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 สตอกโฮล์ม ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองหลวงอั นสวยงามของสวีเดน
 ชมย่านเมืองเก่าแกมล่าสแตน, พิพธิ ภัณฑ์เรือวาซา , ซิต้ ีฮอล์
 ออสโล เมืองหลวงแห่งนอร์เวย์ ชมพิพธิ ภัณฑ์ไวกิ้ง ถ่ายรูปคู่กับ โอเปร่าเฮ้ าส์
 ล่องเรือสาราญ DFDS + Scandinavian Buffet สู่โคเปนเฮเก้น
 ถ่ายรูปคู่กับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก และเงือกสาวลิตเติ้ลเมอร์เมด
 เที่ยวสวนสนุกทิโวลี , ช้อปปิ้ งถนนสตรอยก์
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กำหนดกำรเดิ นทำง พฤษภำคม – มิ ถนุ ำยน 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ
22.00น. พร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8-9 แถว T
สำยกำรบินเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ – สต็อคโฮล์ม – ห้ำงสรรพสิ นค้ำ NK
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 385
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
08.10 น. เดินทางสู่ สต็อคโฮล์ม เทีย่ วบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
12.45 น. ถึงสนามบินอำร์ลนั ด้ำ ประเทศสวีเดน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ...จากนัน้ เทีย่ วชมเมือง
หลวงของประเทศสวีเดน ทีม่ คี วามสวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รบั การขนานนามว่า ควำมงำมบน
ผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์มาตัง้ แต่
ครัง้ ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปั ต ยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทัง้
ปราสาทราชวัง ตัง้ อยูร่ มิ น้ าและตามเนินสูงต่า ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโลก นาท่าน
ชมเมืองที่ จุดชมวิ วแบบพำโนรำมำ จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ห้ำงสรรพสิ นค้ำ NK ซึง่ เป็ นห้างทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในยุโรปเหนือหรือย่านวอล์คกิง้ สตรีทอันทันสมัย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่สำม พิ พิธภัณฑ์เรือวำซำ – ซิ ตี้ฮอลล์ – แกมล่ำสแตน – คำร์ลสตัท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)...นาท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์เรือวำซำ ซึ่งตัง้ โชว์เรือรบ
โบราณที่กู้ขน้ึ มาได้จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานัน้ สร้างขึ้นเมืองปี
ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็ นเรือรบที่ใหญ่ท่สี ุด บรรทุกปื นใหญ่ถงึ 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500
เมตร ก็จ มลงใต้ท ะเลลึก 35 เมตร เป็ น เวลานาน 333 ปี จากนั น้ แวะถ่ายรูป ซิ ตี้ ฮอลล์ หรือ ศาลาว่า
การเมือง ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐ
แดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จะมีพธิ มี อบรางวัลโนเบล
ณ ทีแ่ ห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
นาท่านสู่ แกมล่ำสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ทส่ี ุด ปั จจุบนั ยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และ
ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพธิ ภัณฑ์ จากนัน้ นา

EUR EK004(EK)MAY-JUN

ค่า

3

ท่านเดินทางสู่ เมื องคำร์ลสตัท เมือ งใหญ่ท่ีตงั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบแวนเนิร์น ชมความเป็ น ชนบทดัง้ เดิมที่
ชาวเมือง (นอร์ดกิ ) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ณ Scandic Winn Hotel หรือระดับเดียวกัน

คำร์ลสตัท – ออสโล – The Oslo Opera House – พิ พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นาท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของ
ประเทศนอร์เวย์เป็ นเมืองทีม่ คี า่ ครองชีพสูงทีส่ ุดในโลกแทนทีโ่ ตเกียว ออสโลตัง้ อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟ
ยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติท่แี ปลกใหม่ ซึ่งเป็ นธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์
เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูรอ้ นของสแกนดิเนเวีย
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย
นาท่านถ่ายรูป The Oslo Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุง
บริเวณชายฝั ง่ ของออสโลให้เ กิด เป็ น พื้น ที่ท่ีม ีป ระโยชน์ ด้ว ยเงิน ทุ น
มหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝั ง่ ด้านตัวเมืองออสโล นา
ท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ งโบรำณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่
สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยงั จัดแสดงเกีย่ วกับ
เครือ่ งมือในชีวติ ประจาวันทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตานานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด
เพราะชาวไวกิง้ ใช้เรือทัง้ ในเรือ่ งของการรบ ทาการค้า และ ออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคากล่าวว่า ถ้า
ไม่มเี รือไวกิง้ ก็จะไม่มยี ุคทีร่ งุ่ เรืองทีส่ ุดของชาวไวกิง้
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ณ Scandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่
เช้า

