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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรย์ุโรป   TE063 : ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG)  

TE063  : ทวัรย์โุรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด์
สวเีดน 10 วนั 7 คนื (TG)

 
BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL 

 
DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS 

 
FRETHEIM HOTEL 

 
HILTON HELSINKI AIRPORT HOTEL 

 
RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN 

 
SHERATON STOCKHOLM HOTEL 

 
TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 

SCANDINAVIA 4 CAPITAL 
เดนมารก์ | นอรเ์วย ์| ฟินแลนด ์| สวเีดน

เดนมารก์ : โคเปนเฮเกน้ - เดอะลติเตลิเมอรเ์มด - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - ปราสาทโรเซนบอรก์ - ลอ่งเรอืสําราญ  DFDS (Overnight Cruise)

นอรเ์วย ์: เทยีวกรงุออสโล (นอรเ์วย)์ - สวนวกิเกอแลนด ์- พพิธิภณัฑไ์วกงิ - ฟลอม ภมูภิาคฟยอรด์ - รถไฟสายโรแมนตกิ - เบอรเ์กน้ - ชมววิยอดเขาฟลอยเอ่น -
 ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ - กูด๊วาเกน้ - เกโล  ่- ชอ้ปปิงถนนคารล์ โจฮนัเกท 

ฟินแลนด ์: เฮลซงิก ิ- กรงุเฮลซงิก ิ- เทยีวชมเมอิง - ชอ้ปปิง - ลอ่งเรอืสําราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) 

สวเีดน : สต็อกโฮลม์ - ซติฮีอลล  ์- พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - เทยีวชมเมอืง - ชอ้ปปิงยา่นเซอรเ์กล สแควร ์- เขตเมอืงเกา่แกมลา่สแตน

กาํหนดการเดนิทาง

รหสัทวัร ์
วนัทเีดนิทาง
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เดนิทางโดย
ราคาเรมิตน้
สถานะ

TE063-030

04-13 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

115,000

จองดว่น

TE063-031

12-21 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

115,000

จองดว่น

TE063-032

18-27 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

115,000

จองดว่น

TE063-033

25 ก.พ.-06 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

115,000

จองดว่น

TE063-034

04-13 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

115,000

จองดว่น

TE063-035

11-20 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

115,000

จองดว่น

TE063-036

18-27 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

115,000

จองดว่น

TE063-037

25 ม.ีค.-03 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

115,000

จองดว่น

TE063-038

07-16 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

125,000

จองดว่น

TE063-039

08-17 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

124,000

จองดว่น

TE063-040

09-18 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

124,000

จองดว่น

TE063-041

29 เม.ย.-08 พ.ค. 60

Thai Airways (TG)

117,000

จองดว่น



TE063-042

06-15 พ.ค. 60

Thai Airways (TG)

117,000

จองดว่น

TE063-043

13-22 พ.ค. 60

Thai Airways (TG)

117,000

จองดว่น

TE063-044

20-29 พ.ค. 60

Thai Airways (TG)

117,000

จองดว่น

TE063-045

27 พ.ค.-05 ม.ิย. 60

Thai Airways (TG)

117,000

จองดว่น

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)

22.00 น.

คณะพรอ้มทสีนามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบนิไทย เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ จากนันเชญิรอ ณ
หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก

หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน,
การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์
มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทชํีาระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื ๆ
เกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัทสีอง

กรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - เทยีวชมเมอืง - ลติเตลิเมอรเ์มด - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - ปราสาทโรเซนบอรก์ - ลอ่งเรอืสําราญ  DFDS (Overnight
Cruise)

01.20 น.

ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี TG950

07.40 น.

ถงึกรุงโคเปนเฮเกน้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับสมัภาระและการตรวจของศลุกากร

นําคณะไปชมเดอะลติเตลิเมอรเ์มด รูปปันเงอืกนอ้ยสรา้งดว้ยสํารดิ นังอยู่บนกอ้นหนิ มขีนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร รมิอ่าวโคเปนเฮเกน้
เป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญแหง่หนงึของเมอืง สรา้งขนึโดยศลิปินชาวเดนมารก์ โดยผูว้า่จา้งไดรั้บอทิธพิลจากนทิานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน
รูปปันแลว้เสร็จถูกนําไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 

