัวร์นีขอสงวนสิทธิสําหรับผู้เดินทางทีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้ าปกสีนาตาล / เลือดหมู) เท่านัน กรณีทีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ
(หน้ าปกสีนาเงินเข้ ม) หนั งสือเดินทางทูต (หน้ าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื อการท่องเทียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ
หรือ เอกสารใดเชือมโยงเกียวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิ เศษอืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์ เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้ าเมือง
ทังฝงประเทศไทย (ต้ นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้ าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบความผิดพลาดทีจะเกิดขึนในส่วนนี ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
• ทัวร์นีเปนทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทังหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง หรือด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง เลขทีวีซ่า และอืนๆ
เพื อใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ
หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนทีเหลือทังหมด
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเปนสําคัญ
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิ มขึนของนักท่องเทียวทีไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภั ยธรรมชาติ
การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสั มภาระ ความล่าช้ า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน
เหตุสุดวิสัยอืน เปนต้น
• อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ มขึน
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี นามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกั นภั ยสายการบิน
การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ ทีทําให้ต้นทุนสูงขึน
• มั คคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสั ญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
• นักท่องเทียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทีเกียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น
วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยทีไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย
ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนทีบริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านัน
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร
โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์ เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน
ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเปาใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ท้องเครืองบินเท่านัน

• สิงของทีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตั ดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเปาใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ท้องเครืองบินเท่านัน
• คณะทัวร์นี เปนการชําระค่าใช้จ่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง
ซึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเปนต้องท่องเทียวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทีท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึง
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายให้ ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติมขึนตามมาเปนบางกรณี
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมดกับผู้เดินทาง กรณีทีเกิดเหตุการณ์นีขึน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
• กรณีลูกค้าทีจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (จอยด์ แลนด์ ทัวร์ ซือตัวเครืองบินแยกเอง) ในวันเริมทัวร์ (วันทีหนึง)
ท่านจําเปนจะต้องมารอคณะเท่านัน ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยั นเดินทาง
ท่านจําเปนจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานทีท่องเทียวทีคณะอยู่ในเวลานันๆ กรณีนี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ ม
ท่านจําเปนจะต้องชําระค่าใช้จ่ายทีใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทังหมดเท่านัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน
หากท่านไม่ได้ท่องเทียวเมือง หรือ สถานทีท่องเทียวใดๆ สถานทีหนึง ทุกกรณี เนืองจากเปนการชําระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทังหมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (สวีเดน)
• ยืนวีซ่าเดียวแสดงตนที VFS Global (เทรนดี ชัน 29)
• ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยืนประมาณ 15 วั นทําการ
• เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้ น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
• ในวันยืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนั งสือเดินทางออกมาได้
เอกสารทีต้อ งเตรีย ม มีด ัง นี
• หนั งสือ เดิ น ทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสําหรั บประทั บวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า อายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นั บจากวั นเดินทาง (สําหรับท่านทีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยืน วีซ่าด้ วย เพื อความสะดวกในการพิ จารณาวีซ่าของท่าน)
• รู ป ถ่ า ย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ(พื นหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์
รูปไม่เลอะหมึก)
• หลั กฐานการเงิ น กรณีผ้ ู เดิ น ทางออกค่ า ใช้ จ่ า ยเอง
• กรณีผ้ ู เดิ น ทาง ออกค่ า ใช้ จ่ า ยเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรั พย์ ส่วนตั วของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนา ย้ อนหลั ง 6 เดือน รบกวนลูกค้ าทํารายการเดินบั ญชี
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้ วค่อยปรั บยอดเงินในบั ญชี อั พเดทไม่เกิน 30 วั น ก่อนวันยืนวีซ่า และบั ญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทีมีไม่ครบ 6 เดือน
ให้ขอเปน STATEMENT พร้อมทําจดหมายชีแจง
• กรณีเ ปลียนบัญ ชีเ ปนเล่ม ใหม่ ให้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชีมาทังสองเล่ม (ทังเล่มเก่า - เล่มใหม่)
• กรณีผ้ ู เดิ น ทางไม่ ไ ด้ ออกค่ า ใช้ จ่ า ยเอง
• กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางานและช่วงเวลาทีอนุมัติให้ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไป Europe
เท่านันไม่ต้องระบุชือประเทศและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยืนวีซ่า
• สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีออกค่าใช้จ่ายให้
• สําเนาสมุดบั ญชีออมทรั พย์ ย้อนหลั ง 6 เดือน หรือ Bank Statement
• ** สถานทูต ไม่ร ับ พิ จ ารณาบัญ ชีก ระแสรายวัน และบัญ ชีฝ ากประจํา **
• หลั กฐานการทํา งาน
• เจ้ าของกิ จ การ หนั งสือรั บรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชือของผู้เดินทางเปนกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403)
• กิ จ การไม่ จ ดทะเบีย น จดหมายชีแจงการทํางาน พร้ อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้ าน สัญญาเช่าที โฉนดทีดิน เปนต้น
• เปนพนัก งาน หนั งสือรั บรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือสกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
• นัก เรีย นหรือ นัก ศึ ก ษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึ กษาอยู่ (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือสกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ตใช้ คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน
• เอกสารส่ว นตั ว
• สําเนาทะเบียนบ้าน
• บั ตรประชาชน

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตากว่า 20 ป)
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบั ตร(ถ้ ามี)
• ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลียน)
• กรณีเ ด็ ก อายุ ไ ม่ ถึ ง 18 ป ไม่ ไ ด้ เดิ น ทางไปต่ า งประเทศพร้ อมบิด า มารดา
• หากเด็กเดินทางไปกั บบิดา จะต้ องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้ นสั งกั ด
(โดยมารดาจะต้ องคั ดหนั งสือยินยอมระบุให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกั บบิดา) พร้ อมแนบสําเนาบั ตรประชาชนหรือหน้ าพาสปอร์ ตมารดามาด้ วย
• หากเด็กเดินทางกั บมารดา จะต้ องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้ นสั งกั ด
(โดยบิดาจะต้ องคั ดหนั งสือยินยอมระบุให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกั บมารดา) พร้ อมแนบสําเนาบั ตรประชาชนหรือหน้ าพาสปอร์ ตบิดามาด้ วย
• หากเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกั บบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร
มีความสัมพั นธ์เปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้ นสั งกั ด พร้ อมแนบสําเนาบั ตรประชาชนหรือหน้ าพาสปอร์ ตบิดาและมารดา
• กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้ องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพี ยงผู้เดียว
• *** กรณีเ ด็ ก อายุ ต ากว่ า 18 ป บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีสถานทูตด้วย ทังสองท่าน
• ท่านไม่จําเปนต้องเซ็น รั บรองสําเนาถูกต้ อง ให้ ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านัน

