
SCANDINAVIA 4 CAPITAL  

เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์สวีเดน

 
โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ–กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)   
21.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
วันที สอง โคเปนเฮเก้น–เดอะลิตเติลเมอร์เมด–นํ 'าพุเกฟิออน–สวนสนุกทิโวลี–พระราชวังอมาเลียนบอร์ก 
   ล่องเรือสาํราญ DFDS (Overnight Cruise)  
01.20 น. สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 950 นําทา่นเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสมัภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ 

พร้อมบริการนํ�าดื�มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์” นําท่านเดินทางสู ่เดอะ

ลิตเติลเมอร์เมด (The Little Mermaid) รูปปั Eนเงือกน้อยสร้างด้วยสําริดนั�งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสงูประมาณ 
1.25 เมตร ริมอา่วโคเปนเฮเก้น เป็นจดุทอ่งเที�ยวสาํคญัแหง่หนึ�งของเมอืงสร้างขึ Eนโดยศลิปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้วา่จ้าง
ได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปัEนแล้วเสร็จถกูนําไปแสดงในปีค.ศ.1913 ชม นํ 'าพุเกฟิ

ออน (Gefion Fountain) เทพธิดาผู้ เสยีสละกบับตุรชายที�ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ Eนมา แล้วนําท่านเที�ยวชมเมือง ผ่าน
รัฐสภา, ซิตี Eฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที�มีอาคารบ้านเรือนตั Eงแต่ยคุคริสต์ศตวรรษที� 17 ตั Eงอยู่เรียงราย ใจกลาง
เมืองมี สวนสนุกทิโวลี (Tivoli Gardens) สวนสนุกที�เก่าแก่ตั Eงแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบนัเทิงที�
เก่าแก่ที�สดุแหง่หนึ�งของโลก นําทา่นชมรอบนอกของ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ที�ประทบั
ในฤดหูนาวของราชวงศ์แหง่เดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจําอยูใ่นแตล่ะจดุ  

 
เที ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อิสระให้ทา่นได้เดินเที�ยวชมเมืองหรือช้อปปิEงตามอธัยาศยั 



15.30 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื�อนําท่าน ลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ที�พรั�งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, 
ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื�อความ
สะดวกในการเดินทางของทา่น)  

17.00 น. เรือ DFDS นําทา่นเดินทางสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผา่นนา่นนํ Eาของเดนมาร์กและสวีเดน 

 
18.00 น. บริการอาหารคํ าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภตัตาคารบนเรือสาํราญ 
 นําทา่นพกับนเรือสาํราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพกัคู ่แบบ SEASIDE CABIN 
วันที สาม กรุงออสโล (นอร์เวย์)–อุทยานฟร็อกเนอร์–บินสู่เบอร์เก้น–เที ยวชมเมืองเบอร์เก้น–ยอดเขาฟลอยเอน 
07.00 น. อรุณสวสัดิfยามเช้า สมัผสัอากาศอนัแสนบริสทุธิfบนชั Eนดาดฟ้าของเรือ ระหวา่งเส้นทางเรือสาํราญผา่นออสโลฟยอร์ดที�

งดงามตามธรรมชาติ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภตัตาคารบนเรือสาํราญ 
09.30 น. เรือจอดเทียบทา่ ณ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนําท่านเที�ยวชมกรุงออสโล ผ่าน

ชม ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 เที�ยวชม อุทยานฟร็อก

เนอร์ (Frogner Park) ที�มีประติมากรรมที�แสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิตและการดิ Eนรนต่อสู้ของ มนษุย์ชาติ ซึ�งเป็น
ผลงานประติมากรชื�อดงั กสุตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสูเ่ขตใจกลางเมือง 

 
เที ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสูส่นามบินการ์เดอมอน์ กรุงออสโล เพื�อเดินทางสูเ่มืองเบอร์เก้น   
14.50 น. สายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ เที�ยวบินที� DY 616 นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเบอร์เก้น 
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้น เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองใหญ่อนัดบัสอง ได้รับยกย่องว่าเป็น "เมืองวฒันธรรม" 