จากนันไปชมน้าํพเุกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกับบตุรชายทรี่วมสรา้งเกาะซแีลนดข์นึมา เทยีวชมเมอืงผา่นชมรัฐสภา, ซติฮีอลล,์ นวิเฮา้ส์
เขตย่านทา่เรือทมีอีาคารบา้นเรือนตังแตยุ่คครสิต ์ศตวรรษท ี17 เรียงราย ใจกลางเมอืงมสีวนสนุกทโิวล ีสวนสนุกทเีกา่แกตั่งแตปี่ 1843
ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นแหลง่บันเทงิทเีกา่แกท่สีดุแหง่หนงึของโลก นําทา่นชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (จากดา้นนอก)
ทปีระทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์ โดยมกีารด์ทหารรักษาพระองคป์ระจําอยู่ในแตล่ะจดุ จากนันไปชมปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในสไตลแ์บบดัชต ์–
เรอเนสซองส ์อายุเกา่แกก่วา่ 400 ปี นําชมรอยัลคอลเลคชนั ทเีก็บเครืองประดับมคีา่ของราชวงศเ์ดนมารก์ มาตังแตป่ลายครสิตศ์ตวรรษท ี16 อาท ิมหามงกฎุ,
เครืองประดับททํีาจากเพชรและอัญมณีตา่งๆ ของแตล่ะราชวงศ ์นับเป็นสมบัตลิ ้าํคา่ของประเทศเดนมารก์

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมเมอืงหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางสูท่า่เรือเพอืลงเรอืสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ทพีรังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง
Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับคา้งคนืบนเรือ 1 คนื เพอืความสะดวกในการเดนิทางของทา่น)

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํแบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอืสําราญ

ทพีกั

พกับนเรอืสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)  / หอ้งพักคู ่แบบ SEASIDE CABIN

วนัทสีาม

เทยีวกรุงออสโล (นอรเ์วย)์ - สวนวกิเกอแลนด ์- พพิธิภณัฑไ์วกงิ - ฟลอม ภมูภิาคฟยอรด์

เชา้

อรุณสวัสดยิามเชา้  สมัผัสอากาศอันแสนบรสิทุธบินชนัดาดฟ้าของเรือระหวา่งเสน้ทางเรือสําราญ ผา่นออสโลฟยอรด์ทงีดงามตามธรรมชาติ
พรอ้มรับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทภัีตตาคารบนเรือสําราญ

จากนันเรือจอดเทยีบทา่ ณ กรุงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์รถโคช้รอรับนําทา่นเทยีวชมกรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus
งานสถาปัตยกรรมอันเกา่แกใ่นยุคเรอเนสซองส ์สรา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์
ทมีปีระตมิากรรมทแีสดงถงึความเป็นอยู่สภาพชวีติและการดนิรนตอ่สูข้องมนุษยช์าต ิซงึเป็นผลงานประตมิากรชอืดัง กสุตาฟ วเิกอแลนด์
แลว้กลับเขา้สูเ่ขตใจกลางเมอืง นําคณะเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ จัดแสดงเกยีวกับเรือไวกงิทสีรา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษท ี9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ
ออสโลฟยอรด์ นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืในชวีติประจําวันทมีอีายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี



เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟลอม ในเขตภมูภิาคซองกฟ์ยอรด์ ผา่นหมู่บา้นชนบททมีคีวามสําคัญในดา้นศนูยก์ฬีาฤดหูนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิ
ทัศนข์องลําธารทกีัดเซาะหบุเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เขา้สูเ่ขตเมอืงฟลอม ใกลก้ับ ฟยอรด์ Aurland ทมีภีมูทัิศนง์ดงามสดุสายตา

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

FRETHEIM HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัทสีี

ฟลอม - รถไฟสายโรแมนตกิ - เบอรเ์กน้ - ชมววิยอดเขาฟลอยเอน่

เชา้

รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

นําคณะนงัรถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายโรแมนตกิ (FLAMSBANA) สูม่รีด์าลเพยีง 55 นาท ีมรีด์าลเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตังอยู่บนความสงู 857
เมตร เหนือระดับน ้าํทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทมีภีมูทัิศนง์ดงามสดุสายตา ทคีณุจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์
อันเกดิจากการละลายของธารน ้าํแข็งปกคลมุเหนือพนืดนิ ภาพของหมิะทปีกคลมุอยู่บนยอดเขา เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหบุเขาและแม่น ้าํ
และจอดใหท้า่นไดถ้่ายภาพกับน้าํตก Kjosfossen ทงีดงามตลอดฤดใูบไมผ้ลจินถงึฤดรูอ้น ตลอดจนภมูทัิศนอั์นงดงามของฟยอรด์ทมีอียู่มากมาย 

