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ชมกรุงสตอกโฮลม ชอปปงสินคาแบรนดเนม หางเอ็นเค NK  
ลองเรือสําราญ Silja Line และ DFDS ชมกรุงเฮลซงิก ิบินสูออสโล เมืองไวกิง้  

นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-ไมดาล-ฟลัม ลองเรือชมซอจนฟจอรด  
สวยที่สุดชมกรงุโคเปนเฮเกน ชอปปงสินคาราคาพิเศษ... 
กําหนดการเดินทาง 

09-17 ก.ย. // 12-20 พ.ย. // 16-24 พ.ย.// 18-26 พ.ย. 2561 
( กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 



 

 

วนัที่1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ) – สตอคโฮลม    
22.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

ชั้น 4 โดยม ีเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก 

วนัที่2 สตอคโฮลม – ชมเมือง – พักบนเรือสาํราญซิลเลีย ไลน – เฮลซิงก ิ
01.10 เหิรฟาสูกรุงสตอคโฮลม โดยสายการบินไทย แอรเวย Thai Airways  เที่ยวบินที ่TG960 

07.00 เดินทางถึงกรุงสตอคโฮลม ประเทศสวีเดน หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว  

นําทานเดินทางเขาสูใจกลาง “กรุงสตอกโฮลม” Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศ

สวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก จนไดรับการขนานนามวา “ความงามบน ผิวน้ํา” 

Beauty on Water หรือ “ 

ราชินีแหงทะเลบอลติค” เมือง

แหงประวัติศาสตร มาตั้งแตครั้ง 

ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ

สถาปตยกรรมผสมผสานดวยความ

สะดวกสบาย และ ทันสมัยของ

บานเมือง, ตึกรามบานชอง รวมทั้ง

ปราสาทราชวังตั้งอยูริมน้ําและตาม

เนินสูงต่ํา เกาะใหญนอย 14 เกาะ ที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake 

Malaren ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก ผานชมโรงละครแหงชาติ, ทําเนียบ

รัฐบาล ผานชม“ แกมลาสแตน ” เมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาดนําคณะเดิน

ทางเขาชม “พิพิธภัณฑเรือวาซา” Vasa Museum  เรือรบแหงราชอาณาจักรสวีเดนที่ไดรับ พระ

ราชโองการใหสรางขึ้นเพื่อใชในการ

ทําสงครามกับเยอรมนี “เรือรบวา

ซาร” ไดถูกสรางขึ้นอยางยิ่งใหญดู

งดงามและนาเกรงขามแตเรือรบลํานี้

กลับไมมีโอกาสที่จะไดออกไปลอยลํา

ตอหนาศัตรูของสวีเดนเลยเพราะ

หลังจากเรือรบวาซารไดถูกปลอยลง

น้ําไดเพียง 30 นาที เรือรบวาซารก็

ลมและจมลงสูกนทะเลอยางรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจมอยูอยางเดียวดายใตทะเลบอลติคนานถึง 333 ป 

กอนที่จะกูขึ้นมา และนํามาตั้งแสดงไวที่พิพิธภัณฑแหงนี้จากนั้น นําทานเขาชม “ซิตี้ ฮอลล” City 

Hall หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar 



 

 

Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 

และทุกปจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิต้ี ฮอลลนี้  
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานขึ้นสูจุดชมวิวพรอมชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจากดานบน แลวผานไปชม “ 

แกมลาสแตน ” เมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด จากนั้นอิสระใหทานชอปปง ที่

หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่ง

เปน “หางที่ใหญที่สุดในยุโรป

เหนือ”  หรือยาน Walking 

Street อันทันสมัย  นําทาน

เดินทางสูทาเรือ นําคณะเดินทางสู

ทาเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยน

บรรยากาศโดยเรือสําราญขนาด

มหึมา “ซิลเลียไลน” Silja 

Line ซึ่งเปนเรือสมุทร ขนาดใหญ

ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ลองผาน

ทะเลบอลตกิรุงเฮลซิงกิ เพลิดเพลิน

กับความสนุกสนานมากมายในเรือ 

อาทิ ภัตตาคาร, รานอาหาร, บาร,

ไนตคลับ, ดิสโกเธค, ศูนยสันทนา

การสําหรับครอบครัว, รานคาปลอด

ภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับ

ชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมู

เกาะแกงหิน ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษที่ 19 ระหวางสองเมืองหลวงมหาเสนหแหงสแกนดิเนเวีย  

กรุงสต็อกโฮลม-กรุงเฮลซิงกิ อิสระกับการพักผอนบนเรือ   

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด พรอมเครื่องดื่ม

ทานละ 1 แกว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และ

จากทะเลเหนือ ค่ําคืนนี้หาความสําราญและพักคางคืนในเรือสําราญ DFDS  

ที่พกั:       บนเรือสําราญซิลเลียไลน: Silja Line พักหองละสองทาน  
 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที่3 เรือสําราญซิลเลียไลน – เฮลซิงกิ – ชมเมือง  
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  

 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกนิําทานชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟนแลนด ซึ่งมีสถาปตยกรรม

แบบ ผสมผสานระหวางสวีดิชและรัสเซีย เจาของสมญานาม “ธิดาสาวแหงทะเล บอลติก”  นํา

ชม “ตลาดนัดริม

ทะเล”Market Square ที่มี

ชื่อเสียงนอกจากจะเปนตลาด  

ยานใจกลางเมืองที่ขายของที่

ระลึกแกนักทองเที่ยว แหลงขาย

ปลานานาชนิด อาหารผลไม 

และดอกไมแลว ยังแปนที่ต้ัง

สถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบ

ระธานาธิบด,ี ศาลากลางและ

โบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อ

สินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย นําทานเขาชม “โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church 

ที่สรางขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากทานไดเห็นภาพถายทางอากาศ โบสถหิน

แหงนี้จะมีรูปรางคลายจานบิน โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นองตัวโมและติโม ในปค.ศ. 1969 มีการ

ตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงที่ดี ตอจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต

นิกายออรธอดอกซที่งดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้นพาชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเปนที่ต้ังของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอร

และมหาวิหารใหญนิกายรูเธอ

รัน นอกจากนั้นยังมี 

“อนุสาวรียซิเบลิอุซ” 

Sibelius คีตกวีเอกชาวฟนนผู

แตงเพลงฟนแลนเดียที่

สวนสาธารณะเวลล ชมยาน

ถนนเอสปลานาดิ Esplanadi 
ที่สองขางทางเต็มไปดวย

อาคารสไตลฟนนิชผสมสวีดิ

ชเรียงรายไปดวยสินคาดีไซน
ชื่อดังอิสระใหทานไดชอปปงในหางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย  



 

 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที:่       Holiday Inn Hotel / หรือระดับใกลเคียง 

วนัที่4 เฮลซิงกิ – ออสโล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนตกิฟลัมสบานา   
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ แบบกลอง จากนั้นนําทานออกเดินทางสูสนามบิน  
07.40 น. ออกเดินทางสูกรุงออสโลโดยเที่ยวบินที่ D8 301  

08.10 น. เดินทางถึงกรุงออสโล ประเทศนอรเวยในอดีต ครั้งสมัยที่นอรเวยอยูในอารักขาของอาณาจักรเดน

มารคนั้นนอรเวย เคยยายเมือง

หลวงถึงสองคร้ังสองหนจากกรุง

ทรอนไฮมเปนกรุงเบอรเกน 

จนกระทั่งไดยายมาเปนกรุง

ออสโลในปจจุบันที่โออาในเวลา

นี้อุดม ไปดวยประวัติศาสตร

ยอนหลังถึง 900 ป ในครั้งนั้น

ออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญ

ของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู

ภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฟรแฮร ผานชมโบสถโดมคาทีด

ราลตึกรัฐสภา อุทยานแหงชาติ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร” ทานจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวย ชื่อ

