
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

โคเปนเฮเกน – พกับนเรือสําราญ DFDS – ออสโล - สวนฟรอกเนอร – ฟลัม/วอส 

ลองเรือชม ฟจอรด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล - เฮลซิงกิ (บินภายใน) 
ลองเรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line - สตอกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา - ศาลาวาการ

(โนเบล)  

กําหนดการเดินทาง 

26 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 
( กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 



 

วันที่1  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน 
22.00 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชั้น 4 สายการบินไทย โดยม ีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
วันที่2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พักบนเรือสําราญ DFDS – ออสโล 
00.50 เหิรฟาสูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที ่

TG950 

06.35 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมารค หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 

 นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยูระหวาง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอมรอบดวย

พื้นน้ําเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดวยคาบสมุทร Jutland  และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ หลัง

ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําคณะ

ออก เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศมุงหนาสูใจ

กลางกรุง “โคเปนเฮเกน” Copenhagen นํา

คณ ะเที่ ยวชมเมืองผานจตุรัสซิตี้ฮอลล   อาคาร

เทศบาลเมืองเกา เขตยานใจกลางเมือง พรอม

ถายรูปคูกับ เงือกนอยลิตเติ้ลเมอรเมด Little Mermaid 

สัญลักษณของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศรารอเจาชายตาม

เนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลานิทาน

ระดับโลก ฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน โดยไดรับการสนับสนุนจากบริเวอร จาคอบเซน เจาของมูลนิธิ

คารลสเบิรก ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคา และเรือสําราญจอดเดนเปนสงา เดินผาน

สวนสาธารณะทานจะพบกับน้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนด

ขึ้นมา 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นํ าท าน ช ม จตุ รัส  “พ ระราชวั งอ าม าเลี ยน
บอรก” (Amalienborg Palace) ที่ ป ระทับในฤดู

หนาวของราชวงศแหง เดนมารก ชม “พิธีการ

เปลี่ยนทหารรักษาพระองค” ในชุดเครื่องแบบที่

งดงาม รถโคชผานไปชม “ราวนทาวเวอร” Round 

Towerอาคารเกาแกคูบ านคู เมือง และยานเขต

ทาเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบานเรือนตั้งแตยุค

คริสตศตวรรษที่ 17 เรียงราย เปนภาพที่งดงาม เหมาะ

สําหรับการเยือนเมืองนี้ทานสูยานใจกลางเมืองเพื่ออิสระ

กับเมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซื้อสินคาตามอัธยาศัย 



 

ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสูทาเรือเพื่อนําคณะลงเรือสําราญขนาดใหญดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่ง

สะดวกสบายดวยสิ่งอํานวยความสะดวกนานาชนิด เชน ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ และเพลินกับการ

เลือก ชมสินคาปลอดภาษี ฯลฯ เรือสําราญลํานี้จะนําทานลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทร

แอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค สูกรุงออสโล ประเทศนอรเวย 

ระหวางการเดินทางทานจะไดชม “ออสโลฟยอรด”  สวนหนึ่งของฟยอรดนอรเวยที่มีชื่อเสียงไป

ทั่วโลก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด พรอม

เครื่องดื่มทานละ 1 แกว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทร

แอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ําคืนนี้หาความสําราญและพักคางคืนในเรือสําราญ DFDS 

ที่พกั:  เรือ DFDS LINE พักหองละสองทาน (Inside Cabin) 

วันที่3  ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร – ฟลัม/วอส 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ 

 นําทานเดินทางสูกรุงออสโล นําทานชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอรเวยในอดีต 

ครั้งสมัยที่นอรเวยอยู ในอารักขาของ

อาณาจักรเดนมารคนั้นนอรเวย เคยยาย

เมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุง

ทรอนไฮมเปนกรุงเบอรเกน จนกระทั่งได

ยายมาเปนกรุงออสโลในปจจุบันที่โออาใน

เวลานี้อุดม ไปดวยประวัติศาสตรยอนหลัง

ถึ ง 900 ป  ในครั้งนั้ นออสโลเปน เมือง

อาณานิคมใหญของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ 

ซึ่ งอยูภ ายใตการปกครองระบอบสม

บูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลด

แฟรแฮร ผานชมโบสถโดมคาทีดราลตึก

รัฐสภา อุทยานแห งชาติ  นําท านชม

ภายใน “อุทยานฟรอกเนอร” 

ทานจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาว

นอรเวย ชื่อกุสตาฟวิกเกแลนด  ที่ใชเวลา

ถึง 40 ป   ในการแกะสลักหินแกรนิต และ

ทองแดงใหยุวชนไดเห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูป

แกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางโดยรถโคชสูแหลงแนวฟจอรดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของ

น้ําตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสูเบื้องลางเปนภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน นําทาน

เดินทางตอสูเมืองฟลัม เมืองแสนสวย ริมฟจอรด สุดแสนโรแมนติค 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Fretheim Hotel / หรือระดับใกลเคียง 

 

 