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

รถโคช้รอรับทา่นแลว้เดนิทางสูเ่บอรเ์กน้ เมอืงใหญ่อันดับสองไดรั้บยกย่องวา่เป็น "เมอืงแหง่วัฒนธรรม" และเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีง
ตัวเมอืงเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเกา่แกอ่ายุกวา่ 1,000 ปี ปัจจบัุนมปีระชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานทสีวยงามทไีดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลก
และมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม จนไดรั้บการบันทกึภาพมากทสีดุ นําคณะนงัรถรางขนึสูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320
เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล เพอืใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนข์องเมอืง อันเป็นภาพบรรยากาศทงีดงามไม่ควรพลาด

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

RADISSON BLU HOTEL NORGE  **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัทหีา้

เบอรเ์กน้ - โวส - ฟลอม - ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ - กูด๊วาเกน้ - เกโล่

เชา้

รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

นําคณะเทยีวชมเมอืงเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมอืงในฝันทแีสนน่ารัก เป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญของนอรเ์วยม์าตังแตค่รสิศตวรรษท ี13 เมอืงนีลอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู
มทีา่เรือทยีาวถงึ 10 กโิลเมตร เทยีวชมเขตเมอืงเกา่อันเป็นทตัีงของ Fish Market และ Bryggen ทยัีงคงอนุรักษ์อาคารไมท้มีอีายุเกอืบ 300 ปี
ซงึเป็นตัวอย่างการกอ่สรา้งทโีดดเดน่ จนไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco) แลว้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ย่านถนนคนเดนิ
ทถีูกสรา้งใหเ้ดนิไดอ้ย่างสะดวก และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

รถโคช้นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงโวส (Voss) ในเขตภมูภิาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์มหัศจรรยค์วามงามแหง่ธรรมชาตใินฤดทูแีตกตา่ง
เสน้ทางทอ่งเทยีวอันดับหนงึจากฟลอมสบ์านาสูซ่องนฟ์ยอรด์ นําคณะลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ทสีวยงามทสีดุในนอรเ์วย ์มคีวามยาวถงึ 204
กโิลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผน่ดนิ โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิเีกดิจากการกัดเซาะแผน่ดนิของธารน ้าํแข็งเมอืหลายลา้นปีกอ่น (ลอ่งเรือ 2
ชวัโมง) สูเ่มอืงกูด๊วาเกน้ รถโคช้รอรับเดนิทางสูเ่มอืงเกโล ่(Geilo) ในเขตภมูภิาคฟยอรด์ของนอรเ์วย์
ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิทัศนข์องลําธารทกีัดเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผา่นหมู่บา้น ชนบท สูเ่มอืงทมีปีระชากรอาศัยอยู่เพยีง 2,000 คน
แตม่ทีรัพยากรทางธรรมชาต ิอาท ิเหล็ก, โลหะอยู่เป็นจํานวนมาก อกีทังยังมคีวามสําคัญในดา้นศนูยก์ฬีาฤดหูนาวของยุโรปเหนืออกีดว้ย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัทหีก

เกโล ่- กรุงออสโล - ชอ้ปปิงถนนคารล์ โจฮนัเกท - บนิสูก่รุงเฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์ 

เชา้

รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

รถโคช้นําคณะออกเดนิทางกลับสูก่รุงออสโล เมอืงทตัีงอยู่รมิฝังออสโลฟยอรด์ เขตทา่เรือคกึคักไปดว้ยผูค้นและนักทอ่งเทยีว

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวย่านถนนคนเดนิคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดนิและย่านชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของออสโล  

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

ออกเดนิทางสูส่นามบนิการเ์ดอมอน ์เพอืเตรียมเดนิทางสูก่รุงเฮลซงิกิ

20.50 น.

เดนิทางสูก่รุงเฮลซงิก ิโดยเทยีวบนิท ีDY1198



23.15 น.

ถงึสนามบนิกรุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์รถโคช้รอรับนําทา่นเดนิทางสูท่พัีก

ทพีกั

HILTON HELSINKI AIRPORT HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัทเีจ็ด

กรุงเฮลซงิก ิ- เทยีวชมเมอิง - ชอ้ปปิง - ลอ่งเรอืสําราญ SILJA LINE (Overnight Cruise) 

เชา้

รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

นําคณะเทยีวชมเมอืงเรมิจากตลาดนดัรมิทะเล (Market
Square) ทมีชีอืเสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทขีายของทรีะลกึแกนั่กทอ่งเทยีวแหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้
ยังเป็นทตัีงสถานทสํีาคัญ อาท ิทําเนียบประธานาธบิด ีศาลากลางและโบสถ ์อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึตามอัธยาศัย

นําเขา้ชม Rock Church โบสถซ์งึออกแบบโดยสองพนีอ้ง ตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ.
1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทสีรา้งอยู่ภายในหนิขนาดใหญ่มกีารตกแตง่แบบทันสมัยพรอ้มระบบเสยีงทดี ีตอ่จากนันเยียมชมมหาวหิารอุสเพนสเก ้
 ของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อดอกซ ์ทงีดงามดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี จากนันพาชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square)
ซงึเป็นทตัีงของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวหิารใหญ่นกิายรูเธอรัน เทยีวชมสวนสาธารณะเวลล ์ ดา้นในเป็นอนุสาวรียซ์เิบลอิุซ
คตีกวเีอกชาวฟินนผ์ูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นสูย่่านจัตรัุสใจกลางเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมเมอืงหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางสูท่า่เรือเพอืลงเรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ทพีรังพรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน,
รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับคา้งคนืบนเรือ 1 คนื เพอืความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) เรือสําราญ
TALLINK SILJA LINE นําทา่นออกเดนิทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํแบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอืสําราญ

ทพีกั

พกับนเรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) / หอ้งพักคู ่แบบ SEASIDE CABIN

วนัทแีปด

เทยีวกรุงสต็อกโฮลม์ (สวเีดน) - ซติฮีอลล ์- พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - ชอ้ปปิง

เชา้

รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทภัีตตาคารบนเรือสํารารญ

เรือจอดเทยีบทา่ ณ กรุงสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงประเทศสวเีดน รถโคช้รอรับนําทา่นเขา้ชมซติฮีอลล ์หรอืศาลาวา่การเมอืง ซงึใชเ้วลาสรา้งถงึ 12
ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ
วันท ี10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปีจะมพีธิเีลยีงรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลในหอ้งบลฮูอลล ์ทดัีดแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสริต์ฮอลล ์เพอืรองรับแขกเหรือกวา่ 1,300 คน
มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชม

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa เป็นเรือทถีูกกูข้นึมาในศตวรรษท ี17 เนืองจากสามารถรักษาชนิสว่นเดมิของเรือไวไ้ดก้วา่ 95
เปอรเ์ซ็นตแ์ละตกแตง่ประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชนิ เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทโีดดเดน่
และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึในโลก เรือลํานีถูกจัดแสดงไวใ้นพพิธิภัณฑท์สีรา้งขนึเพอืแสดงเรือลํานีในกรุงสตอกโฮลม์ ซงึประกอบไปดว้ยนทิรรศการทเีกยีวขอ้งกับเรือลํานี
 9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กยีวกับเรือวาซา ซงึคณุสามารถรับชมได ้16 ภาษา พพิธิภัณฑแ์หง่นีดงึดดูนักทอ่งเทยีวไดม้ากทสีดุในบรรดาพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี
มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงย่านวอลค์กงิสตรีทอันทันสมัย หรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

SHERATON STOCKHOLM HOTEL ****  หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

วนัทเีกา้

เทยีวชมเขตเมอืงเกา่แกมลา่สแตน - สนามบนิกรุงสต็อกโฮลม์ - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทโีรงแรม

นําคณะเทยีวชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรม์าตังแตค่รังศตวรรษท ี13 ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย
และทันสมัยของบา้นเมอืง ตกึรามบา้นชอ่งรวมทังปราสาทราชวัง ตังอยู่รมิน ้าํและตามเนนิสงูต่าํ
ทําใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทสีวยทสีดุแหง่หนงึในโลก นําทา่นชมเมอืงทจีดุชมววิ
แลว้ผา่นชมแกมลา่สแตนเมอืงเกา่แกท่สีดุและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจบัุนยังทงิร่องรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยุคกลาง และยังเป็นทตัีงของพระราชวังหลวง,
รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุม่อาคารพพิธิภัณฑ์

11.00 น.

ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงสต็อกโฮลม์ เพอืเตรียมเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

13.40 น.

ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี TG961

วนัทสีบิ

เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

05.55 น.

