
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
เฮลซิงก ิ- สตอ็คโฮล์ม - ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน - พระราชวงัสตอ็คโฮล์ม - ออสโล  

ย่านท่าเรือเอเคอร์บรูค - ล่องเรือส าราญ DFDS และ SILJA LINE - โคเปนเฮเกน 
จตุรัสพระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก - น า้พุเกฟิออน - เออเรบรู - คาร์ลสตทั 



 

ก าหนดการเดินทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่ 03-10 ธ.ค. // 10-17 ธ.ค.2561 

 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่ 1   กรุงเทพฯ – โดฮา 
17.00  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว P-Q ประตู 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

20.35  ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเทีย่วบินที ่QR833 
23.20  ถึงกรุงโดฮา เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง  

วนัที่ 2      โดฮา - เฮลซิงก ิ-  โบสถ์หินเทมเปอเลยีวคโิอ - จตุัรัสรัฐสภา   
  มหาวหิารอุซเปนสกี ้- อนุสาวรีย์ซิเบลอิุซ -  ล่องเรือส าราญ SILJA LINE  
02.00 ออกเดินทางสู่ เฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยเทีย่วบินที ่QR303 
07.55 ถึงกรุงเฮลซิงกิ หลังจากผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ น ำท่ำนชม
“ก รุงเฮลซิ งกิ” เมื องหลวงของฟินแลนด์  ซ่ึ ง มี
สถำปัตยกรรมแบบผสมผสำนระหว่ำงสวีดิชและ
รัสเซีย เจ้ำของสมญำนำม“ธิดำสำวแห่งทะเล บอล
ติก ”น ำท่ ำน “ เข้ าช ม โบ ส ถ์ หิ น เทม เป อ เลี ย วคิ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

โอ”TempliaukkioChurchท่ีสร้ำงข้ึนโดยกำรขดุเจำะในซอกหินแกรนิตขนำดมหึมำท่ีมีรูปร่ำงคลำ้ยจำนบิน 
นอกจำกนั้นยงัมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวเีอกชำวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสำธำรณะ
เวลล ์

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเยี่ยมชม“มหาวิหารอุซเปนสกี”้Uspenskyของศำสนำคริสตนิ์กำยออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงำมดว้ย

ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบรัสเซีย จำกนั้นชม“จัตุรัสรัฐสภา”Senate Squareซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสำวรียพ์ระ
เจำ้อเล็กซำนเดอร์และมหำวหิำรใหญ่นิกำยรูเธอรัน น ำชม “ตลาดนัดริมทะเล” ท่ีมีช่ือเสียงนอกจำกจะเป็น
ตลำดย่ำนใจกลำงเมืองท่ีขำยของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว แหล่งขำยปลำนำนำชนิด อำหำรผลไม้ และ
ดอกไมแ้ล้ว ยงัเป็นท่ีตั้งสถำนท่ีส ำคญั อำทิ ท ำเนียบประธำนำธิบดี,ศำลำกลำงและโบสถ์ ชมย่านถนน
เอสปลานาดิ Esplanadi ท่ีสองขำ้งทำงเต็มไปด้วยอำคำรสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรำยไปด้วยสินค้ำ
ดีไซน์ช่ือดงัอิสระ 

15.30  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพื่อเดินทำงเปล่ียนบรรยำกำศ
โดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ“ซิลเลียไลน์”Silja Line ซ่ึง
เป็นเรือสมุทร ขนำดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่อง
ผ่ำนทะเลบอลติก สู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 
เพลิดเพลินกับควำมสนุกสนำนมำกมำยในเรือ อำทิ 
ภตัตำคำร,ร้ำนอำหำร,บำร์,ไนต์คลบั,ดิสโกเ้ธค, ศูนย์
สันทนำกำรส ำหรับครอบครัว, ร้ำนคำ้ปลอดภำษี และ
เส่ียงโชคในคำสิโนมีระดบัชมววิทิวทศัน์อนัสวยงำมของหมู่เกำะแก่งหิน ท่ำเรือ และบำ้นไมส้มยัศตวรรษ
ท่ี 19   

