
 

SCANDINAVIA 4 CAPITAL 
เดนมารก นอรเวย ฟนแลนด สวเีดน

 
โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ–กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมารก)   
21.00น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 2-3 เคานเตอร D สายการบินไทย 
วันที่สอง โคเปนเฮเกน–เดอะลิตเติลเมอรเมด–น้ําพุเกฟออน–สวนสนุกทิโวลี–พระราชวังอมาเลียนบอรก 
  ลองเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise)  
01.20 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950 นําทานเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 
07.40น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกนผานการตรวจคนเขาเมืองพรอมรับสัมภาระและดานศุลกากรรถโคชรอรับ

คณะพรอมบริการน้ําดื่มและอาหารเชาแบบกลองดวยเมนู “ขาวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย”นําทานเดินทางสู
เดอะลิตเติลเมอรเมด(The Little Mermaid) รูปปนเงือกนอยสรางดวยสําริดนั่งอยูบนกอนหินมีขนาดความสูง
ประมาณ 1.25 เมตร ริมอาวโคเปนเฮเกนเปนจุดทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่งของเมืองสรางขึ้นโดยศิลปนชาว
เดนมารก โดยผูวาจางไดรับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน รูปปนแลวเสร็จถูกนําไป
แสดงในปค.ศ.1913ชมน้ําพุเกฟออน(Gefion Fountain)เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซี
แลนดขึ้นมา แลวนําทานเที่ยวชมเมืองผานรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล, นิวเฮาส เขตยานทาเรือที่มีอาคารบานเรือน
ตั้งแตยุคคริสตศตวรรษที่ 17 ตั้งอยูเรียงรายใจกลางเมืองมีสวนสนกุทโิวลี(Tivoli Gardens) สวนสนุกที่เกาแก
ตั้งแตป 1843 ไดรับการยกยองใหเปนแหลงบันเทิงที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก นําทานชมรอบนอกของ 
พระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace)ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารก โดยมี
การดทหารรักษาพระองคประจําอยูในแตละจุด  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย 



 

15.30น. นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อนําทาน ลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอมไปดวยรานขาย
ของ, รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 
คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน)  

17.00 น. เรือDFDS นําทานเดินทางสูกรุงออสโล ประเทศนอรเวย ผานนานน้ําของเดนมารกและสวีเดน 
 

 
18.00น. บริการอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
 นําทานพักบนเรือสําราญ SCANDINAVIAN SEAWAYSหองพักคู แบบ SEASIDE CABIN 
วันที่สาม กรุงออสโล (นอรเวย)–พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง-อุทยานฟร็อกเนอร–เกโล-ฟลอม–ลองเรือชมซองนฟยอรด 
07.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเชา สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟาของเรือระหวางเสนทางเรือสําราญผาน

ออสโลฟยอรดที่งดงามตามธรรมชาติ พรอมบริการอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือ
สําราญ 

09.30น. เรือจอดเทียบทา ณ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอรเวย รถโคชรอรับนําทานเที่ยวชมกรุง
ออสโล นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ (Viking ship Museum) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สราง
จากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวันที่มีอายุกวา 1,000 ปเขตทาเรือคึกคักไปดวยผูคนและนักทองเที่ยวผาน
ชมปราสาท Akurshusงานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองส สรางในป 1648 เที่ยวชมทําเนียบ
รัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตยกรรมเกาแกอายุกวา100 ป อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร, อาคาร
รัฐสภาและศาลาเทศบาลเมืองเกาซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง ยานเอเคอร บรูค (Aker Brygge) และที่ตั้งของ
ศาลาวาการ (Town Hall) แนวอารตเดคโคสถาปตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปดวย น้ําพุ สวน และ
ประติมากรรมเติมแตงใหดูกลมกลืน ใกลกันเปน The Nobel Peace Centreสถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับ
ผูที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปรา(The Norwegian National Opera & Ballet) ที่ถูก
สรางขึ้นมาใหมดวยแนวคิดสถาปตยกรรมรวมสมัย อิสระใหทานไดเดินเที่ยว ยานถนนคนเดินคารลโจฮัน
เกท แหลงชอปปงที่มีชื่อเสียงของออสโล  

 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ชมอุทยานฟร็อกเนอร(Frogner Park) ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรน

ตอสูของ มนุษยชาติ ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด แลวกลับเขาสูเขตใจกลางเมือง 
 
