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โคเปนเฮเกน  - จตุรัสพระราชวังอามาเลยีนบอรก - น้ําพุเกฟออน - เออเรบรู – 

คารลสตัท 

สต็อคโฮลม - ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน - พระราชวังสต็อคโฮลม - ออสโล - 
เอเคอรบรูค  เฮลซิงกิ - ตูรกุ - ลองเรือสําราญ DFDS และ SILJA LINE 

กําหนดการเดินทาง 

12-19 ก.ย.//19-26 ก.ย.//10-17 ต.ค.//17-24 ต.ค. 2561 
22-29 ต.ค.//05-12 พ.ย.//19-26 พ.ย. 2561 

( กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 



 

 

 

วันที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 
17.30 คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบินกาตารแอรเวยแถว Q ประตู 8 
20.55 ออกเดินทางสูโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR833 
วันที่2  โดฮา – โคเปนเฮเกน – ลิตเต้ิล เมอรเมด – น้ําพุเกฟออน  
 พระราชวังอมาเลียนบอรก–  ชอปปง 
23.40 ถึงกรุงโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่อง สูประเทศเดนมารค   
01.35 ออกเดินทางสู โคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบินที่ QR161 

07.05 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน หลังจากผานวิธีการตรวจคนเขาเมืองและพิธีทางศุลกากรแลว 

 นําทาน เดินทางเขาสูตัวเมืองโคเปนเฮเกน 

ตั้ งอยู ระหวาง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ 

ลอมรอบดวยพื้นน้ําเกือบทั้งหมดภูมิประเทศ

ประกอบดวยคาบสมุทร Jutland  และเกาะตางๆ

อีก 406 เกาะ นําทานถายรูปคูกับ เงือกนอยลิต

เติ้ลเมอรเมด Little Mermaid สัญลักษณของ

เมือง จากนั้นชม น้ําพุเกฟออน ซึ่งเปนผลงาน

แอนเดอรส บุนดการด สรางใหเปนสัญลักษณ

ของเมืองในโอกาสครบรอบปที่ 50 จากนั้นชม

จตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอรก” 

(Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดูหนาว

ของราชวงศแหงเดนมารก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมจัตุรัสซิตี้ฮอลล อาคารเทศบาลเมืองเกา เขตยานใจกลางเมือง พรอมอิสระใหทานไดเดินเลน

หรือชอปปงตามอัธยาศัย ยานถนน “สตรอยเกท”  

15.00 ไดเวลาอันเดินทางสูทาเรือเพื่อนําทานลงเรือสําราญขนาดใหญดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายดวย

สิ่งอํานวยความสะดวกนานาชนิด เชน ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินคา

ปลอดภาษี ฯลฯ นําทานลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ระหวางการเดินทางทานจะไดชม 

“ออสโลฟยอรด” สวนหนึ่งของฟยอรดนอรเวยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด Scandinavian 

Seafood พรอมเครื่องดื่มทานละ 1 แกว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเล
สดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ําคืนนี้หาความสําราญและพักคางคืนใน

เรือสําราญ DFDS 

ที่พัก: เรือ DFDS TOR LINE หองพักแบบ Inside Cabin พักหองละ 2 ทาน 



 

 

 

 

 

วันที่3  ออสโล – พิพิธภัณฑไวกิ้ง – สวนประติมากรรมวิกแลนด   

 เดินเลนยานเอเคอรบรูค – ชอปปงที่แบรนดเนมยานถนนคารลโจฮัน 
เชา บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ 

09.30 นําทานเดินทางถึงทาเรืองกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวย นําทานชมบริเวณลาน

กระโดดสกีโฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN) 

ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเปนสถานที่แขงขันกระโดดสกีที่มี่

ชื่อเสียงที่สุดของนอรเวย ชมสวนประติมากรรมวิก

แลนด ทานจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากร

เอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใชเวลา 

40 ป  ในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิตและ

ทองแดงใหคน รุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิต

ของมนุษยตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ต้ังของรูป

แกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานชมวิวทิวทัศนยานเอเคอรบรูค (Aker Brygge) ยานชอปปงขางทาเรือเปนที่นิยม

แหงหนึ่งของนักทองเที่ยว และที่ตั้งของศาลาวาการ (Town 

Hall) แนวอารตเดคโคสถาปตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไป

ดวยน้ําพุ สวน และประติมากรรมเติมแตงใหดูกลมกลืนใกล

กันเปน The Nobel Peace Centre สถานที่ๆมีการจัดแสดง

เกี่ยวกับผูที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรง

โอเปรา ที่ถูกสรางขึ้นมาใหมดวยแนวคิดสถาปตยกรรมรวม

สมัย  นํ าท านชอปป งที่ ย านคารล โจฮันสตรีท  (KARL 

JOHAN STREET) เปนแหลงชอปปงที่ เลื่องชื่อของเมือง

ออสโล สินคาของฝากที่ เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ 

เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก : SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกลเคียง 