วันที่ห้ำ
เช้า

อุทยำนฟร็อกเนอร์ – ปรำสำท Akershus – ถนนคำร์ลโจฮันเกท – เรือสำรำญ DFDS SEAWAYS
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม (8)...น าท่ า นเข้า ชม อุ ท ยำนฟร็อ กเนอร์ ที่ มี
ประติมากรรมแสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวติ และการดิน้ รนต่อสูข้ องมนุ ษย์ชาติ ซึง่ เป็ นผลงานประติมากร
ชือ่ ดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด์ นาท่านชมบริเวณด้านนอก ปรำสำท Akershus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ใน
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ยุคเรอเนสซองค์ นาท่านเทีย่ วชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็ นเมืองหลวงมาตัง้ แต่สมัยไวกิ้ง
เรืองอานาจ ผ่านชมทาเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังทีป่ ระทับของพระมหากษัตริยแ์ ห่งนอร์เวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาคณะถ่ายรูป ศำลำว่ำกำรเมืองออสโล ซึง่ สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม
ด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมแม่น้ า ซึง่ รายล้อมด้วยอาคารที่
สวยงาม ริมออสโลฟยอร์ด จากนัน้ นาคณะเที่ยวชมเมืองอิสระให้ท่านได้เดิน
เทีย่ วย่าน คำร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้ งทีม่ ชี อ่ื เสียงของออสโล ได้เวลานาท่านสู่
ท่าเรือเพือ่ ลงเรือสาราญ DFDS (Scandinevian Seaway)
กรุณำเตรียมกระเป๋ำใบเล็กสำหรับค้ำงคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อควำมสะดวก
ในกำรเดิ นทำงของท่ำน
ออกเดิ นทำงด้วยเรือสำรำญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้ำงคืนบนเรือสำรำญ ภายใน
เรือสาราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่ าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทาให้
ท่านได้รบั ความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสาราญลานี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สาหรับผูท้ ่มี ใี จรักการ
เต้นราและแสงสี บาร์ สาหรับผูท้ ่มี ใี จรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซ่งึ ท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้
อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็ น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ าหอม
ยีห่ อ้ ดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มีรา้ นขาย
เสือ้ ผ้าแฟชันที
่ ม่ ชี อ่ื เสียงให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ สาหรับน้องๆ หนู ๆ พลาดไม่ได้สาหรับช็อคโกแลตทีม่ ี
ให้เลือกมากมายหลายชนิด
รับประทานอาหารค่าแบบ สแกนดิ เนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร (10)..ในเรือสาราญ
พักค้างคืนบนเรือสาราญ
โคเปนเฮเก้น – พระรำชวังอมำเลียนบอร์ก – สวนสนุกทิ โวลี – ศำลำว่ำกำรเมือง – ถนนสตรอยก์
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ (11)
เรือ เทีย บท่ า ณ ชายฝั ง่ กรุ ง โคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ก
จากนั น้ น าท่ า นถ่ า ยรูป บริเ วณด้า นหน้ า พระรำชวัง อมำเลี ย น
บอร์ก (Amalienborg Palace) เป็ นทีป่ ระทับของราชวงค์เดนมาร์ก
นับตัง้ แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์รอ็ คโคโค ตรงกลางมีพระ
รูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปี กด้านหนึ่งของพระราชวัง
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์หอ้ งหับต่างๆ ทีเ่ คยเป็ นพานักของราชวงศ์ในช่วงปี
ค.ศ. 1863-1947
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
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นาท่านเข้าสู่ สวนสนุ กทิ โวลี ซึ่งเป็ นสวนสนุ กที่เก่าแก่ท่สี ุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19
สวนสนุ กแห่งนี้นับเป็ นจุดท่องเทีย่ วทีเ่ ชิดหน้าชูตาทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก การเดินเล่นในส่วนสนุ กทิโวลี
ในช่วงฤดูรอ้ นถือได้วา่ เป็ นวัฒนธรรมประเพณีทค่ี นเดนมาร์กทุกคนถือเป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งทาเป็ นประจาทุกปี [ไม่
รวมค่าบัตรเครือ่ งเล่นในสวนสนุ ก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันทีส่ วนสนุ กปิ ด จะเปลี่ยนเป็ นเข้าพิพธิ ภัณฑ์อมา
เลียนบอกซ์] ทีม่ ุมด้านเหนือของสวนสนุ กแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของ จัตุรสั กลำงเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอ
ฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็ นที่ตงั ้ ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็ นศูนย์กลางของเส้นทาง
เดินรถทัวโคเปนเฮเกนอี
่
กด้วยมี รูปปั ้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สนั กวีเอกของเดนมาร์กก็ตงั ้ อยู่บนจตุรสั
แห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นาท่ านช้อปปิ้ งสินค้าย่าน วอล์คกิ้ งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์
ถนนช้อปปิ้ งทีย่ าวทีส่ ุดในโลกเริม่ จากศาลาว่าการเมืองไปสิน้ สุดที่ Kongens Nytorv ทีม่ สี นิ ค้าแบรนด์เนมชือ่
ดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงั จากสวิส,พอร์ซเลน เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า (13)
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ณ First Hotel หรือระดับเดียวกัน
ลิ ตเติ้ นเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิ ออน – ดุไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (14)...น าท่า น
ถ่ายรูปคู่กบั ลิ ตเติ้ ลเมอร์เมด เงือ กน้ อยสัญลักษณ์ ของเมือ ง ซึ่ง
ยังคงนัง่ เศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลื อลันของนั
่
ก
เล่ านิ ท านระดับโลก ฮัน ส์ คริสเตีย น แอนเดอร์สนั โดยได้รบั การ
สนับสนุ นจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธคิ าร์ลสเบิร์ก น า
ท่านถ่ายรูป น้ำพุเกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สียสละกับบุตรชายทีร่ ว่ มสร้าง
เกาะซีแลนด์ขน้ึ มา ได้เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบิน
ออกเดิน ทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 152
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ
03.30 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบิ น สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ย วบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************
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อัตรำค่ำบริกำร (บำทต่อท่ำน) พฤษภำคม – มิ ถนุ ำยน 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่ำน มีเตียง
24 เมษำยน – 1 พฤษภำคม
62,900
62,900
23-30 พฤษภำคม
62,900
62,900
12-19 มิ ถนุ ำยน
62,900
62,900
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เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง
60,900
60,900
60,900