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

ที่พกั :  เรือส าราญซิลเลยีไลน์: Silja Line  (พกัห้องละ 2 ท่าน INSIDE ROOM) 
วนัที่ 3      สตอ็คโฮล์ม - ศาลาว่าการเมือง - เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”  
 ช้อปป้ิง ห้าง NK ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหาร
ในเรือส าราญ  
09.45 เรือเข้ำเทียบฝ่ัง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เมือง

หลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก จนไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำ “ควำมงำมบน
ผิวน ้ ำ” Beauty on Waterหรือ“รำชินีแห่งทะเลบอลติค” 



 

น ำท่ำน “เข้าชมซิตี ้ฮอลล์”City Hall หรือศำลำวำ่กำรเมืองซ่ึงใชเ้วลำสร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิก
ช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้ำงดว้ยอิฐแดงกวำ่ 8 ลำ้นกอ้น และมุงหลงัคำดว้ยหินโมเสค สร้ำง
เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรำงวลั“โนเบล”Nobel Prize ท่ีซิต้ีฮอลล์น้ี จำกนั้นน ำท่ำน
ข้ึนสู่จุดชมววิพร้อมชมควำมสวยงำมของกรุงสตอ๊กโฮลม์จำกดำ้นบนเนินเขำ   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูป (ดำ้นนอก) พระรำชวงัสต็อค

โฮล์ม  (STOCKHOLM ROYAL PALACE)เป็ น ท่ี อยู่
อำศัยของ พระมหำกษัตริย์สวีเดนในปัจจุบัน เป็น
พระรำชวงัท่ีก่อสร้ำงด้วยอิฐ หลังคำถูกปกคลุมด้วย
ทองแดงและยงัเป็น 1 ในพระรำชวงัหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก เดินเล่นชม “แกมล่าสแตน” เมืองเก่ำแก่ท่ีสุด
แห่งยุคกลำง และยงัเป็นท่ีตั้ งของพระรำชวงัหลวง,
รัฐสภำ ,มหำวิหำร ,ตลำดหุ้น  ตลอดจนกลุ่มอำคำร
พิพิธภัณฑ์อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือของฝำกและของท่ี
ระลึก ย่ำนถนนช้อปป้ิง DROTTNINGGATAN ของ
กรุงสต็อคโฮล์ม หรือช้อปป้ิงท่ีห้ำงสรรพสินคำ้เอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “ห้ำงท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ” ตำม
อธัยำศยั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  SCANDIC HOTEL, STOCKHOLM   หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัทึ่ 4 สตอ็คโฮล์ม – เออเรบรู – คาร์ลสตทั 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเออเรบรู”Orebro (200 ก.ม.) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมำกแห่งหน่ึง ตั้งอยูใ่นภำค
กลำงของประเทศสวีเดนชมเมืองเออเรบรูอดีตเมืองท่ีมี
ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงกำรคำ้ และยงัถือวำ่เป็นศูนยก์ลำง
ทำงประวติัศำสตร์ และวฒันธรรมท่ีมีควำมเก่ำแก่มำก
แห่งหน่ึงของประเทศสวีเดนอีกด้วย บนัทึกภำพควำม
งด งำม ขอ ง  “ป ราส าท เอ อ เรบ รู ” (Orebro Castle) 
ปรำสำทป้อมปรำกำรยคุกลำงท่ีมีอำยเุก่ำแก่มำกกวำ่ 700 
ปี  ตั้ งอยู่บนเกำะเล็กๆ บนแม่น ้ ำสวำร์ตำน “Svartan 
River” สร้ำงข้ึนคร้ังแรกในช่วงรัชสมยัของรำชวงศ์วำ
ซำ (Royal Family Vasa)   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคาร์ลสตัท” (KARLSTAD)(109 ก.ม.) ผ่ำนทะเลสำบน้อยใหญ่
แสนสวย ใหท้่ำนไดผ้ำ่นชมววิสวยงำมตลอดสองขำ้งทำงเมืองตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสวเีดน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที่:  SCANDIC KLARALVEN, KARLSTAD  หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 5  คาร์ลสตทั – ออสโล – เดนิเล่นย่านเอเคอร์บรูค-ช้อปป้ิงที่ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงออสโล”(OSLO)เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์(222 ก.ม.) ตั้งอยู่ขอบดำ้นเหนือ
ของอ่ำว ฟยอร์ดท่ีช่ือออสโลฟยอร์ด ตวัเมืองประกอบดว้ย
เกำะ40เกำะ เกำะใหญ่ท่ีสุดช่ือ MALMOYA นอกจำกน้ียงั
มีทะเลสำบกวำ่ 343 แห่งซ่ึงเป็นแหล่งน ้ำจืดส ำคญั 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนชมวิวทิวทัศน์“ย่านเอเคอร์บรูค”(Aker Brygge) 