วันที่4  ออสโล –  คารลสตัท – เออเรบรู – สตอกโฮลม  
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัท (KARLSTAD) (222 ก.ม.) คารลสตัดเปนเมืองสวยงามเล็กๆ 

ตั้งอยูริมแมน้ําเดลตาที่ยาวท่ีสุดในสวีเดนที่ไหลลงสู ทะเลสาบวาเนนที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศ     

อดีตศูนยกลางทางการคาของชาวไวกิ้งมาตั้งแต 1,000 ปกอนคริสตกาล สรางเมื่อป ค.ศ.1584 โดย 

ดยุค ชารล ซึ่งตอมาคือกษัตริย ชารลที่ 9 แหงราชวงศสวีดิช ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค 

ชมโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเออเรบลู Orebro (109 ก.ม.) 
เมืองที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่ง ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศ

สวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู เมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองที่มี

ความเจริญรุงเรืองทางการคา และยังถือวาเปนศูนยกลางทาง

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมที่มีความเกาแกมากแหงหนึ่งของ

ประเทศสวีเดนอีกดวย บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาท

เออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทปอมปราการยุคกลางที่มี

อายุเกาแกมากกวา 700 ป ต้ังอยูบนเกาะเล็กๆ บนแมน้ําสวาร

ตาน “Svartan River” สรางขึ้นครั้งแรกในชวงรัชสมัยของราชวงศวาซา (Royal Family Vasa) 

จากนั้นเดินทางสูกรุงสตอกโฮลม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก :  SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM หรือระดับใกลเคียง 

วันที่5  สต็อคโฮลม – ศาลาวาการเมือง – เขตเมืองเกา “แกมลาสแตน”  

 ลองเรือสํารําญ ซิลเลียไลน SILJA LINE 

เชา บริการอาหารเชา ที่ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานชมกรุงสตอกโฮลม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุด

แหงหนึ่งของโลก จนไดรับการขนานนามวา “ความงาม

บน ผิวน้ํา” Beauty on Water หรือ “ราชินีแหงทะเล

บอลติค” นําทานเขาชม “ซิตี้  ฮอลล” City Hall 

หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบ

โดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สราง

ดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค 

สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกปจะมีพิธีมอบรางวัล 

“โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิตี้ ฮอลลนี้ จากนั้นนําทาน

ขึ้นสูจุดชมวิวพรอมชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจากดานบนเนินเขา  เดินเลนชม “แกม



 

 

 

ลาสแตน” เมืองเกาแกที่สุดแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, 

ตลาดหุน ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ จากนั้นแวะถายรูป (ดานนอก) พระราชวังสต็อคโฮลม 

(STOCKHOLM ROYAL PALACE) เปนที่อยูอาศัยของ พระมหากษัตริยสวีเดนในปจจุบันเปน

พระราชวังที่กอสรางดวยอิฐ หลังคาถูกปกคลุมดวยทองแดงและยังเปน 1 ในพระราชวังหลวงที่ใหญ

ที่สุดในโลก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินเที่ยวยานถนนชอปปง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮลม หรือชอปปงที่

หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่งเปน “หางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศัย  

15.00   นําทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา “ซิลเลีย

ไลน” Silja Line ซึ่งเปนเรือสมุทร ขนาดใหญที่สุดของสแกนดิเนเวีย ลองผานทะเลบอลติก สูกรุงส

ตอกโฮลม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, รานอาหาร, 

บาร, ไนตคลับ, ดิสโกเธค, ศูนยสันทนาการสําหรับครอบครัว, รานคาปลอดภาษี และเสี่ยงโชคใน

คาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูเกาะแกงหิน ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษที่ 19 

ระหวางสองเมืองหลวงมหาเสนหแหงสแกนดิเนเวีย  อิสระกับการพักผอนบนเรือ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด Scadinavian 

Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลอง

ชิมไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆพรอมทั้งชิมไวนเลิศรส เพลิดเพลินกับความ
หรูหราที่ไมธรรมดาในคืนพิเศษนี ้

ที่พัก:  บนเรือสําราญซิลเลียไลน: Silja Line (พักหองละ 2 ทาน ในหองแบบ 
Inside) 

วันที่6  เฮลซิงกิ – ตูรกุ (เมืองหลวงเกาของฟนแลนด) – เฮลซิงกิ 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  

 เรือเขาเทียบฝงกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟนแลนด จากนั้นนําทานเดินทางสู

เมืองตูรกุ  “Turku” (168 ก.ม.) เปนเมืองใหญอันดับ 5  ของประเทศ  เปนเมืองหลวงเกาของ