และเป็นเมืองทอ่งเที�ยวที�มีชื�อเสยีงด้านตะวนัตกสดุของแผน่ดินนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับแล้วนําทา่นเที�ยวชมเมืองเบอร์เก้น 
ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายกุว่า 1,000  ปี ชมเมืองในฝันที�แสนน่ารัก สถานที�สวยงามที�ได้รับการขึ Eน
ทะเบียนเป็นมรดกโลก อาทิ ย่านบริUกเก้น (Bryggen) ในเมืองเบอร์เก้น เป็นท่าเรืออนัเก่าแก่ที�มีความสําคญัต่อ
อาณาจกัรการค้าขายในยคุสนันิบาตฮนัเซียติก, อาคารอายกุวา่ 900 ปี และ เขตวอเตอร์ฟรอนท์ (Water Front) ซึ�ง
เป็นตวัอยา่งการก่อสร้างที�โดดเดน่และมีความสาํคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการบนัทึกภาพจากผู้
มาเยือนมากที�สดุ และได้รับการขึ Eนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก้ (UNESCO) นําชม เขตเมืองเก่าของ

เบอร์เก้น (Bergen Old Town) อนัเป็นที�ตั Eงของ Fish Market มีอายกุว่า 1,000 ปี แล้วนําท่านนั�งรถราง ขึ 'นสู่ยอด

เขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือระดบันํ Eาทะเล เพื�อให้ทา่นได้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศที�
งดงาม อิสระให้ทา่นเดินเที�ยว, ถ่ายรูป, ช้อปปิEงสนิค้าหรือของที�ระลกึตามอธัยาศยั 



 
คํ า บริการอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร                                                     

นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL RADISSION BLU NORGE  BERGEN หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
วันที สี   เบอร์เก้น–โวส–รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA)–ฟลอม–ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด–กู๊ดวาเก้น–เกโล่ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ มหศัจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที�

แตกต่าง เส้นทางท่องเที�ยวอนัดบัหนึ�งจากฟลอมสบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) เริ�ม
จากสถานีมีร์ดาลตั Eงอยู่บนความสูงถึง 866 เมตรเหนือระดับนํ Eาทะเลสู่ฟลอมเพียง 55 นาที ที�คุณจะได้ชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฟยอร์ด (Fjord) อนัเกิดจากการละลายของธารนํ Eาแข็งปกคลมุเหนือพื Eนดิน ภาพของหิมะ
ที�ปกคลมุอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอโุมงค์, ลอดภเูขา, สะพานข้ามหบุเขาและแม่นํ Eา พร้อมหยดุให้ท่านได้
ถ่ายภาพกบันํ Eาตก Kjosfossen ที�งดงามตลอดฤดใูบไม้ผลจินถึงฤดรู้อน ตลอดจนภมูิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดที�มีอยู่
มากมาย จนถึงสถานีฟลอม ศนูย์กลางการทอ่งเที�ยวภมูิภาค 

 
เที ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด (Sognefjord) ที�สวยงามที�สดุในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเล

เข้ามาในแผน่ดิน โดยเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ที�เกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธารนํ Eาแข็งเมื�อหลายล้านปี
ก่อน ใช้เวลาในการเรือลอ่งประมาณ 2 ชั�วโมงสู ่เมืองกู๊ดวาเก้น (Gudvangen) รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู ่เมืองเก

โล่ (Geilo) ในเขตภมูิภาคฟยอร์ด ของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ของลําธารที�กดัเซาะหบุเขาจน
เป็นเหวขนาดใหญ่ ผา่นหมูบ้่านชนบทสูเ่มืองที�มีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ 
เหลก็, โลหะอยูเ่ป็นจํานวนมาก อีกทั Eงยงัมีความสาํคญัในด้านศนูย์กีฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนืออีกด้วย  

คํ า บริการอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL BARDOLA GEILO หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ห้า  เกโล่–ออสโล–พิพิธภณัฑ์เรือไวกิ 'ง–เที ยวชมเมือง–ช้อปปิ'งถนนคาร์ลโจฮันเกท–บินสู่เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นําท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงออสโล (Oslo) เมืองที�ตั Eงอยู่ริมฝั� งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้ คนและ

นกัทอ่งเที�ยว 
เที ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



บ่าย นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ 'งโบราณ (Viking ship Museum) จดัแสดงเกี�ยวกบัเรือไวกิ Eงที�สร้างจากไม้ ในยคุ
คริสต์ศตวรรษที� 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี Eยังจัดแสดงเกี�ยวกับเครื�องมือเครื�องใช้ใน
ชีวิตประจําวนัที�มีอายกุว่า 1,000 ปี เที�ยวชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ
กว่า 100 ปี อาทิ เนชั�นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ย่าน

เอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และที�ตั Eงของ ศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโค สถาปัตยกรรมที�ดทูนัสมยั 
ประดบัไปด้วย นํ Eาพ ุสวน และประติมากรรม เติมแตง่ให้ดกูลมกลนื ใกล้กนัเป็น The Nobel Peace Centre สถานที�ที�
มีการจัดแสดงเกี�ยวกับผู้ ที�ได้รับรางวัลอนัทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า (The Norwegian National 
Opera & Ballet) ที�ถกูสร้างขึ Eนมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั อิสระให้ท่านได้เดินเที�ยว ย่านถนนคนเดิน
คาร์ลโจฮนัเกท แหลง่ช้อปปิEงที�มีชื�อเสยีงของออสโล  

  
คํ า บริการอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารเดินทางสูส่นามบินการ์เดอมอน์ กรุงออสโล เพื�อเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ 
20.50 น. สายการบินนอร์วิเจียน แอร์ไลน์ เที�ยวบินที� DY 1196 นําทา่นเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสูที่�พกั 
 นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL CROWNE PLAZA HELSINKI หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วันที หก  เฮลซิงกิ–เที ยวชมเ มือง–Rock Church–มหาวิหารอุสเพนสเ ก้–จั ตุ รัส รัฐสภา–ล่องเ รือสําราญ 

TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเที�ยวชมเมือง เริ�มจาก ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที�มีชื�อเสียง นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลาง

เมืองที�ขายของที�ระลกึแก่นกัท่องเที�ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้วยงัเป็นที�ตั Eงสถานที�
สาํคญั อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื Eอสินค้าที�ระลกึตามอธัยาศยั แล้วนํา
ท่านเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ�งออกแบบโดยสองพี�น้อง “ตวัโมและติโม” ในปีค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที�
สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทนัสมยั พร้อมระบบเสียงที�ดี ต่อจากนั Eนชม มหาวิหารอุสเพนสเก้ 

(The Uspenski Church) ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที�งดงามด้วยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย นําชม 
จตุรัสรัฐสภา (The Senate Square) ซึ�งเป็นที�ตั Eงของอนสุาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอ
รัน เที�ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็นอนสุาวรีย์ซิเบลอิซุ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แตง่เพลงฟินแลนเดีย 

 



เที ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นสูย่า่นจตัรัุสใจกลางเมือง อิสระให้ทา่นได้เดินเที�ยวชมเมืองหรือช้อปปิEงตามอธัยาศยั 
15.30 น. เดินทางสูท่่าเรือเพื�อลง เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที�พรั�งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, 

คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (เพื�อความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณา
เตรียมกระเป๋าใบเลก็ สาํหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน) 

17.00 น. เรือสาํราญ TALLINK SILJA LINE นําทา่นเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 

 
20.00 น. บริการอาหารคํ าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภตัตาคารบนเรือสาํราญ 
 นําทา่นพกับนเรือสาํราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพกัคู ่แบบ SEASIDE CABIN 
วันที เจ็ด  สต็อกโฮล์ม (สวเีดน)–ซิตี 'ฮอลล์–พิพิธภณัฑ์เรือวาซา–เที ยวชมเมือง–ช้อปปิ'งย่านเซอร์เกล สแควร์ 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที ภตัตาคารบนเรือสาํรารญ 
 เรือจอดเทียบทา่ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับคณะ นําท่านเข้าชม ซิตี 'ฮอลล์ (City Hall)

หรือศาลาวา่การเมอืง ซึ�งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื�อดงัของสวเีดนคอื Ragnar Ostberg สร้างด้วย
อิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัที� 10 ของเดือน
ธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลี Eยงรับรองผู้ ได้รับรางวลัโนเบลในห้องบลฮูอลล์ที�ดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื�อ
รองรับแขกเหรื�อกวา่ 1,300 คน มีเวลาให้ทา่นได้เดินเที�ยวชม 

 
เที ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Ship Museum) เป็นเรือที�ถกูกู้ ขึ Eนมาในศตวรรษที� 17 เนื�องจากสามารถ

รักษาชิ Eนสว่นเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิ Eน เรือวาซาเป็น
ทรัพย์สมบัติทางศิลปะที�โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคัญที�สุดแห่งหนึ�งในโลก เรือลํานี Eถูกจัดแสดงไว้ใน
พิพิธภณัฑ์ที�สร้างขึ Eน เพื�อแสดงเรือลํานี Eในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ�งประกอบไปด้วยนิทรรศการที�เกี�ยวข้องกบัเรือลํานี Eถึง 9 
นิทรรศการ และยงัมีภาพยนตร์เกี�ยวกบัเรือวาซาซึ�งคณุสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภณัฑ์แหง่นี Eดงึดดูนกัทอ่งเที�ยว
ได้มากที�สดุในบรรดาพิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวีย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่าน เซอร์เกล สแควร์ (Sergel’s 
Square) วอล์คกิ Eงสตรีทอนัทนัสมยั หรือช้อปปิEงตามอธัยาศยั 

