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วนัที1่  กรุงเทพฯ – โดฮา 

 

17.30 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิกาตารแ์อรเ์วยแ์ถว Q ประตู 8 

20.55 ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR833  

 

วนัที2่ โดฮา – โคเปนเฮเกน้ – ลติเต ิล้ เมอรเ์มด – น า้พุเกฟิออน   

 พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง – เรอืส าราญ DFDS(หอ้งววิทะเล) 

 

23.40 ถงึกรงุโดฮา เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง สูป่ระเทศเดนมารค์   

01.35 ออกเดนิทางสู ่โคเปนเฮเกน้ โดยเทีย่วบนิที ่QR161 

07.05 ถงึกรงุโคเปนเฮเกน้ หลงัจากผา่นวธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพธิทีางศุลกากรแลว้  

 น าทา่นออกเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงโคเปนเฮเกน้ ตัง้อยู่ระหวา่ง 

ทะเลบอลตคิและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพืน้น ้าเกอืบทัง้หมดภูมิ

ประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะตา่งๆอกี 406 

เกาะ น าท่านถ่ายรูปคูก่บั เงอืกนอ้ยลติเติล้เมอรเ์มด Little 

Mermaid สญัลกัษณข์องเมอืง จากนัน้ชม น า้พุเกฟิออน ซึง่เป็น

ผลงานแอนเดอรส์ บุนดก์ารด์ สรา้งใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องเมอืงใน

โอกาสครบรอบปีที ่50 จากนัน้ชมจตรุัส “พระราชวงัอามาเลยีน

บอรก์” (Amalienborg Palace) ทีป่ระทับในฤดหูนาวของ

ราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านชมจัตรุัสซติีฮ้อลล ์อาคารเทศบาลเมอืงเกา่ เขตย่านใจ

กลางเมอืง พรอ้มอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่หรอืชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั ย่านถนน “สตรอยเกท”์  

15.00  ไดเ้วลาอนัเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่น าทา่นลงเรอืส าราญขนาด

ใหญด่เีอฟดเีอส DFDS ซึง่สะดวกสบาย

ดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกนานาชนดิ 

เชน่ ภตัตาคาร บาร ์ไนตค์ลบั และเพลนิ

กบัการเลอืก ชมสนิคา้ปลอดภาษ ีฯลฯ 

น าทา่นลอ่งสูท่ะเลเหนอืจรดมหาสมุทร

แอตแลนตกิ ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะ

ไดช้ม “ออสโลฟยอรด์” สว่นหนึง่ของฟ

ยอรด์นอรเ์วยท์ ีม่ชี ือ่เสยีงไปท ัว่โลก 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ แบบบฟุเฟ่ตอ์าหาร

ทะเลเมนูพเิศษ สแกนดเินเวยีนซฟีู๊ ด 

Scandinavian Seafood พรอ้ม

เคร ือ่งดืม่ทา่นละ 1 แกว้ ณ ภตัตาคาร

ภายในเรอื ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมทุรแอตแลนตกิ และจากทะเลเหนอื ค า่คนืนีห้า

ความส าราญและพกัคา้งคนืในเรอืส าราญ DFDS  

ทีพ่กั: เรอื DFDS TOR LINE / พกัหอ้งละ 2 ทา่น(หอ้งพกัววิทะเล) 

 

วนัที3่  ออสโล – พพิธิภณัฑไ์วกิง้ – สวนประตมิากรรมวกิแลนด ์– เดนิเลน่ยา่นเอเคอรบ์รู 

 ชอ้ปป้ิงทีแ่บรนดเ์นมยา่นถนนคารล์โจฮนั   

 

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


 

 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้แบบสแกนดเินเวยีน ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ  

09.30 เดนิทางถงึท่าเรอืกรุงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์น าท่านชมบรเิวณลานกระโดดสกโีฮเมนคอเลน 

(HOLMENKOLLEN) ซึง่สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานที่

แขง่ขนักระโดดสกทีีม่ีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุของนอรเ์วย ์ชม

