
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

โคเปนเฮเกน - ลองเรือสําราญ DFDS - ออสโล - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ฟลัม 

ลองเรือชมฟจอรด - เบอรเกน - บริกเกน - เกียโล - สวนประตมิากรรมวิกแลนด  
ยานเอเคอรบรูค – การชอปปงที่ ยานคารล โจฮันสตรีท - คารลสตัด – เออเรบรู  

 สตอกโฮลม - ลองเรอืสําราญ SILJA LINE - เฮลซิงก ิ 

กําหนดการเดินทาง 

17-25 ต.ค. 2561 
( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา) 



 

วันพุธที่ 17 ต.ค.61 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.30 คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบินฟนนแอร เจาหนาที่ คอยอํานวย

ความสะดวกกอนการเดินทาง 
20.55 ออกเดินทางสูสนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร เที่ยวบินที่ QR833 
วันพฤหัสฯที่ 18 ต.ค.61 (2) โคเปนเฮเกน – ลองเรือสําราญ DFDS 
00.05 ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเคร่ือง 1 ชั่วโมง) 
01.35 ออกเดินทางสูโคเปนเฮเกน โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ QR161 
07.05 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ตั้งอยูระหวาง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ 

ลอมรอบดวยพื้นน้ําเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดวย

ค าบ ส มุ ท ร  Jutland แ ล ะ เก าะ ต างๆอี ก  406  เก าะ 

0kdoyho นําทานชมตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ซึ่งตั้งอยู

ระหวางทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอมรอบดวยพื้นน้ํา

เกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดวยคาบสมุทร Jutland  

และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ นําทานถายรูปคูกับ เงือก

นอยลิตเติ้ลเมอรเมด Little Mermaid สัญลักษณของเมือง 

จากนั้นชม น้ําพุเกฟออน ซึ่งเปนผลงานแอนเดอรส บุนด

การด สรางใหเปนสัญลักษณของเมืองในโอกาสครบรอบปที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวังอา

มาเลียนบอรก” (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศแหงเดนมารก 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานสูยานนูฮาวน “NYHAVN” ซึ่งเปนทาเรือเกาที่มีการขุดคลองเชื่อมตอกับทะเลและ

ยังเปนที่ตั้งของบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษที่ 17  นํา

ทานชมจัตุรัสซิตี้ฮอลล อาคารเทศบาลเมืองเกา เขตยาน

ใจกลางเมือง พรอมอิสระใหทานไดเดินเลนหรือชอปปง

ตามอัธยาศัย ยานถนน “สตรอยเกท” นําคณะลงเรือ

สําราญขนาดใหญ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบาย

ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกนานาชนิด เชน ภัตตาคาร 

บาร ไนตคลับ และเพลินกับการเลือกชมสินคาปลอดภาษี 

ฯลฯ  ลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออก

เดินทางจากกรุงออสโล ประเทศนอรเวย สูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด Scandinavian 

Seafood  พรอมเครื่องดื่มทานละ 1 แกว 

ที่พัก : บนเรือ DFDS พักหองละ 2 ทาน (SEA VIEW CABIN) 



 

วันศุกรที่ 19 ต.ค.61 (3) ออสโล – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูแหลงแนวฟจอรดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ําตกที่ไหลรินจากภูผา

อันสูงชันลงสูเบื้องลางเปนภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองกอลเพื่อรับประทานอาหาร 

เปนเมืองสกีรีสอรท ที่มีชื่อเสียงของประเทศนอรเวย 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่

โดงดังที่สุดตามเสนทาง ฟลัม – ไมรดาล ชม

ความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธิ์  และน้ําตกที่

ละลายมาจากธารน้ําแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซอนตัว

อยูหางไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศนตลอดเสนทาง

จะตรึงตาตรึงใจทานไปอีกนาน จากนั้นมีเวลาใหทาน

เดินเลนชมความงามของตัวเมืองฟลัม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่: FREITHEIM HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันเสารที่ 20 ต.ค.61 (4) ลองเรือชมฟจอรด – เบอรเกน – บริกเกน– เกียโล 
เชา  บริการอาหารมื้อเชา  ณ หองอาหารในเรือสําราญ 

 นําทานออกเดินทางสูทาเรือเพื่อลองเรือชมซอจนฟ

จอรด ชมทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอรดท่ีสวยที่สุดแหงหนึ่ง

ของโลก รายลอมดวยภูผาหินสูงตระหงานที่ธรรมชาติบรรจง

สลักไวดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝงมีบานซัมเมอรเฮาส ที่

สรางจากไมสนเปนหยอมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรูลืม จากนั้นเดินทาง