คํ า บริการอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที�พกั ณ HOTEL RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 



วันที แปด เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน–เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเที�ยวชม กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองแห่งประวตัิศาสตร์มาตั Eงแต่ครั Eงศตวรรษที� 13 ศิลปะและ

สถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบายและความทนัสมยัของบ้านเมือง ตกึรามบ้านช่องรวมทั Eงปราสาทราช
วงั ตั Eงอยูริ่มนํ Eาและตามเนินสงูตํ�า ทําให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งในโลก นําทา่นชมเมืองที�จดุชมวิว แล้ว
ผา่นชม แกมล่าสแตน (Gamla Stan Old Town) เมืองเก่าแก่ที�สดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิ Eงร่องรอย
แห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง และยงัเป็นที�ตั Eงของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่
อาคารพิพิธภณัฑ์ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพื�อเตรียมเดินทางกลบั มีเวลาให้ท่านได้
ทํา Tax Refund 

14.30 น. สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 961 นําทา่นเดินทางสูก่รุงเทพฯ ประเทศไทย 
วันที เก้า  กรุงเทพฯ 
05.50 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคํานึงถึง

ผลประโยชน์ที�นกัทอ่งเที�ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 

**การันตีกรุ๊ปออกเดนิทางที  1t ท่านขึ 'นไป** 
กาํหนดวนัเดนิทาง 

08-16 สงิหาคม 2558 15-23 สงิหาคม 2558 22-30 สงิหาคม 2558 29 ส.ค.-06 ก.ย. 2558 

05-13 กนัยายน 2558 12-20 กนัยายน 2558 19-27 กนัยายน 2558 26 ก.ย.-04 ต.ค. 2558 

03 – 11 ตลุาคม ���� �� – �� ตลุาคม ���� �� – �� ตลุาคม ���� �� ต.ค. – � พ.ย. ���� 

�� – �� พฤศจิกายน ���� �� – �� พฤศจิกายน ���� �� – �� พฤศจิกายน ���� �� พ.ย. – � ธ.ค. ���� 

�� – �� ธนัวาคม ���� ��- �� ธนัวาคม ���� �� – �� ธนัวาคม ���� �� ธ.ค. ���� – � ม.ค. ���� 

�� – �� มกราคม ���� �� – �� มกราคม ���� �� – �� มกราคม ���� �� – �� มกราคม ���� 

�� – �� กมุภาพนัธ์ ���� �� – �� กมุภาพนัธ์ ���� �� – �� กมุภาพนัธ์ ���� �� – �� มีนาคม ���� 

�� – �� มีนาคม ���� �� – �� มีนาคม ���� �� มี.ค. – � เม.ย. ����  
ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 

� ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น)         ท่านละ 120,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง       ท่านละ 108,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง       ท่านละ 102,900 บาท 

� เด็กอาย ุ6-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ   90,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-5 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ   60,900 บาท 

� ในกรณีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี�ยวเพิ�ม      ท่านละ   15,000 บาท  

**ในกรณีท่านไม่ใช้ตัyวเครื องบิน คืนค่าตัyวเครื องบินเฉพาะสายการบินไทย / ผู้ใหญ่ ท่านละ 41,000 บาท** 



ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนตุลาคม }tt~ – มีนาคม 2559 (รวมเทศกาลปีใหม่ด้วย) 

� ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น)         ท่านละ 115,000 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น มีเตียง       ท่านละ 103,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น มีเตียง       ท่านละ 97,900 บาท 

� เด็กอาย ุ6-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ   86,900 บาท 

� เด็กอาย ุ4-5 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตียง       ท่านละ   57,900 บาท 

� ในกรณีทา่นเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี�ยวเพิ�ม      ท่านละ   17,000 บาท  

