#16132 ทัวรสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวย เดนมารก 7 วัน 4
คืน สวนประติมากรรมวิกเกลแลน ลองเรือสําราญ DFDS บิน
SQ
ทัวรสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอรเวย เดนมารก พิพิธภัณฑเรือวาซา ศาลาวาการก
รุงสต็อกโฮลม คารลสตัท ออสโล ศาลาวาการกรุงออสโล ยานคารลโจฮันเกน
เกท โคเปนเฮเกน นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน ยานถนนสตรอยก ปราสาทโรเซนบ
อรก

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1
2

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานชางกี







-

ทา อากาศยานสต็อคโฮลม (อารลันดา ) - สต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบ
โบราณวาซาร - ศาลาวา การกรุงสต็อคโฮลม - แกมลา สแตน







Scandic Infra City หรือเทียบ
เทา

3

คาลสตัท - ออสโล - ศาลาวา การออสโล - Oslo Opera House







Moxy Oslo Hotel หรือเทียบ
เทา

4

อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) - ยา นคารลโจฮันเกน
เกท - เรือสํา ราญ DFDS







DFDS Scandinavian
Seaways (หองพักแบบ Sea
View) หรือเทียบเทา

5
6
7

โคเปนเฮเกน - นํ ้า พุเกฟิ ออน - จัตุรัสซิตี้ฮอลล - ถนนสตรอยก







Scandic Hvidovre หรือเทียบ
เทา

ปราสาทโรเซนบอรก - ทา อากาศยานโคเปนเฮเกน







-

ทา อากาศยานชางกี - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65

฿55,900

฿55,900

฿55,900

฿9,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี
คํ่า
15.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 5 เคาน เตอร K สายการบิน
สิงคโปร แอรไลน พบเจาหน าที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
18.30 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินที่ SQ 979
***คณะที่เดินทางวันที่ 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 18.05 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 21.35 น.***
21.55 น. ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คํ่า

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก



หมายเหตุ

คณะที่เดินทางวันที่ 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 18.05 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 21.35 น.
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2

ทาอากาศยานสต็อคโฮลม - อารลันดา - สต็อคโฮลม พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร - ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม
- แกมลาสแตน



กิจกรรม

เชา
00.20 น. ออกเดินทางตอสูประเทศสวีเดน โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินที่ SQ 362
***คณะที่เดินทางวันที่ 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 00.05 น. และเดินทางถึงประเทศสวีเดนเวลา 08.15 น.***
08.35 น. ถึง ทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 63 เป็ นตนไป ) นํ าทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นํ าทานชม กรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงที่ใหญและแสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็ นนครหลวง
อันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะน อยใหญ 14 เกาะที่โอบลอม
ดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) จึงทําใหสตอกโฮลมเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหนึ่ ง
ของโลก
จากนั ้นนํ าทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เป็ นเรือที่ถ ูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่ องจากสามารถรักษา
ชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนั บรอยชิ้น เรือวาซาเป็ นทรัพยสมบัต ิทาง
ศิลปะที่โดดเดนและเป็ นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งในโลก (กรณีไมสามารถเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซาได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิค์ ืนเงินทานละ 500 บาท)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง
นํ าทานเขาชม ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อดังของสวีเดน คือ
Ragnar Ostberg ศาลาสรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และหลังคามุงดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในปี ค.ศ. 1911 และ
ทุกๆ วันที่ 10 เดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูที่ไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)
จากนั ้นนํ าทานชมบริเวณ เมืองเกากัมลาสตัน อันเป็ นบริเวณที่ต ั้งของพระราชวังหลวงใหทานไดถ ายรูปที่ระลึก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
เดินทางเขาสูที่พัก Scandic Infra City หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสต็อคโฮลม (อารลันดา)
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสวีเดน และเป็ นทาอากาศยานหลักสูประเทศสวีเดน อยู
หางจากกรุงสตอกโฮลมไปทางเหนื อประมาณ 42 กิโลเมตร

สต็อคโฮลม
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศสวีเดน และยังเป็ นนครหลวงอันงดงาม
ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ความงามบนผิวนํ้ า หรือราชินีแหงทะเล
บอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลา
เร็น ทําใหสตอกโฮลมเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหนึ่ งของโลก

พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร
เป็ นพิพิธภัณฑที่เก็บเรือรบวาซา เรือที่เป็ นตํานานและสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน เรือลํานี้ มีความสงางามมากบริเวณดาดฟ า

้



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพื้นเมือง

ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม
เป็ นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตา และเป็ นสัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของ
สตอกโฮลม ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่กอสรางดวยอิฐสีแดงทั้งหลัง ซึ่งเป็ น
สัญลักษณถ ึงเกาะที่ยิ่งใหญ เนื่ องจากกอตั้งมานานตั้งแตปี 1923 ถึงแมวารูปลักษณ
ภายนอกจะดูเรียบๆ แตการตกแตงภายในนั ้นไมธรรมดา กับศิลปะสมัยใหมในแบบอาร
ตนูโว

แกมลาสแตน
เป็ นพื้นที่เมืองเกาที่เป็ นสถานที่ต ั้งของพระราชวังหลวงและอาคารคลาสสิกมากมายดวย
กลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบานเรือน สิ่งปลูกสรางที่มีความสวยงามในรูปแบบงาน
สถาปั ต ยกรรมแบบสวีเดน เชนเดียวกับเสน หของตรอกซอกซอยตางๆ ที่เรียงรายไปดวย
รานกาแฟและรานหนั งสือตางๆ ที่คุณจะเพลิดเพลินในการเที่ยวชม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน
 Scandic Infra City หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 63 เป็ นตนไป
ที่พิพิธภัณฑเรือวาซา กรณีไมสามารถเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิค์ ืนเงินทานละ 500 บาท

คาลสตัท - ออสโล - ศาลาวาการออสโล - Oslo Opera
House
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองคารลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อกโฮลม ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเป็ นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญนี้ เมืองนี้ ถ ูกสรางโดยกษัต ริยคารลที่ 9
(Karl IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่นี่มีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1730, จัต ุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหิน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
ออกเดินทางสู กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนื อของอาวฟยอรด ระหวางการเดิน
ทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเป็ นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
นํ าทานถายรูปกับ ศาลาวาการกรุงออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณ
ริมแมนํ้า ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด อีกทั้งโรงละครแหงชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่ งใน
โครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่ งของออสโลใหเกิดเป็ นพื้นที่ที่มีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝั่ งดานตัวเมืองออสโล
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พัก Moxy Oslo Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

คาลสตัท
เป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบ อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลมของประเทศสวีเดนและ
เมืองออสโลของประเทศนอรเวย เพราะเป็ นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญนี้ เมืองนี้ ถ ูก
สถาปนาโดยกษัต ริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนาม
ของพระองค Karl-stad



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

ออสโล
เป็ นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซึ่งสมัยกอนนั ้นเคยเป็ นอาณานิ คมใหญของชุมชน
ชาวไวกิ้งโบราณ ปั จจุบันเป็ นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตั้งอยูขอบดานเหนื อขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ที่ช่ อ
ื ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบ 343 แหงซึ่งเป็ นแหลงนํ้ าจืดสําคัญของเมือง

ศาลาวาการออสโล
ศาลาวาการอยูกลาง downtown และสามารถเดินเชื่อมตอไปยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ได
งายมากๆ และอยูไมไกลจากริมทะเลบริเวณ oslo เป็ นสถานที่ที่มีสเนหในทําเลที่ต ั้ง

Oslo Opera House
สถานที่ต ั้งของคณะอุปรากรและบัลเลตระดับชาติของนอรเวยแหงนี้ เป็ นอาคารสรางจาก
กระจกและหินออนขนาดใหญคลายธารนํ้ าแข็งที่เกิดจากนํ้ า โรงอุปรากรออสโลเป็ นศูนย
วัฒนธรรมที่ใหญที่สุดที่สรางขึ้นในนอรเวยต ั้งแตต นศตวรรษที่ 14 มีเวทีสามแหงและมี
มากกวา 1,000 หอง แวะสถานที่ดังกลาวเพื่อชมการแสดงหรือตื่นตากับสถาปั ต ยกรรม
ของตัวอาคารที่เป็ นสวนหนึ่ งของทัวรนําเที่ยว ดีไซน ที่สะดุดตาของสิ่งกอสรางคือหลังคาที่
ลาดเอียงสูงชันจากเขตน านนํ้ าของออสโลฟยอรด บนหลังคายังมีลานกวางสาธารณะที่
สามารถเดินเลนได ชวงฤดูรอนคุณจะเห็นผูคนอาบแดดและปิ ดนิ กบนหลังคา สิ่งกอสราง
ประดับตกแตงดวยงานศิลปะแปดอยาง ไฮไลทอยางนึ งคือแผงกําแพงเจาะรูจากฝี มือของโอ
ลาเฟอร เอเลียสสันและมานของเวทีหลักที่คลายกับอลูมิเนี ยมฟอยดยับยน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารพื้นเมือง
 Moxy Oslo Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) - ยานคารลโจ
ฮันเกนเกท - เรือสําราญ DFDS
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ
นํ าทานชม สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด (Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษของสวนแหงนี้ คือผลงาน
ประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิ ต และการหลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต มนุษย เป็ น
่

้

้

่

ผลงานของกุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยช่ อ
ื ดัง อีกทั้งสวนนี้ ยังไดรับการยอมรับวาเป็ นสวนประติมากรรมที่ใหญ
ที่สุดในโลก
นํ าทานชอปปิ้ ง ยานคารล โจฮันเกนเกท (Karl Johangen Gate) ยานถนนคนเดิน สินคาของฝากที่เป็ นที่นิยมของนั ก
ทองเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็ นตน แตสินคาและของที่ระลึกตางๆ มีราคาคอนขางสูง เนื่ องจากนอรเวยเป็ นประเทศที่มี
คาครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ ง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรอมไปดวยรานขายของ, รานคา ปลอด
ภาษี,รานอาหาร,หอง Sauna, Spa ฯลฯ ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ ต " ณ ภัต ตาคารบนเรือ
พักคางคืนบนเรือสําราญ Dfds Scandinavian Seaways (หองพักแบบ Sea View (ในกรณีที่หองพัก Sea View
Cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาใชจายใหทาน ทานละ 700 บาท)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด)
เป็ นพื้นที่อุทยานหนึ่ งในออสโล ที่ความพิเศษของที่แหงนี้ อยูที่ผลงานศิลปะประติมากรรม
มนุษยเปลือยในหลากหลายอิริยาบถ โดยผานผลงานการแกะสลักรูปเหมือนจากหิน
แกรนิ ต และการหลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต มนุษย เป็ นผลงาน
ของกุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยช่ อ
ื ดัง อีกทั้งสวนนี้ ยังไดรับการยอมรับวา
เป็ นสวนประติมากรรมที่ใหญที่สุดในโลก

ยานคารลโจฮันเกนเกท
เป็ นแหลงชอปปิ้ งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินคาของฝากที่นิยมของนั กทองเที่ยวคือ
เครื่องครัว พวงกุญแจ ซึ่งสินคาและของที่ระลึกตางๆ ที่ขายกันในประเทศนี้ จะมีราคาคอน
ขางสูง เนื่ องจากนอรเวยเป็ นประเทศที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ ง แตถ ึง
แมวาประเทศนอรเวยจะมีสินคาที่แพง แตก็ยังมีชวงลดราคาสินคา คือปี ละ 2 ครั้ง ไดแก
ชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ และชวงเดือนมิถ ุนายนถึงกรกฎาคม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

เรือสําราญ DFDS
เป็ นเรือสําราญอันโออาขนาดใหญ ที่พรั่งพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
มากมาย เชน ผับ บาร หองซาวน นา รานคาปลอดภาษี หองเลมเกมส เป็ นตน เชิญพัก
ผอนเดินเลนบนเรือ กอนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารคํ่า
แบบบุฟเฟ ต ในเรือ พรอมพักคางคืนบนเรือสําราญนี้ อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือชม
ทัศนี ยภาพอันสวยงามบนดาดฟ าเรือ หรือชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีในเรือก็ได