ตอสูเมืองเบอรเกน Bergen  (147 กม.) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินเที่ยวชมเมืองเบอรเกน ชมหมูบานชาวประมง

โบราณ Bryggen  สิ่งกอสรางเกาแกที่ยังคงอนุรักษอาคารไม

สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ป จนไดรับการจดทะเบียนให

เปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก (Unesco) เดินทางสูเมือง

เกียโล Geilo (244 กม.) หนึ่งในเมืองสกีรีสอรทยอดนิยมใน

เขตภูมิภาคของฟยอรด นอรเวย ที่ต้ังอยูบนเขาทามกลางความ

สดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโล ในฤดูรอนจะกลายเปนที่รวม

ของนักทองเที่ยวผูชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุมนัก



 
เดินขามเขา กลุมนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจงตางๆ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :  GEILO HOTEL หรือระดับใกลเคียง 

วันอาทิตยที่ 21 ต.ค.61 (5)  เกลโล – ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด  
    ยานเอเคอรบรูค – การชอปปงที่ ยานคารล โจฮันสตรีท 

เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูกรุงออสโล (222 กม.) ตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรดที่ชื่อออสโลฟยอรด ตัวเมือง

ประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกวา 343 แหงซึ่ง

เปนแหลงน้ําจืดสําคัญ นําทานขึ้น สูจุดชมวิว ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN) 

ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเปนสถานที่แขงขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอรเวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเขาสูสวนประติมากรรมวิกแลนด ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเก

แลนด ที่ใชเวลา 40 ป ในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิต

ของมนุษยตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 

เมตร) ที่แกะสลักจากหินสลักแกรนิตเพียงแหงเดียว จากนั้น

ชมวิวทิวทัศนยานเอเคอรบรูค (Aker Brygge) ทาเรือเปนที่

นิยมแหงหนึ่งของนักทองเที่ยว และที่ตั้งของศาลาวาการ 

(Town Hall) แนวอารตเดคโคสถาปตยกรรมที่ดูทันสมัย 

ประดับไปดวยน้ําพุ สวน และประติมากรรมเติมแตงใหดู

กลมกลืน อิสระกับการชอปปงที่  ยานคารล โจฮันสตรีท 

(KARL JOHAN STREET) เปนแหลงชอปปงที่เลื่องชื่อของ

เมืองออสโล สินคาของฝากที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน อิสระให

ทานชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกลเคียง 

วันจันทรที่ 22 ต.ค.61 (6)  ออสโล – คารลสตัด – เออเรบรู – สตอกโฮลม 

เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 จ าก นั้ น นํ าท าน อ อ ก เดิ น ท างสู  เมื อ งค ารล ส ตั ท 

“KARLSTAD” (222 กม.) คารลสตัดเปนเมืองสวยงาม

เล็กๆ ตั้งอยูริมแมน้ําเดลตาที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู 

ทะเลสาบวาเนนที่ใหญ เปนอันดับสองของประเทศ อดีต



 
ศูนยกลางทางการคาของชาวไวกิ้งมาตั้งแต 1,000 ปกอนคริสตกาล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมเมืองคารลสตัด เมืองนี้สรางเมื่อป ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชารล ซึ่งตอมาคือกษัตริย ชารลที่ 

9 แหงราชวงศสวีดิช ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ชมโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อป 

ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง  จากนั้นเดินทางสูเมืองเออเรบรู “OREBRO” (109 กม.) 

บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทปอมปราการยุคกลางที่มีอายุ

เกาแกมากกวา 700 ป ต้ังอยูบนเกาะเล็กๆ บนแมน้ําสวารตาน “Svartan River” สรางขึ้นครั้งแรก

ในชวงรัชสมัยของราชวงศวาซา (Royal Family Vasa) จากนั้นเดินทางสูกรุงสตอกโฮลม (190 กม.) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่: QUALITY GLOBE HOTEL, STOCKHOLM หรือระดับใกลเคียง 

วันอังคารที่ 23 ต.ค.61 (7)  สตอคโฮลม  – ชมเมือง – ลองเรือสําราญ 
SILJA LINE  

เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาชมศาลาวาการเมือง (CITY 

HALL)  สถานที่จัดงานเลี้ยงใหผูที่ไดรับรางวัล

โนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัล

โนเบลจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกป ตัวตึก

กอสรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอนและตกแตง

ผนังในหองเตนรําที่มีลวดลายฝงหินโมเสกกวา 

19 ลานชิน ใชเวลาใน การกอสรางนานถึง 12 

ป แลวเสร็จในป ค.ศ. 1911  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมเมืองเกา “แกมลาสแตน” ซึ่งตั้งอยูกลางใจเมืองระหวางทะเลบอติกและทะเลสาบ

