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โคเปนเฮเกน  - จตุรัสพระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก - น า้พุเกฟิออน - เออเรบรู – คาร์ลสตทั 
สตอ็คโฮล์ม - ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน - พระราชวงัสตอ็คโฮล์ม - ออสโล - เอเคอร์บรูค  

เฮลซิงก ิ- ตูรก ุ- ล่องเรือส าราญ DFDS และ SILJA LINE 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

10-17 ต.ค.//17-24 ต.ค. // 22-29 ต.ค. 2561 
05-12 พ.ย.//19-26 พ.ย. // 30 ม.ค.-06 ก.พ. // 11-18 ม.ีค. 2562 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 
17.30 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว Q ประตู 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.55 ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเทีย่วบินที ่QR833 
วนัที่2  โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลติเติล้ เมอร์เมด – น า้พุเกฟิออน  
 พระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก–  ช้อปป้ิง 
23.40 ถึงกรุงโดฮา เพ่ือเปลีย่นเคร่ือง สู่ประเทศเดนมาร์ค   
01.35 ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยเทีย่วบินที ่QR161 
07.05 ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น หลงัจากผ่านวธีิการตรวจคนเข้าเมืองและพธีิทางศุลกากรแล้ว 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 น าท่าน เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ตั้งอยู่
ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบ
ดว้ยพื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ย
คาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 
น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด 
Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชม 
น ้าพุเกฟิออน ซ่ึงเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์
การ์ด สร้างให้เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองในโอกาส
ครบรอบปีท่ี 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวังอา
มาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ท่ีประทบั
ในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมจตุัรัสซิต้ีฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจกลางเมือง พร้อมอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น

หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ยา่นถนน “สตรอยเกท”์  
15.00 ไดเ้วลาอนัเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าท่านลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ย

ส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือก ชมสินคา้ปลอด
ภาษี ฯลฯ น าท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม 
“ออสโลฟยอร์ด” ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood 
พร้อมเคร่ืองด่ืมท่านละ 1 แก้ว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทร
แอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค ่าคืนนีห้าความส าราญและพกัค้างคืนในเรือส าราญ DFDS 

ที่พกั: เรือ DFDS TOR LINE ห้องพกัแบบ Inside Cabin พกัห้องละ 2 ท่าน 
 

 

วนัที่3  ออสโล – พพิธิภณัฑ์ไวกิง้ – สวนประตมิากรรมวกิแลนด์   
 เดนิเล่นย่านเอเคอร์บรูค – ช้อปป้ิงที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3


 

 

 

09.30 น าท่านเดินทางถึงท่าเรืองกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ น าท่านชมบริเวณลานกระโดดสกี
โฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN) ซ่ึงสร้างข้ึน
เพื่อเป็นสถานท่ีแข่งขนักระโดดสกีท่ีม่ีช่ือเสียง
ท่ีสุดของนอร์เวย ์ชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์ 
ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใชเ้วลา 40 ปี ใน
การแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิตและทองแดงให้
คน รุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษย์
ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกั
ช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านชมววิทวิทศัน์ย่านเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ยา่นชอ้ปป้ิงขา้งท่าเรือเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึง

ของนกัท่องเท่ียว และท่ีตั้งของศาลาวา่การ (Town Hall) แนว
อาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ยน ้ าพุ 
สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกล้กนัเป็น 
The Nobel Peace Centre สถานท่ีๆมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท่ี้
ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่า ท่ี
ถูกสร้างข้ึนมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั น า
ท่ านช้อปป้ิง ท่ีย่านคา ร์ลโจฮันสตรีท (KARL JOHAN 
STREET) เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโล 
สินคา้ของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวคือ เคร่ืองครัว 
พวงกุญแจ เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั : SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4  ออสโล –  คาร์ลสตทั – เออเรบรู – สต๊อกโฮล์ม  
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท (KARLSTAD) (222 ก.ม.) คาร์ลสตดัเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่
ริมแม่น ้ าเดลตา้ท่ียาวท่ีสุดในสวีเดนท่ีไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศ     
อดีตศูนยก์ลางทางการคา้ของชาวไวก้ิงมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล สร้างเม่ือปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค 
ชาร์ล ซ่ึงต่อมาคือกษตัริย ์ชาร์ลท่ี 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ชม
โบสถใ์หญ่ของเมือง สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1730 ชมจตุัรัสใจกลางเมือง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเออเรบลู Orebro (109 ก.ม.) เมืองท่ีมี
ช่ือเสียงมากแห่งหน่ึง ตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศสวีเดน ชม
เมืองเออเรอะบรู  เ มืองเออเรอะบรู อดีตเมืองท่ี มีความ
เจริญรุ่งเ รืองทางการค้า  และย ังถือว่า เป็นศูนย์กลางทาง
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีมีความเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของ
ประเทศสวเีดนอีกดว้ย บนัทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออ
เรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางท่ีมีอายุ
เก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น ้ าสวาร์ตาน 
“Svartan River” สร้างข้ึนคร้ังแรกในช่วงรัชสมยัของราชวงศว์าซา (Royal Family Vasa) จากนั้นเดินทาง
สู่กรุงสตอ๊กโฮลม์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  สตอ็คโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”  
 ล่องเรือส าร าญ ซิลเลยีไลน์ SILJA LINE 