ยำ่นชอ้ปป้ิงขำ้งท่ำเรือเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึงของนกัท่องเท่ียว 
และท่ีตั้ งของศำลำว่ำกำร(TownHall)แนวอำร์ตเดคโค
สถำปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดบัไปด้วยน ้ ำพุ สวน และ
ประติมำกรรมเติมแต่งใหดู้กลมกลืนใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถำนท่ีๆมีกำรจดัแสดงเก่ียวกบั
ผู ้ท่ีได้รับรำงว ัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่ำ ท่ี ถูกสร้ำงข้ึนมำใหม่ด้วยแนวคิด
สถำปัตยกรรมร่วมสมยั น ำท่ำนชอ้ปป้ิงท่ี “ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท” (KARL JOHAN STREET)เป็นแหล่งช้
อปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโล สินคำ้ของฝำกท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ 
เป็นตน้ อิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:   SCANDIC HOTEL / QUALITY AIRPORT HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6  สวนประตมิากรรมวกิแลนด์ -  พพิธิภณัฑ์ไวกิง้ - ล่องเรือส าร าญ DFDS 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอำหำรน ำท่ำนชมบริเวณ “ลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน”(OLMENKOLLEN) ซ่ึงสร้ำงข้ึนเพื่อเป็น
สถำนท่ีแข่งขันกระโดดสกีท่ีม่ีช่ือเสียงท่ีสุดของนอร์เวย ์
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชมพิพิธภณัฑ์เรือไวก้ิงโบรำณจดัแสดง
เก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้ำงจำกไม ้ในยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี9โดย
ขุดได้จำกรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ดนอกจำกน้ียงัจัดแสดง
เก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจ ำวนัท่ีมีอำยุเก่ำแก่กวำ่ 1,000 
ปี น ำท่ำนชม“สวนประติมากรรมวิกแลนด์”ท่ำนจะต่ืนตำ
ต่ืนใจในผลงำนของปฏิมำกรเอกชำวนอร์เวยช่ื์อกุสตำฟ  วิก



 

เกแลนด์ ท่ีใชเ้วลำ 40 ปี ในกำรแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิตและทองแดงให้คน รุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรใน
หน่ึงชีวิตของมนุษยต์รงใจกลำงของอุทยำนเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่ำนช่ือ"โมโนลิท"
(สูง17เมตร) แกะจำกหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อลงเรือ

ส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบำยดว้ย
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกนำนำชนิด เช่น ภัตตำคำร บำร์ 
ไนตค์ลบั และเพลินกบักำรเลือกชมสินคำ้ปลอดภำษี ฯลฯ 
เรือส าราญล านี้จะน าท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทร
แอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
สู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก  