มาลาเร็น โดยมีสะพานเชื่อมระหวางเมืองใหญและเกาะ และเปนทางเดียวที่เชื่อมระหวางเมืองและ

เกาะดวย จึงทําใหเปนที่มาของสมญานามของ

เมื อ ง เก า เล็ ก ๆ แ ห งนี้  โด ย ที่ นี่ เป น เมื อ งที่

ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว า ง ค ว า ม เก า แ ก ข อ ง

ประวัติศาสตรและความทันสมัยของรานคาที่

เรียงรายมากมายบนทองถนนแคบๆ ของเมือง 

จากนั้นอิสระใหทานเลือกซื้อของฝากและของที่

ระลึก ยานถนนชอปปง DROTTNINGGATAN 

ข อ ง ก รุ ง ส ต็ อ ค โ ฮ ล ม  ห รื อ ช อ ป ป ง ที่



 
หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่งเปน “หางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศัย นําทาน

เดินทางสูทาเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา “ซิลเลีย

ไลน” Silja Line ซึ่งเปนเรือสมุทร ขนาดใหญที่สุดของสแกนดิเนเวีย ลองผานทะเลบอลติก 

เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, รานอาหาร, บาร, ไนตคลับ, ดิสโกเธค, 

ศูนยสันทนาการสําหรับครอบครัว รานคาปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศนอัน

สวยงามของหมูเกาะแกงหิน ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษที่ 19 ระหวางสองเมืองหลวงมหาเสนห

แหง  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด Scadinavian 

Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไขปลา

คารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆพรอมทั้งชิมไวนเลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไมธรรมดาใน

คืนพิเศษนี้ 

ที่พัก :  บนเรือสําราญซิลเลียไลน  : SILJA LINE พักหองละ 2 ทาน (SEA VIEW 

CABIN) 

วันพุธที่ 24 ต.ค.61 (8)  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ 

เชา บริการอาหารเชา ที่ หองอาหารในเรือ SILJA LINE 

 เรือเขาเทียบฝงกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟนแลนด  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของ

ฟนแลนด ซึ่งมีสถาปตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวางสวีดิช

และรัสเซีย เจาของสมญานาม “ธิดาสาวแหงทะเล  บอล

ติก”  นําทานเขาชม “โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ” 

Templiaukkio Church ที่สรางขึ้นโดย การขุดเจาะในซอก

หินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นองตัวโม

และติโม ในปค.ศ. 1969 มี รูปรางคลายจานบิน จากนั้นเยี่ยม

ชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซ

ที่งดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม 

“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเปนที่ตั้งของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหาร

ใหญนิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยังมี “อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลง

ฟนแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นํ าท านชม  “ตลาดนั ดริมทะเล” 

Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเปน

ตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก

นักท องเที่ ยว แหล งขายปลานานาชนิด 



 
อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังแปนที่ตั้งสถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและ

โบสถ  ชมยานถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองขางทางเต็มไปดวยอาคารสไตลฟนนิชผสมสวีดิ

ชเรียงรายไปดวยสินคาชื่อดัง อิสระใหทานไดชอปปงในหางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตาม

อัธยาศัย  // สมควรแกเวลา เดินทางสูสนามบิน 

*** อาหารเยน็อิสระตามอัธยาศัย *** 
23.20 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร เที่ยวบินที่ QR308 

วันพฤหัสที่ 25 ต.ค.61 (9) โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.30 ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเครื่อง 2.30 ชั่วโมง) 
08.00 เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร เที่ยวบินที่ QR832 

19.00 เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และ

สถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวร

ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน  // เฮลซิงก-ิกรุงเทพฯ (หรือสลับไป-กลับ)  

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรง กับงานเทศกาลเทรดแฟร

หรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพิม่ 7 % และคาภาษหีัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ทาน (ทานละ 14 ยูโร) 
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท/วัน/ทาน (ทานละ 900 บาท) 
 คาธรรมเนียมและคาบริการวีซา 4,500 บาท 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรดี คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้าํมันที่ทางสายการบินแจงเปลีย่นแปลงกะทันหัน 

อัตราคาบรกิาร 

ชวงออกเดนิทาง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป
พักกบัผูใหญ 2 ทาน

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพิ่ม 

 

17-25 ต.ค. 2561 69,900 69,900 69,900 18,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 
 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามา

ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 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 หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 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 ทัง้นี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  

* 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 สําเนาสตูิบัตร 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  

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มเีอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทานั้น 

การปฏิเสธวซีาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวซีาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเที่ยว ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหกัคาใชจายทีเ่กดิขึ้นจริงและจะคนืใหทานหลังจากทวัรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ

เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคาํนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

 

 

 

 

 

 