ฟนแลนดและเมืองทาที่สําคัญ ตั้งอยูปากแมน้ําเอาราทางตอนใตของประเทศฟนแลนด  กอตั้งใน

คริสตศตวรรษที่ 13 เปนบานเกิดของวีรบุรุษของชาวฟนน นามวาพาโว นูรมิ (Paavo  Nurmi) นักวิ่ง

ระยะกลาง เจาของสถิติ 9 เหรียญทองในกีฬาโอลิมปก ความภาคภูมิใจของชาวฟนน เมืองตูรกุ เคย

เปนเมืองทาสําคัญชวงที่อยูภายใตการปกครองของสวีเดน และเปนเมืองหลวงของฟนแลนดในชวงราช

รัฐฟนแลนด ระหวาง ค.ศ.1809 ถึง 1812 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

บาย นําทานชมเมืองตูรกุ ชมตัวเมืองเกา บน 2 ฝงแมน้ําโอราโจกิ ชมสภาพบานเมือง ตึกอาคาร

เกาแกอยางมีเอกลักษณ ซึ่งถือวาเปน 1 ใน 10 เมืองนาทองเที่ยวในป 2011 ดวยความเปนเมืองแหง

สถาปตยกรรมอันเต็มเปยมไปดวยศิลปะและวัฒนธรรมที่นาสนใจมากมาย อีกทั้งยังเปนเมืองที่มี

ประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน และเกี่ยวของกับประวัติศาสตรชาติฟนน จึงไดรับการยกยองให

เปนเมืองหลวงแหงวัฒนธรรมยุโรปคูกับเมืองทาลลินนของเอสโตเนีย นําทาน ถายภาพกับวิหารแหงตูร

กุ ซึ่งเปนโบสถเกาแกที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในฟนแลนด จากนั้นเดินทางกลับเขาสูกรุงเฮลซิงกิ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  SCANDIC PARK HOTEL, HELSINKI หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่7  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ชอปปง – สนามบิน 

เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟนแลนด ซึ่งมี
สถาปตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวางสวีดิชและ

รัสเซีย เจาของสมญานาม “ธิดาสาวแหงทะเล  

บอลติก”  นําทานเขาชม “โบสถหินเทมเปอ
เลียวคิ โอ” Templiaukkio Church ที่ สรางขึ้น โดย 

การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถซึ่ง

ออกแบบโดยสองพี่นองตัวโมและติโม ในปค.ศ. 1969 มี 

รูปรางคลายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy 

ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซที่งดงามดวยลักษณะ

สถาปตยกรรมแบบรัส เซี ย  จากนั้ นชม“จัตุ รัส

รัฐสภา” Senate Square ซึ่งเปนที่ตั้งของอนุสาวรีย

พระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอ

รัน  นอกจากนั้ นยั งมี  “อนุสาวรียซิ เบลิอุซ” 
Sibelius คีตกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลงฟนแลนเดียที่

สวนสาธารณะเวลล  

เที่ยง  บริการมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มี

ชื่อเสียงนอกจากจะเปนตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่

ระลึกแกนักทองเที่ยว แหลงขายปลานานาชนิด อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังแปนที่ตั้งสถานที่

สําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกตาม

อัธยาศัย ไดเวลานัดหมาย เดินทางสูสนามบิน 



 

 

 

23.20 ออกเดินทางสู โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR308 

วันที่8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูม ิ
05.30  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.00 ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR832 

19.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และ

สถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวร

ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

 

อัตราคาบรกิาร 

ชวงออกเดนิทาง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพิ่ม 

 

12-19 ก.ย.61 59,900 59,900 59,900 16,000 

19-26 ก.ย.61 59,900 59,900 59,900 16,000 

10-17 ต.ค.61 59,900 59,900 59,900 16,000 

17-24 ต.ค.61 59,900 59,900 59,900 16,000 

22-29 ต.ค.61 59,900 59,900 59,900 16,000 

05-12 พ.ย.61 56,900 56,900 56,900 16,000 

19-26 พ.ย.61 56,900 56,900 56,900 16,000 
ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน // เฮลซิงก-ิกรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./

วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตวั หากวันเขาพกัตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําให

ตองมกีารปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หากผูเดินทางอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอม

กรุปตองซื้อประกันสุขภาพเพิม่) 



 

 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผาน
การพิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบริการ 4,500.-) 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขามา 

ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนกังานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ 

ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้  ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก

คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ

เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก 

 ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตอง

ใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 

ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง 

ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซา

ทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียง

ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถา

ออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสาย

การบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 



 

 

 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทาน

ไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะ

อยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการ

บิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงิน
ได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  30 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุก

ทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่

จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไม

เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออม
ทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทาน

สมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ

ใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 

เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลา

ดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



 

 

 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทาง

ทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีไ่ดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตง

กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของ

ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่

ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