วันที่4 ฟลัม – ลองเรือชม ฟจอรด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล   
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 นําทานเขาทาเรือเมืองฟลัม ลงเรือนําเที่ยวลําใหญ เพื่อลองชมความงามของซอจน ฟจอรด 

ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ทางธรรมชาติ  ลําเรือจะคอยๆ 

แลนเลียบชายฝงเปดโอกาสให

ทานชื่นชมทัศนียภาพชวนฝน

ของซอจน ฟจอรดที่สวยที่สุดของ

โลก ชมภูผาหินสูงตระหงานที่

ธรรมชาติ บรรจงสลักไวดูวิจิตร

พิ ส ด า รบ น เนิ น ล า ด ริม ฝ ง มี

บานพักฤดูรอน ของชาวนอรเวย 

ที่สรางจากไมสนเปนหยอมๆ รวมถึงน้ําตกที่ไหลตกจากริมหนาผา สรางบรรยากาศใหตื่นตาตื่นใจมิรู

ลืม จนกระทั่งถึงเมืองกุดแวนเกน เมืองชนบทที่นารัก 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โดงดังที่สุดตามเสนทาง ฟลัม – ไมรดัล – 

ฟลัม  ทานจะไดชมธรรมชาติ

บริสุทธิ์ และน้ําตกที่สวยงาม ซึ่ง

หล บ ซ อน ตั วอยู ห างไกล จาก

มลภาวะทั้งปวง ทิวทัศนตลอด

เสนทางจะตรึงตาตรึงใจทานไป

อีกนาน รถไฟถึงเมืองไมดาล 

เก็บภาพความประทับใจ นํา

ทานนั่งรถไฟกลับสูสถานีรถไฟ

เมืองฟลัม ไดเวลาสมควรนําทาน



 

ออกเดินทางสูเมืองเกลโลเมืองสกีรีสอรท เขาสูโรงแรมที่พัก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Thon Hotel Geilo / หรือระดับใกลเคียง 

 

วันที่5 เกลโล – ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงกิ (บินภายใน) 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของที่พัก 

 จากนั้นนําทานออกเดินทางกลับสูกรุง

ออสโล โดยใชเสนทางแสนสวย ผาน

ชมบานเรือนที่สวยงามระหวางทาง 

สัมผัสธรรมชาติสุดแสนโรแมนติก

เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสน

สวยของประเทศนอรเวย จากนั้นนํา

ทานเดินทางเขาสูตัวเมือง 

เที่ยง  บ ริก ารอ าห ารมื้ อ ก ล างวั น  ณ 

ภัตตาคาร 

บาย หลังอาหารมีเวลาใหทานเดินเลนในยาน กลางเมืองซึ่งเต็มไปดวยรานคาตางๆมากมาย 

*** อิสระอาหารมื้อค่าํเพื่อความสะดวกในการชอปปง *** 
16 .30 น.  นําทานออกเดินทางสนามบิน เช็ค อิน เตรียมตัวเดินทาง 

19.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยเที่ยวบินที่ DY…. 
22.15 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด จากนั้นนําทาเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 

พักที่:  Scandic Marski Helsinki Hotel หรือระดับใกลเคียง 

วันที่6 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ลองเรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line 

เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบกลอง 

 นําทานชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟนแลนด ซึ่งมีสถาปตยกรรมแบบ ผสมผสาน

ร ะ ห ว า ง ส วี ดิ ช แ ล ะ รั ส เซี ย 

เจาของสมญานาม “ธิดาสาว

แหงทะเล บอลติก”  นําชม 

“ต ล า ด นั ด ริ ม ท ะ เล ” 

Market Square ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง

นอกจากจะเปนตลาดยานใจ

กลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก

นักทองเที่ ยว แหล งขายปลา



 

นานาชนิด อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังแปนที่ตั้งสถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบระธานาธิบดี, ศาลา

กลางและโบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย นําทานเขาชม “โบสถหินเท

มเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สรางขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา 

หากทานไดเห็นภาพถายทางอากาศ โบสถหินแหงนี้จะมีรูปรางคลายจานบิน โบสถซึ่งออกแบบโดย

สองพี่นองตัวโมและติโม ในปค.ศ. 1969 มีการตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงที่ดี ตอจากนั้น

เยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซที่งดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรม

แบบรัสเซีย จากนั้นพาชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเปนที่ตั้งของอนุสาวรียพระเจาอ

เล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยังมี “อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius 

คีตกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลงฟนแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล ชมยานถนนเอสปลานาดิ 

Esplanadi ที่สองขางทางเต็ม

ไปดวยอาคารสไตลฟนนิช
ผสมสวีดิชเรียงรายไปดวย

สินค าดี ไซนชื่อดังอิสระให

ท า น ไ ด ช อ ป ป ง ใ น
หางสรรพสินคาชื่อดังของกรุง

เฮลซิงกิตามอัธยาศัยเปนการ

สงทาย 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 

ภัตตาคาร 

15.30 นําทานเดินทางสูทาเรือ นําคณะเดินทางสูทาเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือ

สําราญ ขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน” Silja Line ซึ่ ง เปน เรือสมุทรขนาดใหญ ที่ สุดของ