พัก
เดี่ยว
10,000
10,000
10,000

อัตรำนี้ รวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทำงสถำนทูตจะไม่คืนเงิ นค่ำธรรมเนี ยมทุกกรณี
4. รถโค้ชปรับอากาศท่องเทีย่ วตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง
5. โรงแรม ทีพ่ กั 3-4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
8. ค่าเรือสาราญ DFDS (Scandinavian Seaways)
9. หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
U

อัตรำนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดืม่ ในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ าทีโ่ รงแรม
2.
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 30 ก.ก. ต่อ 1 ท่าน
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนักท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
6.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
7.
ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้
8.
ค่ำแปลเอกสำรเป็ นภำษำอังกฤษ สำหรับยื่นวีซ่ำในกรณี ที่เอกสำรเป็ นภำษำไทย

เงื่อนไขกำรจอง
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กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง

กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิในการคื
นมัดจาทุกกรณี
์
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัต ราค่าบริการคิดคานวนจากอัต ราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบิน ในปั จจุบนั บริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ธรรมเนียมเชือ้ เพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษี
สนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษทั สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
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10. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
เอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำเชงเก้น
( **ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพือ่ ทาการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานทีท่ น่ี ัดหมาย** )
1. พาสปอร์ต ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่า
ใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว จานวน2ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป)
3. สาเนาทะเบีย นบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบีย นสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ งและอัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั ,วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพือ่ เดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน(พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (Statement) (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพือ่ แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสูภ่ ูมลิ าเนา **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของ
ท่าน โดยระบุรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านัน้
9. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า20ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ
ทีว่ า่ การอาเภอ หรือสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวรและ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ ้อง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯขอความร่วมมือในการเชิญ
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ท่านไปสัมภาษณ์ ต ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทัง้ นี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้ าที่ไ ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ว ีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจ
์
ของสถานทูตฯ เรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
12. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินการขัน้ ตอนการ
ยืน่ วีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