 



 

 นําคณะเดินทางสูเมืองเกโล (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอรดของนอรเวย ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นวิว
ทิวทัศนของลําธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเปนเหวขนาดใหญ ผานหมูบานชนบทสูเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู
เพียง 2,000 คน แตมีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีความสําคัญ
ในดานศูนยกีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกดวย  

ค่ํา บริการอาหารค่ําณ ภตัตาคาร                                                     
                        นําทานเขาสูโรงแรมที่พักณHOTEL BARDOLA GEILOหรือเทียบเทาระดับเดียวกนั 

วันที่สี่  เกโล -ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) – ลองเรือชมซองนฟยอรด 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางสูเมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอรดของนอรเวย มหัศจรรยความงามแหงธรรมชาติใน

ฤดูที่แตกตาง เสนทางทองเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมสบานาสูซองนฟยอรดรถไฟสายโรแมนติก 
(FLAMSBANA) เริ่มจากสถานีมีรดาลตั้งอยูบนความสูงถึง 866 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลสูฟลอมเพียง 55 
นาที ที่คุณจะไดชมปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด(Fjord) อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุม
เหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยูบนยอดเขา เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, ลอดภูเขา, สะพานขามหุบ
เขาและแมน้ํา พรอมหยุดใหทานไดถายภาพกับน้ําตก Kjosfossenที่งดงามตลอดฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูรอน 
ตลอดจนภูมิทัศนอนังดงามของฟยอรดที่มีอยูมากมายจนถึงสถานีฟลอม ศูนยกลางการทองเที่ยวภูมิภาค 

 
 

 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ลองเรือชมซองนฟยอรด(Sognefjord) ที่สวยงามที่สุดในนอรเวย มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจาก

ทะเลเขามาในแผนดิน โดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผนดินของธารน้ําแข็ง
เมื่อหลายลานปกอน ใชเวลาในการเรือลองประมาณ2 ชั่วโมงสูเมืองกูดวาเกน(Gudvangen) รถโคชรอรับ
คณะพรอมนําทานสูเมืองเมืองเบอรเกน(Bergen)เมืองใหญอันดับสองไดรับยกยองวาเปน "เมืองวัฒนธรรม" 
และเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงดานตะวันตกสุดของแผนดินนอรเวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ําณ ภตัตาคาร                                                     
นําทานเขาสูโรงแรมที่พกัณHOTEL RADISSION BLU NORGE  BERGEN หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่หา เมืองเบอรเกน -กรุงออสโล (นอรเวย)–เที่ยวชมเมือง–ชอปปงถนนคารลโจฮันเกท–บนิสูเฮลซิงกิ (ฟนแลนด) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 เมืองเบอรเกน(Bergen) เมืองใหญอันดับสองไดรับยกยองวาเปน "เมืองวัฒนธรรม" และเปนเมืองทองเที่ยว

ที่มีชื่อเสียงดานตะวันตกสุดของแผนดินนอรเวย รถโคชรอรับแลวนําทานเที่ยวชมเมืองเบอรเกน ตัวเมือง
เรียงรายไปดวยบานเรือนเกาแกอายุกวา1,000  ป ชมเมืองในฝนที่แสนนารัก สถานที่สวยงามที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก อาทิ ยานบริ๊กเกน(Bryggen) ในเมืองเบอรเกน เปนทาเรืออันเกาแกที่มีความสําคัญ
ตออาณาจักรการคาขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก, อาคารอายุกวา 900ปและเขตวอเตอรฟรอนท(Water 
Front) ซึ่งเปนตัวอยางการกอสรางที่โดดเดนและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจนไดรับ
การบันทึกภาพจากผูมาเยือนมากที่สุด และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก



 

(UNESCO) นําชมเขตเมืองเกาของเบอรเกน(Bergen Old Town) อันเปนที่ตั้งของ Fish Market มีอายุกวา 
1,000 ป แลวนําทานนั่งรถรางขึ้นสูยอดเขา Floyenบนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เพื่อใหทานได
ชมวิวทิวทัศนของเมือง อันเปนภาพบรรยากาศที่งดงามอิสระใหทานเดินเที่ยว, ถายรูป, ชอปปงสินคาหรือ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
12.00 น. สายการบินนอรวิเจียน แอรไลน เที่ยวบินที่ DY617นําทานเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของ

ประเทศนอรเวย 
บาย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 อิสระใหทานไดชอปปง ยานถนนคนเดินคารลโจฮันเกท แหลงชอปปงที่มีชื่อเสียงของออสโล เปนแหลง 

Shopping ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินคาของฝากที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ 
เปนตน 

ค่ํา บริการอาหารค่ําณ ภัตตาคาร 
21.00 น. สายการบินนอรวิเจียน แอรไลน เที่ยวบินที่ DY1198นําทานเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด 
23.25 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ รถโคชรอรับคณะเดินทางสูที่พัก 
 นําทานเขาสูโรงแรมที่พักณ HOTEL CROWNE PLAZA HELSINKIหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่หก  เกเฮลซิงกิ–เที่ ยวชมเมือง–RockChurch–มหาวิหารอุส เพนสเก –จัตุ รัสรัฐสภา–ลองเรือสําราญ

TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมเมืองเริ่มจาก ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเปนตลาดยานใจ

กลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเทีย่ว แหลงขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม และดอกไมแลวยังเปน
ที่ตั้งสถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาทีร่ะลึก
ตามอัธยาศัย แลวนําทานเขาชมRock Churchโบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นอง “ตัวโมและติโม” ในปค.ศ.
1969 เปนโบสถแบบรูเธอรันที่สรางอยูภายในหินขนาดใหญมีการตกแตงแบบทันสมัย พรอมระบบเสียงที่ดี 
ตอจากนั้นชมมหาวิหารอุสเพนสเก(The Uspenski Church) ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซ ที่งดงาม
ดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย นําชมจตุรัสรัฐสภา(The Senate Square)ซึ่งเปนที่ตั้งของอนุสาวรีย
พระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล ดานในเปนอนุสาวรีย
ซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลงฟนแลนเดีย 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 นําทานสูยานจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย 
15.30 น. เดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอมไปดวย รานขาย

ของ, คาสิโน, รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร,หอง Sauna, Spa ฯลฯ(เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ
ทานกรุณาเตรียมกระเปาใบเล็ก สําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน) 

17.00น. เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทานเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน 

 
20.00น. บริการอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 
 นําทานพักบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)หองพักคู แบบ SEASIDE CABIN 
วันที่เจด็  สต็อกโฮลม (สวเีดน)–ซิตี้ฮอลล–พิพิธภัณฑเรือวาซา–เที่ยวชมเมือง–ชอปปงยานเซอรเกล สแควร 
เชา บริการอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสํารารญ 
 เรือจอดเทียบทา ณ กรุงสต็อกโฮลม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโคชรอรับคณะ นําทานเขาชมซิตี้ฮอลล

(City Hall)หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดนคือ
RagnarOstbergสรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอนและมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 
และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบลในหองบลูฮอลลที่
ดัดแปลงใหเปนหองคอนเสิรตฮอลล เพื่อรองรับแขกเหรื่อกวา 1,300 คน มีเวลาใหทานไดเดินเที่ยวชม
จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา(VasaShip Museum)เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่  17 
เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูป
แกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหง
หนึ่งในโลก เรือลํานี้ถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑที่สรางขึ้นเพื่อแสดงเรือลํานี้ในกรุงสต็อกโฮลม ซึ่งประกอบ
ไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลํานี้ถึง 9 นิทรรศการ และยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซาซึ่งคุณ
สามารถรับชมได 16 ภาษา พิพิธภัณฑแหงนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑใน
สแกนดิเนเวีย อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองยานเซอรเกล สแควร(Sergel’s Square) วอลคกิ้งสตรีทอัน
ทันสมัยหรือชอปปงตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม(Stockholm) เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและ

สถาปตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบายและความทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชองรวมทั้ง
ปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก นํา
ทานชมเมืองที่จุดชมวิว แลวผานชมแกมลาสแตน(Gamla Stan Old Town) เมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราว



 

กับภาพวาด ปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง, 
รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน, ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ 

ค่ํา บริการอาหารค่ําณ ภัตตาคาร   
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTEL RADISSON BLU ROYAL VIKINGหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่แปด เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินกรุงสต็อกโฮลม เพื่อเตรียมเดินทางกลับและมีเวลาใหทานไดทํา Tax 

Refund 
13.30น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961 นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯประเทศไทย 
วันที่เกา  กรุงเทพฯ 
05.50น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

.................................................................................. 
 