นําทา่นเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

** หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเทยีวซงึอาจมกีารเปลยีนแปลง เนืองจากการจัดโปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกัน
โปรแกรมทอ่งเทยีวทสีมบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน **
 



อตัราคา่บรกิารราคา

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 04 กุมภาพนัธ ์2560

115,000 บาท

 TE063-030: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

115,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

104,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

92,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

17,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

20,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 12 กุมภาพนัธ ์2560

115,000 บาท

 TE063-031: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

115,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

104,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

92,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

17,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

20,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 18 กุมภาพนัธ ์2560

115,000 บาท

 TE063-032: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

115,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

104,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

92,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

17,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

20,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 25 กุมภาพนัธ ์2560



115,000 บาท

 TE063-033: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

115,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

104,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

92,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

17,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

20,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 04 มนีาคม 2560

115,000 บาท

 TE063-034: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

115,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

104,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

92,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

17,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

20,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 11 มนีาคม 2560

115,000 บาท

 TE063-035: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

115,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

104,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

92,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

17,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

20,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 18 มนีาคม 2560

115,000 บาท

 TE063-036: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

115,000 บาท



 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

104,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

92,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

17,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

20,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 25 มนีาคม 2560

115,000 บาท

 TE063-037: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

115,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

104,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

92,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

17,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

20,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 07 เมษายน 2560

125,000 บาท

 TE063-038: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

125,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

113,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

101,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

19,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

22,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

36,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

27,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 08 เมษายน 2560

124,000 บาท

 TE063-039: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

124,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

112,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ



100,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

19,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

22,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

36,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

27,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 09 เมษายน 2560

124,000 บาท

 TE063-040: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

124,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

112,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

100,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

19,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

22,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

36,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

27,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 29 เมษายน 2560

117,000 บาท

 TE063-041: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

117,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

106,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

94,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

18,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

21,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 06 พฤษภาคม 2560

117,000 บาท

 TE063-042: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

117,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

106,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

94,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

18,000 บาท



 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

21,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 13 พฤษภาคม 2560

117,000 บาท

 TE063-043: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

117,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

106,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

94,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

18,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

21,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 20 พฤษภาคม 2560

117,000 บาท

 TE063-044: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

117,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

106,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

94,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

18,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

21,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 27 พฤษภาคม 2560

117,000 บาท

 TE063-045: ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวเีดน 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

117,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

106,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

94,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

18,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

21,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท



 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,000 บาท

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

คา่ตัวเครืองบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมันเชอืเพลงิ ณ วันท ี17 พฤศจกิายน 2559
คา่รถโคช้มาตรฐานยุโรป ทอ่งเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ
คา่โรงแรมทพัีกระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้
 “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)”
คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ
คา่ทปิพนักงานขับรถทอ่งเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอัตรา 2 ยูโรตอ่ทา่น / วัน
คา่ธรรมเนียมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้)
คา่ประกันการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุสําหรับผูเ้อาประกันภัยอายุมากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไม่เกนิ 3,000,000 บาท
และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไม่เกนิ 2,000,000 บาท ทังนีครอบคลมุถงึประกันสขุภาพทไีม่ไดเ้กดิจากโรคประจําตัว
–
หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร ์
คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น ้าํหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม
สําหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือง น ้าํหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และสามารถถอืสมัภาระขนึเครืองไดน้ ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม /
สําหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครืองไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครืองน ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรียกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจปฏเิสธได ้

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 %
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครืองดมืในหอ้งพัก และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพัก คา่อาหารและเครืองดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร
นอกเหนือจากททีางบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ
คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถนิ

การจองทวัร ์(How to make your reservation)

เพอืเป็นการยืนยันการเดนิทางของทา่น กรุณาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมัดจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 2 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมัดจําดังกลา่วจะเป็นการยืนยันการจองของทา่น
ชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ชําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกํีาหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ
ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี

เด็กทมีอีายุในระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ
ผูส้งูอายุทมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครืองมอืตา่งๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดนิทางทบีง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ
ทา่นทมีคีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกับทัวร ์หรือแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บคุคลทมีคีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ,
ผูท้ไีม่ยอมรับเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหหั้วหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครังอาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะทา่นอนืหรือโปรแกรมทอ่งเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 

ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน คนืเงนิมัดจําทังหมด
ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทา่น
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 30,000 บาท/ทา่น
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของคา่ทัวร์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 90% ของคา่ทัวร์
ยกเลกิในวันเดนิทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร์
หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืนขอวซีา่ไดทั้นตามกําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตัวเทา่นัน และตอ้งไม่อยู่ในเงอืนไขของตัวท ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND
หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของทา่นไม่ไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพรอ้มกันทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีททีา่นไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้า่นยืนขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยืนขอวซีา่แบบกรุ๊ป
บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการทอ่งเทยีว รวมทังไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัดังนี การลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดรั้บจากการซอืประกันเพมิเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
 ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทรีะบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน
ทังนีจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ และทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ
หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนืองจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระมาแลว้

การขอเปลยีนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees)

หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย 

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ
ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิเรียกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการออกตัวเครืองบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน และหากทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทฯี เพอืยืนยันในกรณีทตัีวเครืองบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รือไม่กอ่นททีา่นจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim )

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50% , ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ
ฟินแอร ์, ลฟุฮันซา่ , สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน ์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขนึอยู่กับเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินันๆ

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf


ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรือทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน้าํมนัเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คดิตามอัตราททีางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันท ี30 พฤศจกิายน 2558 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลัง
ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตัว

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room)
ขนึอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมักมคีวามแตกตา่งกัน ซงึอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกันตามทตีอ้งการ
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไม่มเีครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภมูติ่าํ เครืองปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน  
ในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน
หรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัด และไม่มอี่างอาบน ้าํ
ซงึขนึอยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกันดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่
ทา่นสามารถจา่ยเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ
การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบไุวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพอืใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทดัีงกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรือเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทดัีงกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนืองจากไดชํ้าระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter)

คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ทา่นจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ ทา่นสามารถเรียกรอ้งเงนิคนืได ้2
ยูโร / ใบ / ครัง
สําหรับน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger)
 การเรียกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจปฏเิสธได ้
สําหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครืองไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครืองน ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรียกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจปฏเิสธได ้
สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครืองได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25
เซนตเิมตร (9.75  นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)
ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ
กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ทา่น

การสบูบุหร ี(Smoking Area) 

ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รืองการงดสบูบหุรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดทชีดัเจนในเรืองการสบูบหุรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี ทังนีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family)

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทตีอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตัว
ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง
เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศนอรเ์วย ์ ใชเ้วลายนืประมาณ 15 วนั (ไมร่วมวนัทําการ)

** ตงัแตว่นัท ี14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุม่แชงเกน้ จะเรมิเก็บขอ้มูลทางกายภาพของผูเ้ดนิทางโดยการเก็บขอ้มูล ภาพถา่ยดจิติอล
ใบหนา้และขอ้มูลสแกนลายนวิมอื 10 นวิ ทเีรยีกวา่  ไบโอเมตรกิซ ์ ซงึขอ้มูลของผูส้มคัร จะถูกบนัทกึไวใ้นระบบฐานขอ้มูลเกยีวกบัวซีา่ VIS
เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผูส้มคัรทกุทา่นจงึตอ้งเดนิทางมายงัศนูยร์บัยนืวซีา่ดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมาย **

พาสปอรต์ทยัีงไม่หมดอายุ และมอีายุไมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอนื
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่
รูปถ่ายสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบพนืหลังเป็นสขีาว 
สําเนาทะเบยีนบา้น /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ /สําเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สําเนาทะเบยีนสมรส , หย่า / สําเนาสตูบัิตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20
ปีบรบิรูณ์ 
หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท / สงักัดททีา่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นันโดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบัุน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกับบรษัิทนีและชว่งเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปทอ่งเทยีว หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา  
กรณีทเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททคัีดไวไ้ม่เกนิ 6  เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค ์หรือใบเสยีภาษี
และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน
หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจบัุน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่ําเสมอ
และมจํีานวนไม่ต่าํกวา่ 6 หลัก เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมอืกลับสูภ่มูลํิาเนา
ในกรณีทเีดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบั้ญชใีดบัญชหีนงึในการยืนขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย
***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน***
กรณีทบีรษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของทา่น
โดยระบชุอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจัีดการเดนิทางนีในจดหมายดว้ย
กรณีทเีป็นนักเรียน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิ  
กรณีทเีด็กอายุต่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีทา่นหนงึได ้ณ ทวีา่การอําเภอหรือเขต โดยมนีายอําเภอ
หรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่
สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทไีดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคํารอ้งใหม่ ก็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง
หากสถานทตูมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนีบรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน
กรณีททีา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น
เนืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม
ทา่นไม่มสีทิธเิรียกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

** หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทั ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ **


