
 

 

 
 
 

HASHTAG SCANDINAVIA  
3 CAPITALS 

เดนมารก์ – นอรเ์วย ์– สวเีดน   

9 วนั 6 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 
  บนิตรง กรุงเทพฯ –โคเปนเฮเกน (เดนมารก์) / สต็อคโฮลม์ (สวเีดน)-กรุงเทพฯ พรอ้มสะสมไมล์

การบนิไทย 50% 

 พักโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พักบนเรอื1 คนื /นอรเ์วย4์ คนื / สวเีดน2 คนื) 

 เดนมารก์ น ้าพุเกฟิออ้น จัตรุัสอามาเลยีนบอรก์ อาคารรัฐสภา 

 นอรเ์วย ์น่ังรถไฟสายโรแมนตกิเมอืงฟลมั ลอ่งเรอืซองนฟ์ยอรด์ Sogne Fjord ออสโล ชมเมอืง 

 สวเีดน สต็อกโฮลม์ ศาลาว่าการเมอืงสต็อคโฮลม์ พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา่ 

 ชอปป้ิง!!ถนนคารล์ฮนัสเ์กท  ย่านเซอเกลิสแควร ์

 

พเิศษ ! นอนบนเรอื DFDSสแกนดเินเวยีนซเีวย ์1 คนื (INSIDE CABIN) เพือ่ใหท้า่น 

สมัผสักบับรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบนเรอื 

 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

21.00น. คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ–โคเปนเฮเกน้(เดนมารก์)– น า้พุเกฟิออ้น – ลติเติล้เมอรเ์มด– เรอื 

DFDS(INSIDE CABIN) 

00.20 น. บนิลดัฟ้าออกเดนิทางสู ่ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 950 

06.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุโคเปนเฮเกน้ (COPENHAGEN) ประเทศเดนมารก์ หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง รับสัมภาระและผ่านศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม น า้พุเกฟิออ้น อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นทีม่าแหง่ต านานในการสรา้งประเทศ สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นถา่ยรปูคูก่บั เงอืกนอ้ย ลติเต ิล้เมอรเ์มด สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของโคเปนเฮเกน้ จากผลงาน

การประพันธข์อง ฮนัส ์ครสิเตยีนแอนเดอรส์นั และน าทา่นเก็บภาพสวยบรเิวณดา้นหนา้จตรุสั อามา

เลยีนบอรก์ ทีเ่ป็นบรเิวณทีต่ัง้ของทีป่ระทับของพระราชวงศ ์กอ่นขับรถผ่านชมสถานทีส่ าคญัๆ อาทิ

อาคารรฐัสภาบรเิวณทา่เรอืเกา่ทีปั่จจบัุนไดพั้ฒนาเป็นรา้นอาหารแกลเลอรีต่า่งๆ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นอสิระเดนิเลน่ส ารวจราคาสนิคา้บนถนนสตรอยเกย้า่นชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงเนือ่งจากโคเปน

เฮเกน้ นับวา่เป็นเมอืงชอ้ปป้ิงทีร่าคาดทีีส่ดุในแถบสแกนดเินเวยีน 

เดอืนมนีาคม วนัที ่6-14 มนีาคม 62 79,999.- 

เดอืนพฤษภาคม วนัที ่2-10 พ.ค. / 16-24 พ.ค. 62 85,999.- 

เดอืนมถินุายน วนัที ่6-14 ม.ิย. / 13-21 ม.ิย. 62 85,999.- 

พกัเดีย่ว ทา่นละ 30,000.- 



 

 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่เชค็บัตรโดยสารขึน้ เรอื DFDSสแกนดเินเวยีนซเีวย ์หอ้งแบบ

INSIDECABIN น าทา่นเขา้หอ้งพักบนเรอืทีส่ะอาดและสะดวกสบาย พักผอ่นเดนิเลน่ ส ารวจสิง่

อ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรอื กอ่นขึน้ชมววิสวยยามเมือ่เรอืถอนสมอสูท่ะเลเหนือ หมายเหต:ุ หาก

ทา่นตอ้งการหอ้งพักแบบSEASIDE CABIN มหีนา้ตา่งเห็นววิทะเลกรณุาแจง้ทางบรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ น าทา่นเขา้หอ้งพักบนเรอื ทีส่ะอาดและสะดวกสบาย พักผอ่นเดนิเลน่ ส ารวจสิง่อ านวย