สแกนดิเนเวียลองผานทะเลบอล

ติกสูกรุงสตอกโฮลม ประเทศ

สวี เดน  เพ ลิด เพ ลินกับความ

สนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ 

ภัตตาคาร, รานอาหาร, บาร , 

ไน ต ค ลั บ , ดิ ส โก เธ ค , ศู น ย

สันทนาการสําหรับครอบครัว, 

รานคาปลอดภาษี และเสี่ยงโชค

ในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน

อันสวยงามของหมูเกาะแกงหิน ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษที่ 19 ระหวางสองเมืองหลวงมหา

เสนหแหงสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ – กรุงสต็อกโฮลม อิสระกับการพักผอนบนเรือ 



 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด Scadinavian 

Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลอง

ชิมไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆพรอมทั้งชิมไวนเลิศรส เพลิดเพลินกับความ
หรูหราที่ไมธรรมดาในคืนพิเศษนี ้

ที่พัก:  บนเรือสําราญซิลเลียไลน: Silja Line พักหองละสองทาน 

วันที่7 สตอกโฮลม – จุดชมวิว – พิพิธภัณฑเรือวาซา –ศาลาวาการ(โนเบล)  
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  
09.30 น. นําทานเดินทางถึง “กรุงสตอกโฮลม” Stockholm นําทานเดินทางเขาสูใจกลาง กรุงสตอก

โฮลม เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก จนไดรับการ

ขนานนามวา “ความงามบน ผิว

น้ํ า ” Beauty on Water ห รื อ 

“ราชินีแห งทะเลบอลติค” 

เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้ง 

ศ ต ว ร ร ษ ที่  13ศิ ล ป ะ แ ล ะ

สถาปตยกรรมผสมผสานดวยความ

สะดวกส บ าย แล ะ  ทั นส มั ยของ

บานเมือง, ตึกรามบานชอง รวมทั้ง

ปราสาทราชวังตั้งอยูริมน้ําและตาม

เนินสูงต่ํา เกาะใหญนอย 14 เกาะ ที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake 

Malaren ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก ผานชมโรงละครแหงชาติ, ทําเนียบ

รัฐบาล นําทานขึ้นสูจุดชมวิวพรอมชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจากดานบน แลวผาน

ไปชม “ แกมลาสแตน ” เมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางเขาชม “พิพิธภัณฑเรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแหงราชอาณาจักร

สวีเดนที่ไดรับ พระราชโองการใหสรางขึ้นเพื่อใชในการทําสงครามกับเยอรมนี “เรือรบวาซาร” 

ไดถูกสรางขึ้นอยางยิ่งใหญดูงดงาม

และนาเกรงขามแตเรือรบลํานี้กลับไม

มีโอกาสที่จะไดออกไปลอยลําตอหนา

ศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือ

รบวาซารไดถูกปลอยลงน้ําไดเพียง 

30 นาที เรือรบวาซารก็ลมและจมลงสู

กนทะเลอยางรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจม



 

อยูอยางเดียวดายใตทะเลบอลติคนานถึง 333 ป กอนที่จะกูขึ้นมา และนํามาตั้งแสดงไวที่พิพิธภัณฑ

แหงนี้จากนั้น นําทานเขาชม “ซิตี้ ฮอลล” City Hall หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสรางถึง 

12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน 

และมุ งหลั งคาดวยหินโม เสค สรางเสร็จสม บู รณ ในป  1911 และทุกป จะมี พิ ธีมอบรางวัล 

“โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิต้ี ฮอลลนี ้ จากนั้นอิสระใหทานชอปปง ที่หางสรรพสินคาเอ็นเค 

NK ซึ่งเปน “หางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ”  หรือเลือกชอปปงในยาน Walking Street อันทันสมัย 

แมแคเดินชมเมืองเฉยๆ ทานจะรูสึกเพลิดเพลิน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาสูที่พัก 
พักที่:  Scandic Hotel หรือระดับใกลเคียง 
วันที่8 สตอกโฮลม – สนามบิน  
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน 
 ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน 
13.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG 961 
วันที่9 กรุงเทพฯ 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และ

สถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให 

หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมู

คณะเปนสําคัญ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบรกิาร 

ชวงออกเดนิทาง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 
ป  

พักกบัผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง
                      จายเพิ่ม 

 

26 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 92,900 92,900 88,900 19,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน //สตอกโฮลม -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  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท ตอทาน ตอ หนึ่งวัน (กรณีที่ทานประทับใจในการบริการของหัวหนาทัวร) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาทิปคนพนักงานขับรถ ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (14 ยูโร)  

 ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 45,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดนิทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ 

ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้  ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก

คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ

เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ

เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  



 

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทาง

มายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความ

ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ

พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทาง

ทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืน

ใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมี

เอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ

สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน
สวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่

จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดนิทางชวงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมัดจํา

กับสายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA(ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

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

3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุ ยอนหลังไมเกิน 3 เดือน

นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคํา

วา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

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 และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมี

จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

7. สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

9. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก

ปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท

ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการ

ขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมี

ความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอม

หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให

ทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน

และความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