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

ที่พกั :  บนเรือ DFDS TOR LINE พกัห้องละ 2 ท่าน (INSIDE ROOM) 
วนัที่ 7  โคเปนเฮเก้น - ลติเติล้เมอร์เมด - น า้พุเกฟิออน – พระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เดินทำงถึง “กรุงโคเปนเฮเก้น” ประเทศเดนมำร์ก  ตั้งอยูร่ะหวำ่ง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบ
ดว้ยพื้นน ้ ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคำบสมุทร Jutland  และเกำะต่ำงๆอีก 406 เกำะ 0kdoyho 
น ำท่ำนชมเมืองผ่ำนจตุรัสซิต้ีฮอลล์ อำคำรเทศบำลเมืองเก่ำ เขต
ย่ำนใจกลำงเมือง พร้อมถ่ำยรูปคู่กบั“เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” 
Little Mermaidสัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศร้ำรอเจำ้ชำยตำม
เน้ือเร่ืองในเทพนิยำยอนัลือลั่นของนักเล่ำนิทำนระดบัโลกฮนัส์
คริสเตียน แอนเดอร์สัน  ใกลก้นัเป็นย่ำนท่ำเรือขนำดใหญ่ท่ีมีเรือ
สินค้ำ และเรือส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ เดินผ่ำนสวนสำธำรณะ
ท่ำนจะพบกบั“น ้าพุเกฟิออน” เทพธิดำผูเ้สียสละกบับุตรชำย
ท่ีร่วมสร้ำงเกำะซีแลนด์ข้ึนมำ จำกนั้นชมจตุรัส “พระราชวัง
อามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace)ท่ีประทับในฤดู
หนำวของรำชวงศ์แห่ง เดนมำร์ก จำกนั้นผ่ำนไปชม “ราวน์
ทาวเวอร์” Round Tower อาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่าน
เขตท่าเรือ Kongens Nytorvท่ี มีอำคำรบ้ำนเรือนตั้ งแต่ยุค
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 เรียงรำยเป็นภำพท่ีงดงำม จำกนั้นเขำ้สู่
ยำ่นจตุัรัสกลำงเมือง (รอฮุดซ์แพลดเซ่น)  

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


 

*** อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
บ่าย น ำท่ำนชม “ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน” และยงัเป็นศูนยก์ลำงของเส้นทำงเดินรถทัว่โคเปนเฮเกนอีก

ดว้ยมีรูปป้ันฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สันกวเีอกของเดนมำร์กก็ตั้งอยูบ่นจตุรัสแห่งน้ีทำงดำ้นซำ้ยของศำลำ
วำ่กำรเมือง น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ยำ่นวอล์คก้ิงสตรีทหรือถนนสตรอยก์ถนนช้อปป้ิงKongens Nytorv ท่ีมี
สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงั อำทิ หลุยส์วิตตอง ชำแนล เป็นตน้ มีเวลำให้ท่ำนช้อปป้ิงย่ำนถนนคนเดินตำม
อธัยำศยั   

…….. ไดเ้วลำนดัหมำย เดินทำงสู่สนำมบิน 
22.35 ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบินที ่QR164 

วนัที่ 8  โดฮา – สนามบินสุวรรณภูม ิ

05.40 เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเทีย่วบิน 
08.00 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่QR 832 
19.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หวัหนำ้ทวัร์ผูน้  ำทวัร์ 
มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ // โคเปนเฮเกน้-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ **ในกรณีท่ีท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำง
ไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ตอ้งซ้ือประกนัสุขภำพเพ่ิม 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

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 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรม
ท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่
ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการย่ืน 4,500.-  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั  
 ค่าทปิคนพนักงานขบัรถ ท่านล่ะ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเช่น 
กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวซ่ีำ อำทิตัว๋เคร่ีองบิน,หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำร
เดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสาย

การบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100  

 
 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
  หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
  รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  



 

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3เดือน 
นบั จำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระ 
บุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
* ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง 
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ 

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบั 

หนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
* สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคนตอ้ง มี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

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

ไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

  หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ  
จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำร 

ดงักล่ำวเช่นกนั  

  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ    

ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำอนั
เน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึง
ประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 
 