**ในกรณีท่านไม่ใช้ตัyวเครื องบิน คืนค่าตัyวเครื องบินเฉพาะสายการบินไทย / ผู้ใหญ่ ท่านละ 37,000 บาท** 
ค่าทวัร์รวม :  
� คา่ตั�วเครื�องบินไป-กลบั และคา่ตั�วเครื�องบิน สายการบินภายในประเทศ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ Eามนัเชื Eอเพลงิ  
� คา่พาหนะทอ่งเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ 
� คา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 
� โรงแรมที�พกัตามที�ระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมน ูให้ทา่นได้เลศิรสในแตล่ะประเทศ  
� คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเก้น 
� คา่บริการนําทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์นําเที�ยว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
� คา่ประกนัการเดินทางทอ่งเที�ยว  
� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํ Eาหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  
� สมนาคณุทกุทา่นด้วยกระเป๋าล้อลาก ทา่นละ 1 ใบ 

� คา่ทิปคนขบัรถตลอดการเดินทาง 
� บริการนํ Eาดื�มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกลอ่ง “เมนหูมทูอดมหศัจรรย์” ในวนัที�สองของโปรแกรมการเดินทาง 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
� คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกั ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯ จดัให้ ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ตามที�ระบไุว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียวทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็นในเรื�องทิป
สําหรับหวัหน้าทวัร์เป็นเรื�องที�คาดหวงั หากการบริการนั Eนเป็นที�ประทบัใจของทา่น 

วิธีการจอง : 
� กรุณาชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจอง และชําระสว่นที�เหลอือยา่งน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง  

หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั�วก่อนกําหนดปกติ ทั Eงนี E บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน 
 
 



เงื อนไขการยกเลิก : 
� ยกเลกิหลงัการจอง หกัคา่มดัจํา 1,000 บาท (คา่บริการของพนกังาน) 
� ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท 
� ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
� ยกเลกิการเดินทาง 1-3 วนั หกัคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 
� ในกรณีออกตั�วเครื�องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดคา่บริการตามจริง 
โปรดทราบ : 
� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิfในการยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที�มีผู้ เดินทางตํ�ากวา่ 15 ทา่น โดยที�จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบอยา่งน้อย 15 

วนั ก่อนเดินทาง 
� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิfในการเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว กรณีที�เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดั

หยดุงาน, การประท้วง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั Eงนี Eจะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของทา่นไว้ให้ได้มากที�สดุ 

� บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ Eน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถกูปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออก
เมือง อนัเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

� เมื�อทา่นจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเงื�อนไขที�บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
เอกสารในการยื นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทาํการ 

� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื�นหรือไม ่ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

� รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื Eนหลงัต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา) และเหมือนกันทั Eง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 
เดือน และไมเ่คยใช้ขอวีซา่ประเทศอื�นๆ มาก่อน 

� สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /
สาํเนาสตูิบตัร (ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์)  

� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสงักดัที�ท่านทํางานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั Eนโดยระบตุําแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกบับริษัทนี E และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปทอ่งเที�ยว  

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบจดทะเบียนการค้า, สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาหนงัสือรับรองบริษัทที�คดัไว้ไม่เกิน 
6 เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์หรือใบเสยีภาษี และสาํเนาหลกัฐานการเงินของบริษัทย้อนหลงั 6 เดือน 

� สมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบบัจริง (กรุณานํามาด้วยในวนัที�มาขอวีซา่) 
� หนงัสอืรับรองจากธนาคารบญัชีออมทรัพย์ เป็นภาษาองักฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์บญัชีสว่นตวั ย้อนหลงั 6 เดือนอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที�มีการเข้าออกของเงิน
สมํ�าเสมอและมีจํานวนไมต่ํ�ากวา่ 6 หลกั เพื�อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อ
กลบัสู่ภมูิลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็น
ภาษาองักฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

� กรณีที�บริษัทของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั Eงหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเป็นภาษาองักฤษ เพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาทํางานของท่าน 
โดยระบชืุ�อผู้ เดินทางและเหตผุลที�จดัการเดินทางนี Eในจดหมายด้วย 



� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัการศกึษาฉบบัจริง  
� กรณีที�เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ เดินทางกบับิดาหรือมารดา “ทา่นใดทา่นหนึ�ง” จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากที�วา่การอําเภอหรือ

เขต โดยที�บิดาหรือมารดา ต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�ว่าการอําเภอ
หรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และกรุณาแต่งกาย
ชดุสภุาพ ทั Eงนี Eจะมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารเพิ�มเติมดงักลา่วเช่นกนั 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม ่ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั Eง 

� สถานทตูไมม่ีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ได้ 

� กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้รับพิจารณาวีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิfในการแจ้งสถานทตู เพื�อทําการยกเลกิ
วีซา่ของทา่น เนื�องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 