ความสะดวกตา่งๆบนเรอื กอ่นขึน้ชมววิสวยงามเมือ่เรอืถอนสมอสูท่ะเลเหนือ 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ตท์ีห่ลากหลายใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ย+เครือ่งดืม่ ทา่นละ 1 ดืม่

(ซอฟทด์ร ิง้คห์รอืเบยีรห์รอืไวน)์ หลังอาหารทา่นสามารถเดนิเลน่ชอปป้ิงซปุเปอรม์ารเ์ก็ตดวิตีฟ้รี

บนเรอื หรอื ฟังเพลงในไนทค์ลับ อสิระตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม  ออสโล (นอรเ์วย)์ –  เกยีโล–วอส 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เรอืเขา้เทยีบฝ่ังทา่เรอืกรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์/ น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีโล

(GEILO)(ประมาณ 3 ช.ม.) เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบแหง่นี้เป็นเมอืงแหง่สกรีสีอรท์แสนสวยกลางหบุ

เขา และดนิแดนแหง่กลาเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วยเ์พือ่แวะทานอาหารกลางวัน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอส(VOSS)(ประมาณ 3 ช.ม.)เมอืงสกรีสีอรท์แสนสวยของประเทศนอรเ์วย์

เมอืงน่ารักรมิทะเลสาบ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมPARK HOTEL VOSSEVANGENหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ วอส–เบอรเ์กน้–ฟลมั– น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมัสบ์าเนน–ฟลมั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

 

 

 

 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรเ์กน้ (BERGEN) (ประมาณ1.40 ช.ม.)เมอืงใหญ่อนัดับสอง ไดรั้บยก

ยอ่งวา่เป็น "เมอืงวัฒนธรรม" และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นตะวันตกสดุของแผ่นดนินอรเ์วย ์

/ น าทา่นเดนิเทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน้ ชมหมูบ่า้นชาวประมงโบราณ Bryggenสิง่กอ่สรา้งเกา่แกท่ียั่งคง

อนุรักษ์อาคารไมส้สีนัสวยงามทีม่อีายเุกอืบ 300 ปี จนไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโก (Unesco) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงฟลมั เมอืงเล็กๆน่ารักทีม่บีรรยากาศสวยงาม รายลอ้มดว้ยแนวภเูขาและ

ชายฝ่ังทะเลแบบฟยอรด์ / น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงฟลมั สมควรแกเ่วลาน าทา่นขึน้

รถไฟสายโรแมนตคิฟลมับาเนน ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของนอรเวย ์ทีท่า่นจะไดช้มความงามของหบุเขา 

ทะเลสาบ น ้าตกสงู Kjossfossทีส่วยงาม รถไฟจะมกีารจอดใหท้า่นบันทกึภาพสวยประทับใจสมควร

แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางถงึสถานไีมดาล สถานีทีต่ัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตแิละขนุเขาสงูจาก

ระดับน ้าทะเลถงึ 867 เมตรชืน่ชมกับธรรมชาตทิีส่วยงามตลอดการเดนิทาง 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม FRETHEIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้      ฟลมั– น ัง่เรอืชมซองนฟ์ยอรด์–กูด้วาเกน้–กรงุออสโล (นอรเ์วย)์–ชอ้ปป้ิงคารล์สโจ

ฮนัสเ์กท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

ตืน่เชา้มากับบรรยากาศสบายๆใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่พักผ่อนกับธรรมชาตทิีส่วยงามอากาศทีส่ะอาด

บรสิทุธิส์ดชืน่น าทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามในซองนฟ์ยอรด์Sogne Fjord ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น 

King of fjord และนับวา่เป็นฟยอรด์ทีล่กึเขา้มาในแผน่ดนิมากทีส่ดุดว้ยความยาว ชมบรรยากาศ

สวยงามทีส่รา้งสรรคไ์วไ้ดอ้ยา่งมหัศจรรย ์  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุออสโล นครหลวงแหง่ประเทศนอรเวยช์มความสวยงามของเสน้ทางถนน

ทีส่วยงามตลอดการเดนิทางสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิชอ้ปป้ิงบนถนนคารล์สโจฮนัสเ์กท ทีม่ ี

รา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมSCANDICHELSFYR HOTEL OSLOหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก กรงุออสโล– ชมเมอืง – สนามกระโดดสก–ีคารล์สตดัด ์(สวเีดน) 



 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชมกรงุออสโลชมประตมิากรรมทีแ่สดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชวีติและการดิน้รนตอ่สู ้

ของมนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่ดัง กสุตาฟ-วเิกอแลนด ์น าทา่นเขา้สูเ่ขตใจกลางเมอืง

