
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
เฮลซิงก ิ- สต็อคโฮลม - ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน - พระราชวังสต็อคโฮลม - ออสโล  

ยานทาเรือเอเคอรบรูค - ลองเรือสําราญ DFDS และ SILJA LINE - โคเปนเฮเกน 

จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอรก - น้ําพุเกฟออน - เออเรบรู - คารลสตัท 

กําหนดการเดินทาง 
ออกเดินทางชวงวันที่ 29 ต.ค.-05 พ.ย. // 03-10 ธ.ค. // 10-17 ธ.ค.2561 

 ( กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – โดฮา 



 

 

17.00  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบินกาตารแอรเวยแถว P-Q ประตู 8 

20.35  ออกเดินทางสูโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR833 
23.20  ถึงกรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  

วันที่ 2      โดฮา - เฮลซิงกิ -  โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา   
  มหาวหิารอุซเปนสกี ้- อนุสาวรียซิเบลิอุซ -  ลองเรือสําราญ SILJA LINE  
02.00 ออกเดินทางสู เฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยเที่ยวบินที่ QR303 
07.55 ถึงกรุงเฮลซิงกิ หลังจากผานวิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางเขาสูตัว

เมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟนแลนด 

นําทานชม“ กรุงเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของ

ฟ นแลนด  ซึ่ งมี สถาป ตยกรรม แบ บผสม ผ สาน

ระหวางสวีดิชและรัสเซีย เจาของสมญานาม“ธิดา

สาวแหงทะเล บอลติก”นําทาน“เขาชมโบสถ

หินเทมเปอเลียวคิโอ”TempliaukkioChurchที่

สรางขึ้นโดยการขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด

มหึมาที่มี รูปรางคลายจานบิน นอกจากนั้นยังมี 

“อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius คตีกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลงฟนแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานเยี่ยมชม“มหาวิหารอุซเปนสกี้”Uspenskyของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซที่

งดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม“จัตุรัสรัฐสภา”Senate Squareซึ่งเปน

ที่ตั้งของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน นําชม “ตลาดนัดริม

ทะเล” ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเปนตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว แหลงขาย

ป ล าน าน าช นิ ด  อาห ารผ ล ไม  แล ะ ดอ กไม แล ว  ยั ง เป น ที่ ตั้ งส ถาน ที่ สํ าคั ญ  อาทิ  ทํ า เนี ย บ

ประธานาธิบดี,ศาลากลางและโบสถ ชมยานถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองขางทางเต็มไปดวย

อาคารสไตลฟนนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดวยสินคา

ดีไซนชื่อดังอิสระ 

15.30  นํ าท าน เดิ น ท างสู ท า เรือ  เพื่ อ เดิ น ท างเป ลี่ ย น

บรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา“ซิลเลีย

ไลน”Silja Line ซึ่งเปนเรือสมุทร ขนาดใหญที่สุด

ของสแกนดิเนเวีย ลองผานทะเลบอลติก สูกรุงสตอก

โฮลม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนาน

มากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร,รานอาหาร,บาร,



 

 

ไนตคลับ,ดิสโกเธค, ศูนยสันทนาการสําหรับครอบครัว, รานคาปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับ

ชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูเกาะแกงหิน ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษที ่19   

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟต อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด Scadinavian 
Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิม

ไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆพรอมทั้งชิมไวนเลิศรส เพลิดเพลินกับความ

หรูหราที่ไมธรรมดาในคืนพิเศษนี้  

ที่พัก :  เรือสําราญซิลเลียไลน: Silja Line  (พักหองละ 2 ทาน INSIDE ROOM) 

วันที่ 3      สต็อคโฮลม - ศาลาวาการเมอืง - เขตเมืองเกา “แกมลาสแตน”  
 ชอปปง หาง NK ที่ใหญที่สุดในยโุรปเหนอื 
เชา บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  

09.45 เรือเขาเทียบฝง “กรุงสตอกโฮลม” Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงาม

ที่สุดแหงหนึ่ งของโลก จนไดรับการขนานนามวา 

“ค วาม งาม บ น ผิ วน้ํ า” Beauty on Waterห รือ

“ราชินีแหงทะเลบอลติค” นําทาน “เขาชมซิตี้ 

ฮอลล”City Hall หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลา

สรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน 

คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน 

และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 

1911 และทุกปจะมีพิธีมอบรางวัล“โนเบล”Nobel 

Prize ที่ซิตี้ฮอลลนี้ จากนั้นนําทานขึ้นสูจุดชมวิวพรอม

ชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจากดานบนเนินเขา   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานแวะถายรูป (ดานนอก) พระราชวังสต็อค