กุสตาฟ วิกเกแลนด  ที่ใชเวลาถึง 40 ป   ในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงใหยุวชนไดเห็นวัฏจักร

ในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย ตรงใจ

กลางของอุทยานเปนที่ตั้งของ รูป

แกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 

เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิต

ชนิดแข็ง มีเวลาใหทานเดินเลน

ในยาน กลางเมืองซึ่งเต็มไปดวย

รานคาตางๆมากมายจากนั้นนํา

ทานออกเดินทางโดยรถโคชสู

แหลงแนวฟจอรดอันงดงาม ชื่น

ชมกับธรรมชาติของน้ําตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสูเบื้องลางเปนภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสน

นาน  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ :       Fretheim Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 

วนัที่5 ฟลัม – ลองเรือชม ฟจอรด – โกล / เกลโล 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของที่พัก  

นําทานเดินทางสูทาเรือเมืองฟลัม ลงเรือยอรชเพื่อชความงามของซอจนฟจอรด เรือจะคอยๆ 

แลนเลียบ เปดโอกาสใหทานชื่น

ชมทัศนียภาพชวนฝนของ

ซอจนฟจอรดท่ีสวยที่สุดของโลก 

ชมภูผาหินสูงตระหงานที่

ธรรมชาติบรรจงสลักไวดูวิจิตร

พิสดารบนเนินลาดริมฝงมี

บานพักฤดูรอน ของชาวนอรเวย 

ที่สรางจากไมสนเปนหยอมๆ 

รวมถึงน้ําตกที่ไหลตกจากริม

หนาผา สรางบรรยากาศใหตื่น

ตาตื่นใจมิรูลืม 

ถึงเมืองกุดแวนเกน เมืองชนบทที่นารัก จากนั้นนําทานออกเดินทางเขาสูตัวเมือง  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โดงดังที่สุดตามเสนทาง ฟลัม – ไมรดัล – 

ฟลัม ทานจะไดชมธรรมชาติ

บริสุทธิ ์และน้ําตกที่สวยงาม 

ซึ่งหลบซอนตัวอยูหางไกลจาก

มลภาวะทั้งปวง ทิวทัศนตลอด

เสนทางจะตรึงตาตรึงใจทานไป

อีกนาน รถไฟถึงเมืองไมดาล 

เก็บภาพความประทับใจ นํา

ทานนั่งรถไฟกลับสูสถานีรถไฟ

เมืองฟลัม มีเวลาใหทานเดิน

เลน หรือเลือกซื้อสินคาทีร่ะลึก 

ตามอัธยาศัย บรรยากาศ ในเมืองฟลัมสุดแสนโรแมนติก ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองโกล / 

เกลโล เมืองสกีรีสอรท ที่มีชื่อเสียงของนอรเวย  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที:่        Pers Hotel Gol  หรือระดับใกลเคียง 
 

 

 

 

วนัที่6 โกล – ออสโล – ลองเรือสําราญ DFDS – โคเปนเฮเกน 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของที่พัก 

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูกรุงออสโล / นําทานชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอรเวย 

มีเวลาใหทานเดินเลนในยาน กลางเมืองซึ่งเต็มไปดวยรานคาตางๆมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสูทาเรือเพื่อนําคณะลงเรือสําราญขนาดใหญดีเอฟดีเอส DFDS 

ซึ่งสะดวกสบายดวยสิ่ง

อํานวยความสะดวก

นานาชนิด เชน 

ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ 

และเพลินกับการเลือก 

ชมสินคาปลอดภาษี 

ฯลฯ เรือสําราญลํานี้

จะนําทานลองสูทะเล

เหนือจรดมหาสมุทร

แอตแลนติก ออก
เดินทางจากกรุง

ออสโล ประเทศนอรเวย สูโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค ระหวางการเดินทางทานจะไดชม 

“ออสโลฟยอรด”  สวนหนึ่งของฟยอรดนอรเวยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด Scadinavian 

Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนอืและทะเลบอลติก ทดลองชิมไขปลาคาร
เวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆพรอมทัง้ชิมไวนเลิศรส เพลิดเพลนิกับความหรหูราที่ไมธรรมดาในคนื
พิเศษนี ้ 

ที่พัก:         เรือ DFDS LINE พักหองละสองทาน 

วนัที่7 เรือสําราญ DFDS – โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ชอปปง  
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  



 

 

ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวง

ของประเทศเดนมารค หลังจาก

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลวเดิน

ทางเขาสูตัวเมืองโคเปนเฮเกน  

ตั้งอยูระหวาง ทะเลบอลติคและ

ทะเลเหนือ ลอมรอบดวยพื้นน้ํา

เกอืบทั้งหมดภูมิประเทศ

ประกอบดวยคาบสมุทร Jutland  

และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ หลัง

ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําคณะออก  เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศมุงหนาสูใจ

กลางกรุง “โคเปนเฮเกน” 

Copenhagen นําคณะเที่ยวชม

เมืองผานจตุรัสซิตี้ฮอลล  อาคาร

เทศบาลเมืองเกา เขตยานใจกลาง

เมือง พรอมถายรูปคูกับ เงือก

นอยลิตเติ้ลเมอรเมด Little 

Mermaid สัญลักษณของเมือง ซึ่ง

ยังคงนั่งเศรารอเจาชายตามเนื้อ

เรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนัก

เลานิทานระดับโลก ฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน โดยไดรับการสนับสนุนจากบริเวอร จาคอบเซน เจาของ

มูลนิธิคารลสเบิรก ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคา และเรือสําราญจอดเดนเปนสงา เดิน

ผานสวนสาธารณะทานจะพบกับน้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนด

ขึ้นมา 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียน

บอรก” (Amalienborg Palace) ที่ประทับใน

ฤดูหนาวของราชวงศแหง เดนมารก ชม “พิธี

การเปลี่ยนทหารรักษาพระองค” ในชุด

เครื่องแบบที่งดงาม รถโคชผานไปชม “ราวน

ทาวเวอร” Round Towerอาคารเกาแก

คูบานคูเมือง และยานเขตทาเรือ Kongens 

Nytorv ที่มีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษที่ 17 เรียงราย เปนภาพที่งดงาม เหมาะสําหรับการ



 

 

เยือนเมืองนี้ทานสูยานใจกลางเมืองเพื่ออิสระกับเมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําทาน เดินทางสูเมือลมัลโม  “Malmö” (44 ก.ม./1 ช.ม.) นําทานขามสะพานโอเร

ซุนด The Øresund ซึ่งเชื่อมประเทศสวีเดน-เดนมารก เปนสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาว

ประมาณ 12 กม. เปนสะพาน 8 กม. และเปนอุโมงคใตทะเล 4 กม. เปดใชเมื่อป 2000 

เชื่อมตอเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารกกับ Malmo สวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดด
เดนมาก และใชไดทั้งรถยนต และรถไฟ  

*** อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการ ชอปปง *** 

พักที่ :       Scandic Hotel Malmo หรือระดับใกลเคียง 
 

วนัที่8 มัลโม – ชมเมือง – สนามบนิ – กรุงเทพฯ     
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน   

นําทานชมมัลโมคือเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของสวีเดน Stortorget ชมจัตุรัสกลางเมืองมัลเมอที่

มีมาต้ังแตปค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลาง

จัตุรัสมีรูปปนของพระเจา Karl Gustav ที่ 10 

ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John 

Börjeson ดานซายของจัตุรัสเปนที่ต้ังของ 

Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาวา

การเมืองสไตลดัตชเรอเนสซองสที่สรางขึ้น

ตั้งแตป 1353 ซึ่งได ชื่อวาเปนหนึ่งในอาคาร

เกาแกที่สุดของเมือง ผานชม Turning Torso 

ตึกระฟารูปทรงโมเดิรนความสูง 190 เมตร 

ซึ่งนับเปนตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเปนตึกที่อยูอาศัยที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของ ทวีปยุโรป  

จากนั้นอิสระทุกทานตามอัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจของเมืองแสนสวยแหงนี้ ไดเวลาสมควรนํา

ทานออกเดินทางสูสนามบิน 

14.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG951 

วนัที่9 กรุงเทพฯ  
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสาย

การบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และ
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

ชวงออกเดนิทาง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 
( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพิ่ม 

ส.ค.-ก.ย. 2561 83,900 83,900 79,900 22,900 

พ.ย.2561 79,900 79,900 75,900 22,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สตอกโฮลม//โคเปนเฮเกน -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตวั หากวันเขาพกัตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทํา

ใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวซีายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพจิารณา

หรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %] 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรดี คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้าํมันที่ทางสายการบินแจงเปลีย่นแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขามาใน

โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรบัทุกทาน) 

 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน / วัน  
 คาทิปคนพนักงานขบัรถ ทานละ 2 ยโูร / ทาน / วัน (14 ยูโร)  

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับรษิัท 

และคาใชจายสวนทีเ่หลือกรุณาชาํระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทาํกรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรอื 

ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก

คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจาํเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ

เชน การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบรษิัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะ

ขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบรษิัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ

 ทางบริษทัจะทําการยื่นวซีาของทานกต็อเมื่อในคณะมีผูสํารองทีน่ั่งครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทตู 

เนื่องจากบรษิัทจะตองใชเอกสารตางๆทีเ่ปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ

เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวซีาใหกับทางทานไดอยางถกูตอง  

 หากในชวงทีท่านเดินทางควิวซีากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยืน่วีซาเดีย่ว ซึง่ทางทานจะตองเดนิทาง

มายื่นวีซาดวยตวัเอง ตามวัน และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวซีาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกาํหนดออกมา มใิชบริษัททัวรเปนผูกาํหนด ทานที่มคีวาม

ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ

พิจารณาวีซาของทาน บริษัททวัรเปนแตเพยีงตวักลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานัน้ มิไดเปนผูพิจารณาวาวซีาใหกบัทาง

ทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนนิการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพจิารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบนิ หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตัว๋เปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมคีาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนทีเ่หลือจะคืน

ใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายงัไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามดัจาํตัว๋ตามจรงิเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมี

เอกสารชีแ้จงใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษทัเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบนิสวุรรณภูมิ กรณีทานเดนิทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ
สํารองตั๋วเคร่ืองบนิ หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบนิ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน
สวนนี้ เพราะเปนคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่

จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทัง้หมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุปที่ตองการันตมีัดจํา

กับสายการบนิ หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึน้ไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึน้ไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 



 

 

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA(ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุก
ทาน) 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดอืน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

3. หลักฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยหรือใบทะเบยีนการคาที่มชีื่อผูเดินทาง อายุ ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน

นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุํา

วา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

* ขาราชการและนกัเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกดั หนังสือรับรองเปนภาษาองักฤษ 

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดง

ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ

สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนา

พาสปอรต และหมายเลขบัญชเีลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวซีา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชจีากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

* สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

5. กรณีเด็กอายตุ่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทัง้สองคน ตองมี

จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยทีว่าการอําเภอ 

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

7. สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหยา 1 ชุด 

9. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาม)ี 1 ชุด 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถกู

ปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคาํรองใหมกต็องชาํระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้  

11. หากสถานทตูมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัท

ใครขอรบกวนทานจดัสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซีาแลว ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทตูยกเลกิวีซาของทาน เนื่องจากการ

ขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบรษิัทฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มเีอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทานั้น 

การปฏิเสธวซีาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวซีาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเที่ยว ทางบรษิัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกดิขึ้นจรงิและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคาํนึงถงึประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