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนํ าเที่ยว เมนูสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ ต 
 DFDS Scandinavian Seaways (หองพักแบบ Sea View) หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ในกรณีที่หองพัก Sea View Cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคาใชจายใหทาน
ทานละ 700 บาท

วันที่ 5


กิจกรรม

โคเปนเฮเกน - นํ้าพุเกฟออน - จัตุรัสซิตี้ฮอลล - ถนนสตรอยก
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นํ าทานเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถาย
รูปคูกับเงือกน อย(Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเป็ นยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทา
อยู
ชม นํ้ าพุแหงราชินีเกฟิ ออน (Gefion Fountain) มีต ํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธิด์ ลบันดาลใหพระนางกอบกู
ชาติ โดยพระราชินีเกฟิ ออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเป็ นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใตนํ้า ใหเกิดเป็ นประเทศเดนมารกในทุก
วันนี้
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
อิสระทานชมบริเวณ จัต ุรัสซิต ี้ฮอลล (City Hall) จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้น
ของใจกลางเมือง
ชอปปิ้ งสินคายานถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่
Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy
Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูที่พัก Scandic Hvidovre หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โคเปนเฮเกน
เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของเดนมารก โคเปนเฮเกนตั้งอยูบน
ชายฝั่ งตะวันออกของเกาะนิ วซีแลนด อีกสวนเล็กๆ ของเมืองตั้งอยูบน Amager และ
แยกออกจากเมือมัลโมของสวีเดนดวยชองแคบโอเรซุน เมืองนี้ เป็ นศูนยกลางทาง
วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการปกครองของเดนมารก มันเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางการ
เงินที่สําคัญของยุโรปเหนื อ นอกจากนี้ โคเปนเฮเกนยังเป็ นหนึ่ งในเมืองที่เป็ นมิต รกับการ
ใชจักรยานมากที่สุดในโลก

นํ้าพุเกฟออน
เป็ นนํ้ าพุขนาดใหญที่ถ ูกสรางขึ้นในรูปทรงที่แปลกตา คลายกับเป็ นธารนํ้ าตกจําลอง เพื่อ
อุทิศแกเทพีนอรต ิกเกฟิ ออน ตนตํานานของราชอาณาจักรเดนมารก เป็ นรูปปั้ นที่สวยงาม
ตระการตา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

จัตุรัสซิตี้ฮอลล
เป็ นจัต ุรัสที่เป็ นที่ต ั้งของศาลาวาการกรุงโคเปนฮาเกนอันโดดเดน ดูจากภายนอกก็เหมือน
ศาลาวาการเมืองทั่วๆ ไป แตดานในกลับมีลวดลายงดงามหลายๆ อยาง

ถนนสตรอยก
เป็ นถนนสายชอปปิ้ งที่ยาวที่สุดในยุโรป ดวยความยาว 1.8 กิโลเมตร



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

 Scandic Hvidovre หรือเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ปราสาทโรเซนบอรก - ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานถายรูปกับ ปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg Castle) จากดานนอก เป็ นปราสาทที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17
ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือสรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสาทแหงนี้ ยัง
เป็ นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารคตั้งแตอดีต จนถึงปั จจุบันอีกดวย ไ
ดเวลาอันสมควรนํ าคณะเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
บาย
12.20 น. ออกเดินทางกลับสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินที่ SQ 351
***คณะที่เดินทางวันที่ 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 12.30 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 07.30 น.***



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทโรเซนบอรก
เป็ นหนึ่ งในตัวอยางของปราสาทตางๆ ในกรุงโคเปนเฮเกน สมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 ใน
ยุคศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแตงดวยวัต ถุลํ้าคาน าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมงกุฎที่ประดับดวยอัญมณีที่สวยงามลํ้าคา ซึ่งจัดแสดงไวที่ชั้นใตดินของพิพิธภัณฑ

ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน
เป็ นทาอากาศยานที่ใหบริการกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมารก และ
เป็ นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากที่สุดในกลุมประเทศนอรดิก อีกทั้งยังเป็ น
ทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

คณะที่เดินทางวันที่ 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 12.30 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 07.30 น.

ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
06.20 น. ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินที่ SQ 972
***คณะที่เดินทางวันที่ 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 09.45 น. และเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 11.10 น.***
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

คณะที่เดินทางวันที่ 15 – 21 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 09.45 น. และเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 11.10 น.
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ ของสงวนสิมธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากการเหตุผลของสถาพอากาศ
ฤดูกาล เหตุการณต างๆ โดยบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวเป็ นหลัก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
การยื่นวีซาในแตละสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหน าที่
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนั บจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัต ิวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1 คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่) คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 20 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดินทาง
่

หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนี ยมวีซาประเทศสวีเดน (ผูเดินทางชําระหน างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
6. คาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (10 EURO)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 EURO)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูต งายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรต เดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหน าเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัต ิวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูต างประเทศ จะตองดําเนิ นเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ต นพํานั กหรือศึกษา
อยูเทานั ้น
4. หนั งสือเดินทางตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน โดยนั บวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปยื่นคํารองขอทําหนั งสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนั งสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่ องจากประวัต ิการ
เดินทางของทานจะเป็ นประโยชน อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหน าหนั งสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต ํ่า
กวา 3 หน า
5. ทานที่ใสปกหนั งสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนั งสือเดินทางนั ้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็ นหนั งสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉี กขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน)
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) *** ใชเวลาทําการอนุมัต ิวีซานั บจากวันยื่นประมาณ 30-45 วันทําการ ใน
ระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูต แลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูต มีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อยๆ**
1. หนั งสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ตองมีหน าเหลือสําหรับประทับวีซาอยางน อย 2 หน า อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนั งสือเดินทางเลมเกา กรุณานํ า
มาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานั กอยูต างประเทศ, ทํางานอยูต างประเทศ หรือนั กเรียน นั กศึกษาศึกษาอยูต างประเทศ
กรุณาแจงเจาหน าที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูต ตองการเพิ่มเติม
และ บางสถานทูต อาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้ รวมไปถึงผูเดินทางที่ถ ือพาสปอรต ตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหน าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั ้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ อ
ื ของผูเดินทางเป็ นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตน
- เป็ นพนั กงาน หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุต ําแหน ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนั บจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหน าพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูต ที่ย่ น
ื )
- นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใชหนั งสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนั บจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหน าพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูต ที่ย่ น
ื )
4. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
่

4.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา
ยอนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน
กอนวันยื่นวีซา และบัญชีต องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไมครบ 3 เดือน ใหขอเป็ น STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็ นเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม)
4.3กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
4.3.1. ตองทําเป็ นหนั งสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุช่ อ
ื เจาของบัญชี (ผูที่ออกคาใชจายให) ตอง
สะกดชื่อ – สกุล ใหต รงตามหน าพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหต รงตาม
หน าพาสปอรต โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกันอยางไร ฉบับภาษาอังกฤษ
4.3.2. สําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่ออกคาใชจายให
4.3.3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement ในขอ 3.1
**สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีต ิดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัต ร ตราสารหนี้ กองทุน
และสลากออมสิน**
5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน
บัต รประชาชน
สูต ิบัต ร(กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัต ร(ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไมถ ึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุให
บุต รเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต มารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุใหบุต ร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดามาดวย
หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนั งสือระบุยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็ นผูมีอํานาจปกครองบุต ร
แตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุต รที่สถานทูต ดวย ทั้ง
สองทาน
7. ทานไมจําเป็ นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั ้น
**เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต แจงขอเพิ่มเติม**
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหน าที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขามา เพื่อทําการแกไขใน
การขอวีซาในครั้งนี้ มิฉะนั ้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งนี้ **
**การอนุมัต ิวีซาเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั ้น**

หมายเหตุ
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ า
หนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
่

่

่

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็ น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจายทั้งหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง

เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกน อยกวา 15 วันกอนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยม
วีซาตามที่ สถานทูต ฯ เรียกเก็บ
7. กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