โฮลม (STOCKHOLM ROYAL PALACE)เปนที่อยูอาศัย

ของ พระมหากษัตริยสวีเดนในปจจุบันเปนพระราชวังที่

กอสรางดวยอิฐ หลังคาถูกปกคลุมดวยทองแดงและยัง

เปน 1 ในพระราชวังหลวงที่ใหญที่สุดในโลก เดินเลนชม 

“แกมลาสแตน” เมืองเกาแกที่สุดแหงยุคกลาง และ

ยังเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง,รัฐสภา,มหาวิหาร,ตลาด

หุน ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑอิสระใหทานเลือกซื้อ



 

 

ของฝากและของที่ระลึก ยานถนนชอปปง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮลม หรือชอปปงที่

หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่งเปน “หางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที:่  SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM   หรือระดับใกลเคียง 

วันทึ่ 4 สต็อคโฮลม – เออเรบรู – คารลสตัท 
เชา   บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองเออเรบรู”Orebro (200 ก.ม.) เมืองที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่ง 

ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศสวีเดนชมเมืองเออเรบรู

อดีตเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองทางการคา และยังถือ

วาเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมที่มี

ความเกาแกมากแหงหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกดวย 

บันทึ กภ าพ ความ งดงาม ของ “ ปราสาท เออ

เรบรู” (Orebro Castle) ปราสาทปอมปราการยุค

กลางที่มีอายุเกาแกมากกวา 700 ป ตั้งอยูบนเกาะเล็กๆ 

บนแมน้ําสวารตาน “Svartan River” สรางขึ้นครั้ง

แรกในชวงรัชสมัยของราชวงศวาซา (Royal Family 

Vasa)   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู “เมืองคารลสตัท” (KARLSTAD)(109 ก.ม.) ผานทะเลสาบนอย

ใหญแสนสวย ใหทานไดผานชมวิวสวยงามตลอดสองขางทางเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศ

สวีเดน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

พักที:่  SCANDIC KLARALVEN, KARLSTAD  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 5  คารลสตัท – ออสโล – เดินเลนยานเอเคอรบรูค-ชอปปงที่ยานคารลโจ
ฮันสตรีท 
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “กรุงออสโล”(OSLO)เมืองหลวง

ของประเทศนอรเวย(222 ก.ม.) ตั้งอยูขอบดานเหนือของ

อาว ฟยอรดที่ชื่อออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ

40เกาะ เกาะใหญที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ยังมี

ทะเลสาบกวา 343 แหงซึ่งเปนแหลงน้ําจืดสําคัญ 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมวิวทิวทัศน“ยานเอเคอรบรูค”(Aker Brygge) ยานชอปปงขางทาเรือเปนที่นิยมแหงหนึ่ง

ของนักทองเที่ยว และที่ตั้งของศาลาวาการ(TownHall)แนวอารตเดคโคสถาปตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับ

ไปดวยน้ําพุ  สวน และประติมากรรมเติมแตงใหดูกลมกลืนใกลกันเปน The Nobel Peace Centre 

สถานที่ๆมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผูที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปรา ที่ถูกสราง

ขึ้นมาใหมดวยแนวคิดสถาปตยกรรมรวมสมัย นําทานชอปปงที่ “ยานคารลโจฮันสตรีท” (KARL 

JOHAN STREET)เปนแหลงชอปป งที่ เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินคาของฝากที่ เปนที่นิยมของ

นักทองเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที:่   SCANDIC HOTEL / QUALITY AIRPORT HOTEL หรือระดับใกลเคียง 

วันที่ 6  สวนประติมากรรมวกิแลนด -  พิพิธภัณฑไวกิ้ง - ลองเรือสําราํญ DFDS 
เชา   บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารนําทานชมบริเวณ “ลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน”(OLMENKOLLEN) ซึ่งสรางขึ้น

เพื่อเปนสถานที่แขงขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของ

นอรเวย จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ

จั ด แ ส ด ง เกี่ ย ว กั บ เรื อ ไว กิ้ ง ที่ ส ร า ง จ า ก ไม  ใน ยุ ค

คริสตศตวรรษที่9โดยขุดไดจากรอบ ๆ ออสโลฟยอรดนอก

จากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มี

อ า ยุ เก า แ ก ก ว า  1 ,0 0 0  ป  นํ า ท า น ช ม “ ส ว น

ประติมากรรมวิกแลนด”ทานจะตื่นตาตื่นใจในผลงาน

ของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใช

เวลา 40 ป ในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิตและทองแดงใหคน รุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของ

มนุษยตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ต้ังของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ"โมโนลิท"(สูง17เมตร) แกะ

จากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือ

สําราญขนาดใหญดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายดวย

สิ่ งอํานวยความสะดวกนานาชนิด เชน ภัตตาคาร บาร 

ไนตคลับ และเพลินกับการเลือกชมสินคาปลอดภาษ 

ฯลฯ เรือสําราญลํานี้จะนําทานลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทร

แอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงออสโล ประเทศ



 

 

นอรเวย สูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด Scandinavian 
Seafood  พรอมเครื่องดื่มทานละ 1 แกว ณภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสด

จากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ําคืนนี้หาความสําราญและพักคางคืนในเรือ

สําราญ DFDS  

ที่พัก :  บนเรือ DFDS TOR LINE พักหองละ 2 ทาน (INSIDE ROOM) 

วันที่ 7  โคเปนเฮเกน - ลิตเต้ิลเมอรเมด - น้ําพุเกฟออน – พระราชวังอามาเลียน
บอรก 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารบนเรือ 

เดินทางถึง “กรุงโคเปนเฮเกน” ประเทศเดนมารก  ตั้งอยูระหวาง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ 

ลอมรอบดวยพื้นน้ําเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดวย

คาบสมุทร Jutland  และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho นํา

ทานชมเมืองผานจตุรัสซิตี้ฮอลล อาคารเทศบาลเมืองเกา เขตยาน

ใจกลางเมือง พรอมถายรูปคูกับ“ เงือกนอยลิตเติ้ลเมอร

เมด” Little Mermaidสัญลักษณของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศรารอเจาชาย

ตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลานิทานระดับโลก

ฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน  ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มี

เรือสินคา และเรือสําราญจอดเดนเปนสงา เดินผานสวนสาธารณะทานจะพบกับ“น้ําพุเกฟออน” 

เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวังอามา

เลียนบอรก” (Amalienborg Palace)ที่ประทับในฤดหูนาวของราชวงศแหง เดนมารก จากนั้นผานไป 

 

ชม “ราวนทาวเวอร” Round Tower อาคารเกาแกคูบ านคู เมือง และยานเขตทาเรือ 

Kongens Nytorvที่มีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษที่ 17 เรียงรายเปนภาพที่งดงาม จากนั้นเขา

สูยานจัตุรัสกลางเมือง (รอฮุดซแพลดเซน)  

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 

ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง

จายเพิ่ม 

 

29 ต.ค.-05 พ.ย.2561 59,900 59,900 59,900 15,000 

03-10 ธ.ค.2561 62,900 62,900 62,900 16,000 

10-17 ธ.ค.2561 63,900 63,900 63,900 16,000 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 

 

*** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปง *** 
บาย นําทานชม “ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน” และยัง

เปนศูนยกลางของเสนทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกดวยมีรูป

ปนฮันสคริสเตียน แอนเดอรสันกวีเอกของเดนมารกก็ตั้งอยู

บนจตุรัสแหงนี้ทางดานซายของศาลาวาการเมือง นําทานช

อปปงสินคายานวอลคกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยกถนนชอป

ปงKongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง อาทิ หลุยส

วิตตอง ชาแนล เปนตน มีเวลาใหทานชอปปงยานถนนคน

เดินตามอัธยาศัย   

…….. ไดเวลานัดหมาย เดินทางสูสนามบิน 

22.35 ออกเดินทางสู โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR164 

วันที่ 8  โดฮา – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

05.40 เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 

08.00 ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 832 
19.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และ

สถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร 

มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงก ิ// โคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบไุวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ

ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) **ในกรณีที่ทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทาง

ไปและกลับพรอมกรุป ตองซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาใน

โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 



 

 

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืน

ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบริการย่ืน 4,500.-  
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน / วัน  

 คาทิปคนพนักงานขับรถ ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผู

รวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา 

หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน 

การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ

ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิตั๋วเครี่องบิน,หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตอง

เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ

สะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวซีาทองเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผล

ตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวา

วีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้
ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการ

พิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผาน

การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่

เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 



 

 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน

แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทาน

ทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ

สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ 

เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง

ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมัด

จํากับสายการบิน 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) 

  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

  รูปถายส ี(ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือน 

นับ จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระ 

บุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและ
เอกสารแสดง 

ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณท่ีสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ 

สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อ

ใหตรงกับ 



 

 

หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน

ตอง มีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธ

วีซาสถานทูต 

ไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

  หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง

บริษัทฯ  

จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร 

ดังกลาวเชนกัน  

  กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวี

ซาในแตละ    ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การ

ปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย

จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

 

 