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง

ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 

กําหนดวนัเดนิทาง 

05 – 13  ต.ค. 61 12 – 20  ต.ค. 61 19 – 27  ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 – 03 พ.ย. 

02 พย. – 10 พย. 61 09 พย. – 17 พย. 61 16 พย. – 24 พย. 61 23 พย. – 01 ธค. 61 

30 พย. – 08 ธค. 61 07 ธค. – 15 ธค. 61  14 ธค. – 22 ธค. 61 21 ธค. – 29 ธค. 61 

28 ธค.61 – 05 มค.62 04 มค.  – 12 มค.62 11 มค. – 19 มค. 62 18 มค. – 26 มค. 62 

คาทวัรตอทาน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 

 ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน)    ทานละ 117,900  บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียง            ทานละ 105,900  บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง            ทานละ  99,900   บาท 

 เด็กอายุ 5-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง  ทานละ  87,900  บาท 

 เด็กอายุ 2-4 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง  ทานละ  58,900  บาท 

 ในกรณทีานเดนิทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่ม  ทานละ  16,900  บาท  

**ในกรณีทานไมใชตั๋วเครื่องบนิคนืคาตั๋วเครื่องบนิเฉพาะสายการบินไทย/ ผูใหญทานละ 30,000 บาท** 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มกีารไฮไลทสเีหลอืงจะตองบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มกีารไฮไลทสีฟาเทศกาลปใหมจะตองบวกเพิ่มอกีสเตปละ 5,000 บาท 

คาทวัรรวม :  

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และคาตั๋วเครื่องบิน สายการบินภายในประเทศ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง 

 คาพาหนะทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ใหทานไดเลิศรสในแตละประเทศ 



 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน 

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 

 คาประกันการเดินทางทองเที่ยว  

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 
กิโลกรัม  

 คาทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 

 บริการน้ําดื่มทานละ 1 ขวดและอาหารเชาแบบกลอง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย” ในวันที่สองของโปรแกรมการ

เดินทาง 
คาทวัรไมรวม : 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให คาใชจายอื่นๆ ตามที่ระบุไวในรายการ ยกเวนจะ
ตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียวทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 คาภาษีน้ํามันตั๋วเครื่องบินโดยสาร ณ วันที่มีการขึ้นภาษีหลังจากที่มีการทําราคา 

 คาทิปหัวหนาทัวร (Tour Leader) :ผูคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเปนในเรื่อง

ทิปสําหรับหัวหนาทัวรเปนเรื่องที่คาดหวังหากการบรกิารน้ันเปนที่ประทับใจของทาน 
วิธีการจอง : 

 กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสวนที่เหลืออยางนอย20 วันกอนเดินทาง  
หรือในกรณสีายการบินใหออกตั๋วกอนกําหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนากอนจะมีการเรียกเก็บ
เงิน 

เงื่อนไขการยกเลิก: 

 ยกเลิกหลังการจอง หักคามัดจํา 1,000 บาท (คาบริการของพนักงาน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน หักคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแลว ทางบริษัทฯ จะคิดคาบริการตามจริง 
โปรดทราบ: 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
อยางนอย 15 วัน กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึง
และจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือ
การเขาออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
เอกสารในการยื่นวีซา ใชเวลาประมาณ 15 วันทําการ 



 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาใน
กลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่นหรือไม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื้นหลังตองเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา)และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุ
ไมเกิน 6 เดือนและไมเคยใชขอวีซาประเทศอื่นๆ มากอน 

 สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส
หรือหยา/สําเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ)  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว  

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการคา, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่
คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริษัทยอนหลัง 6 เดือน 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยฉบับจริง (กรุณานํามาดวยในวันที่มาขอวีซา) 

 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย เปนภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไมรับบัญชีกระแส
รายวัน*** 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบัญชีสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขา
ออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจาย
ไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา 
ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายเปนภาษาอังกฤษในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 
แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเปนภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการ
กลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ทานใดทานหนึ่ง” จะตองมีหนังสือยินยอมจากที่วาการ
อําเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่ง
ได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตอง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ใครขอความรวมมือทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ
กรุณาแตงกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจาหนาที่บริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารเพิ่มเติมดังกลาวเชนกัน 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซาทางสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 สถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผล
ใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองขอคืนคาธรรมเนียมวีซาได 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับพิจารณาวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อ
ทําการยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 