ผา่นชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง , อาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ปี อาท ิ

เนชัน่แนลเธยีเตอร,์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ซึง่เป็นสัญลักษณข์องเมอืง จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางชืน่ชมความสวยงามของธรรมชาตติลอดการเดนิทาง ผา่นชม สนามกระโดดสกจีมัป์

HOLMEKOLLENทีม่ชี ือ่ของนอรเ์วย ์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตดัด(์ประมาณ 3ช.ม.) เมอืงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทะเลสาบวาเนน ใน

ประเทศสวเีดนน าทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงกับบรรยากาศทีส่บายๆรมิทะเลสาบวาเนน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมSCANDIC KARLSTAD CITYหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด คารล์สตดัด–์กรงุสต็อกโฮลม์  - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา่ – ชมเมอืง –ชอ้ปป้ิงยา่นเซอ

เกลิสแควร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสต็อคโฮลม์(STOCKHOLM) (ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมอืงหลวงและเมอืง

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศสวเีดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงามทีส่ดุในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนาน

นามวา่ ความงามบนผวิน ้า (Beauty on Water) หรอืราชนิีแหง่ทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่

นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให ้

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 

 น าทา่นชมกรงุสต็อคโฮลม์โดยเริม่จากจดุชมววิทีท่า่นจะเหน็บรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้น ้า

น าทา่นถ่ายรูปบรเิวณรอบนอกของอาคารศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ทีส่รา้งอยูร่มิฝ่ังทะเลทีม่ี

ความโดดเดน่และสวยงาม อกีทัง้ยังเป็นสถานที่ๆ จัดงานเลีย้งฉลองผูท้ีไ่ดรั้บรางวัลโนเบลิในทกุๆปี



 

 

กอ่น / น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา่เรอืรบโบราณอายรุ่วม 400 ปีทีก่ษัตรยิก์สุตาฟที ่2 รับสัง่

ใหส้รา้งเป็นเรอืรบทีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรปในสมัยนัน้ แตเ่พยีง 20 นาททีีล่งน ้า เรอืวาซา่ทีย่ ิง่ใหญ่ก็จมลง

อยูใ่ตท้ะเล มากวา่ 300 ปีถงึไดกู้ข้ ึน้มาจัดแสดงเป็นพพิธิภัณฑ ์โดยตอ้งน าช ิน้สว่นหลายลา้นช ิน้ที่

กระจายไปทั่วทอ้งน ้าแถบนัน้มาปะตดิปะตอ่เหมอืนตอ่โมเดลขนาดยักษ์แตก่็สามารถสรา้งขึน้มาจน

เป็นสถานที่ๆ น่าสนใจทีส่ดุในกรงุสต็อคโฮลม์/ น าทา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณยา่นเซอเกลิสแควร ์

(SERGEL SQUARE)ทีม่รีา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้มากมาย ใหท้า่นเดนิเลน่ชมสนิคา้ตา่งๆตาม

อัธยาศัย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ไมร่วมอยูใ่นรายการ  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมSCANDIC VICTORIA TOWERหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด สต็อกโฮลม์(สวเีดน) – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอารันดาเพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาท า TAX REFUNDคนืภาษีกอ่นเดนิทางกลับ 

13.30น. บนิลดัฟ้าออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 961 

วนัทีเ่กา้ ทา่กาศยานสุวรรณภมู ิ

05.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 

ก าหนดการเดนิทาง : วนัที ่6-14 มนีาคม 62 

อตัราคา่บรกิาร ราคาทา่นละ 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2  ทา่น 79,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น 79,999.- 

เด็กอาย ุ02–12  ปี 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2ทา่นไมม่เีตยีงเสรมิ 78,999.- 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 30,000.- 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง : วนัที ่2-10 พ.ค. / 16-24 พ.ค. / 6-14 ม.ิย. / 13-21 ม.ิย. 62 

อตัราคา่บรกิาร ราคาทา่นละ 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2  ทา่น 85,999.- 

เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น 85,999.- 

เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2ทา่นไมม่เีตยีงเสรมิ 84,999.- 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 30,000.- 

*** ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 4,000 บาท และ คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 3,000 บาท*** 



 

 

 

หมายเหต ุ

** อัตราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณ ี(ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

 

อตัรานี ้รวม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป- กลับสายการบนิไทยชัน้ประหยัด** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

- คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่รถรับ – สง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 

ชัว่โมงตอ่วัน) 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกันอบัุตเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตาม

กรมธรรม ์

อตัรานี ้ไมร่วม 

- คา่ทปิพนักงานขับรถและมัคคเุทศก ์3,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง  

ขอเก็บพรอ้มกบัคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

- คา่ธรรมเนียมวซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

- คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศพัทค์า่ซักรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% (ส าหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่ับความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน ้าใจในการบรกิาร 

- คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและช าระเงนิ 

  

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตวั่นทีท่า่นไดท้ าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอืวา่

ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตชิ าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันหักคา่มัดจ า 20,000 บาท 



 

 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 – 44 วันหักคา่มัดจ า 30,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 – 14 วันคดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึง่จะเกดิข ึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถ

ท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่นและ/หรอืมผีูร้ว่ม

เดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนัหรอืจดัหาคณะทวัร ์

อืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ

ตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สัปดาหก์อ่นการเดนิทาง  

ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนื

คา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่นไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวยัง

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถุประสงคใ์นการ

ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใด

ก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่่านการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วัน

ท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจ าตั๋วกับสายการบนิหรอืหากทาง

บรษัิทฯไดด้ าเนนิการออกตั๋วแลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจ านวนและจะท าการคนืใหท้า่นตามทีส่าย

การบนิคนืใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นี้บางสายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดท้า่น

สามารถตรวจสอบกับทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่างสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจ าในตา่งประเทศ 

โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วัน 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสารปลอม

ในการเดนิทางและส าหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางทจุรติ หรอืจะหลบหนีเขา้

เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดทีท่า่นไดช้ าระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่

บางสว่นหรอืเต็มจ านวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย และทางบรษัิทฯ จะขอด าเนนิการแจง้

ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื่องจากการยืน่วซีา่จะถูกระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกับทางสถานทตู 

หมายเหตุอ ืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ 

เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การประทว้งตา่งๆ 

และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีทีท่รัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ โดยทางบรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะ

ค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 



 

 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะคา่เงนิ

บาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น ้ามันเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิเพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนด

ไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบก่อนลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจากทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ทีผู่ ้

เดนิทางไดรั้บเป็นหลกั 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลง

เงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว )Single) หอ้ง

คู ่)Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 

ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ)Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

หลกัฐานการยืน่วซีา่นอรเ์วย ์

1. รูปถ่ายส ี2ใบ ขนาดกวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม.ไมส่วมแวน่ตาฉากหลังขาว ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 

 

 

 

 

 

 

2. หนังสอืเดนิทาง ทียั่งไมห่มดอาย ุและตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนจนถงึวันทีเ่ดนิทางกลับประเทศไทย

และหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่(ถา้ม)ี 

3. หนังสอืรับรองการท างานทีร่ะบวัุนลาชดัเจน หรอืธุรกจิสว่นตัวหรอืเอกสารการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษตัว

จรงิ 

4. เอกสารหลักฐานทางการเงนิ (สามารถเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่) 

1. หนังสอืรับรองธนาคารภาษาอังกฤษฉบับจรงิ 

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf


 

 

2. ส าเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6 เดอืนอพัเดตกอ่นยืน่ 7 วัน 

3. Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตกอ่นยืน่ 7 วัน 

5. กรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิตามนี ้

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ารอ้งเดนิทางคนเดยีว 

- หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางจากบดิามารดาทีรั่บรองโดยอ าเภอ ตัวจรงิและส าเนา 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ารอ้งเดนิทางกับผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางจากผูป้กครองอกีฝ่ายหนึง่ ทีรั่บรองโดยอ าเภอตัวจรงิและส าเนา 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ารอ้ง เดนิทางกับ บดิา หรอื มารดา ทีม่อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- หนังสอืรับรอง การมอี านาจปกครองบตุร แตเ่พยีงผูเ้ดยีวตัวจรงิและส าเนา 

8. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประจ าตัวประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้

9.  ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี                  10.ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

 

** หมายเหต ุ**  

ลกูคา้ตอ้งโชวต์ัวทกุทา่น  ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่ 15 วันท าการ ** หนังสอืเดนิทางราชการไมต่อ้งท าวซีา่อยูไ่ด ้90 

วัน ** คา่ธรรมเนียมวซีา่นอรเ์วยต์อ้งช าระทันทตีอนกรอกแบบฟอรม์วซีา่ออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดติเทา่นัน้  

(ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นบัตรเครดติของผูย้ืน่ขอวซีา่) 