เช้า บริการอาหารเช้า ที ่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมกรุงสต๊อกโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโลก จนไดรั้บการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน ้ า” 
Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” น าท่าน
เขา้ชม “ซิต้ี ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซ่ึงใช้
เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน 
คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และ
มุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และ
ทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลล์
น้ี จากนั้นน าท่านข้ึนสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของ
กรุงสต๊อกโฮล์มจากดา้นบนเนินเขา  เดินเล่นชม “แกมล่าสแตน” เมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งยุคกลาง และยงั
เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์ จากนั้น
แวะถ่ายรูป (ดา้นนอก) พระราชวงัสตอ็คโฮล์ม (STOCKHOLM ROYAL PALACE) เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ 
พระมหากษตัริยส์วีเดนในปัจจุบนัเป็นพระราชวงัท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ หลงัคาถูกปกคลุมดว้ยทองแดงและ
ยงัเป็น 1 ในพระราชวงัหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเที่ยวย่านถนนช้อปป้ิง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์ม หรือช้อปป้ิงท่ี

หา้งสรรพสินคา้เอน็เค NK ซ่ึงเป็น “หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปเหนือ” ตามอธัยาศยั  



 

 

 

15.00   น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา  “ซิลเลียไลน์” Silja 
Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร  ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่กรุงสต๊อกโฮล์ม 
ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, 
ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมี
ระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสอง
เมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี  อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย  และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัความหรูหราทีไ่ม่ธรรมดาในคืนพเิศษนี ้

ที่พกั:  บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์: Silja Line (พกัห้องละ 2 ท่าน ในห้องแบบ Inside) 
วนัที่6  เฮลซิงก ิ– ตูรก ุ(เมืองหลวงเก่าของฟินแลนด์) – เฮลซิงก ิ

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
 เรือเข้าเทียบฝ่ังกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงก ิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองตูร

กุ  “Turku” (168 ก.ม.) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 5  ของประเทศ  เป็นเมืองหลวงเก่าของฟินแลนด์และ
เมืองท่าท่ีส าคญั ตั้งอยูป่ากแม่น ้ าเอาราทางตอนใตข้องประเทศฟินแลนด์  ก่อตั้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 
เป็นบา้นเกิดของวีรบุรุษของชาวฟินน์ นามวา่พาโว นูรมิ (Paavo  Nurmi) นกัวิ่งระยะกลาง เจา้ของสถิติ 
9 เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิก ความภาคภูมิใจของชาวฟินน์ เมืองตูรกุ เคยเป็นเมืองท่าส าคญัช่วงท่ีอยู่
ภายใตก้ารปกครองของสวีเดน และเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ในช่วงราชรัฐฟินแลนด์ ระหวา่ง ค.ศ.
1809 ถึง 1812 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองตูรกุ ชมตัวเมืองเก่า บน 2 ฝ่ังแม่น ้าโอราโจกิ ชมสภาพบา้นเมือง ตึกอาคารเก่าแก่อยา่งมี

เอกลกัษณ์ ซ่ึงถือวา่เป็น 1 ใน 10 เมืองน่าท่องเท่ียวในปี 2011 ดว้ยความเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอนั
เต็มเป่ียมไปด้วยศิลปะและวฒันธรรมท่ีน่าสนใจมากมาย อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความ
เป็นมายาวนาน และเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ชาติฟินน์ จึงไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่ง
วฒันธรรมยุโรปคู่กบัเมืองทาลลินน์ของเอสโตเนีย น าท่าน ถ่ายภาพกบัวิหารแห่งตูรกุ ซ่ึงเป็นโบสถ์
เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฟินแลนด ์จากนั้นเดินทางกลบัเขา้สู่กรุงเฮลซิงกิ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  SCANDIC PARK HOTEL, HELSINKI หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่7  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – ช้อปป้ิง – สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 น าท่าน ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซ่ึงมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย 
เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  น าท่าน
เ ข้ าชม  “โบสถ์ หินเทมเปอเลียวคิ โอ ” Templiaukkio 
Church ทีส่ร้างขึน้โดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตวัโมและติโม ใน
ปีค.ศ. 1969 มี รูปร่างคล้ายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชมมหา
วิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ท่ี
งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากน้ันชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นที่ตั้ง
ของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่
นิกายรูเธอรัน  นอกจากน้ันยังมี  “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” 
Sibelius คีตกวี เอกชาวฟินน์ ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่
สวนสาธารณะเวลล์  

เทีย่ง  บริการม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมี ช่ือเสียง

นอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่
นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และ
ดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางสู่สนามบิน 

23.20 ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบินที ่QR308 

วนัที่8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.30  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
08.00 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่QR832 
19.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  า
ทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

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 

30 ม.ค.-06 ก.พ. 62 59,900 59,900 59,900 16,000 

11-18 มี.ค. 62 57,900 57,900 57,900 16,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป
ตอ้งซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิม) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่กต็าม(ค่าบริการ 4,500.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  



 

 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ี

เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะ

ไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถ้าท่าน
ตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ
หาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก 
 ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบ

และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษทัจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ

ท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถ
ยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั 
และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีป
ยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และ
อ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋

มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) 
ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่
ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 

 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั 
ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 



 

 

 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