สวนประตมิากรรมวกิแลนด ์ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจใน

ผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กสุตาฟ วกิเก

แลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปี ในการแกะกลุม่รูปสลกั

หนิแกรนติและทองแดงใหค้น รุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจักรใน

หนึง่ชวีติของมนุษยต์รงใจกลางของอทุยานเป็นทีต่ัง้

ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านชือ่ "โมโนลทิ" 

(สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลกัแกรนติเพยีงแท่งเดยีว 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านชมววิทวิทัศนย์่านเอเคอรบ์รูค (Aker 

Brygge) ย่านชอ้ปป้ิงขา้งท่าเรอืเป็นทีน่ยิมแหง่หนึง่

ของนักท่องเทีย่ว และทีต่ัง้ของศาลาวา่การ (Town 

Hall) แนวอารต์เดคโคสถาปัตยกรรมทีด่ทูันสมยั 

ประดบัไปดว้ยน ้าพ ุสวน และประตมิากรรมเตมิแตง่ใหดู้

กลมกลนืใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre 

สถานที่ๆ มกีารจัดแสดงเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้ับรางวลัอนัทรง

เกยีรต ิและไกลออกไปคอืโรงโอเปร่า ทีถู่กสรา้งขึน้มา

ใหม่ดว้ยแนวคดิสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น าท่านชอ้ปป้ิง

ทีย่่านคารล์โจฮนัสตรที (KARL JOHAN STREET) เป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ลือ่งชือ่ของเมอืงออสโล สนิคา้ของ

ฝากทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วคอื เครือ่งครัว พวง

กญุแจ เป็นตน้ อสิระใหท้่าน   ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั :  SCANDIC HOTEL, OSLO หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

 

วนัที4่  ออสโล –  คารล์สตทั – เออเรบรู  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตทั (KARLSTAD) 

(200 ก.ม.) คารล์สตดัเป็นเมอืงสวยงามเล็กๆ ตัง้อยู่

รมิแม่น ้าเดลตา้ทีย่าวทีส่ดุในสวเีดนทีไ่หลลงสู ่

ทะเลสาบวาเน่นทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ     

อดตีศนูยก์ลางทางการคา้ของชาวไวกิง้มาตัง้แต่ 

1,000 ปีกอ่นครสิตกาล สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1584 โดย 

ดยุค ชารล์ ซึง่ตอ่มาคอืกษัตรยิ ์ชารล์ที ่9 แห่ง

ราชวงศส์วดีชิ ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระนามของ

พระองค ์ชมโบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

1730 ชมจัตรุัสใจกลางเมอืง   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเออเรบลู Orebro (109 ก.ม.) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ ตัง้อยู่ในภาคกลาง

ของประเทศสวเีดน ชมเมอืงเออเรอะบรู เมอืงเออเรอะบร ูอดตีเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางการคา้ และยัง

ถอืวา่เป็นศนูยก์ลางทางประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมทีม่คีวามเกา่แกม่ากแห่งหนึง่ของประเทศสวเีดนอกีดว้ย 

บันทกึภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางทีม่อีายุ

เกา่แกม่ากกวา่ 700 ปี ตัง้อยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น ้าสวารต์าน “Svartan River” สรา้งขึน้ครัง้แรกในชว่งรัช

สมัยของราชวงศว์าซา (Royal Family Vasa)  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั : SCANDIC HOTEL, OREBRO หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที5่  สต็อคโฮลม์ – ศาลาวา่การเมอืง – เขตเมอืงเกา่ “แกมลา่สแตน”  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน ัน้เดนิทางสูก่รงุสต๊อกโฮลม์ น าทา่นชมกรงุสต๊อก

โฮลม์ Stockholm เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ทีม่ี

ความสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก จนไดร้บัการขนานนาม

วา่ “ความงามบน ผวิน ้า” Beauty on Water หรอื “ราชนีิ

แห่งทะเลบอลตคิ จากนัน้น าท่านขึน้สูจุ่ดชมววิพรอ้มชม

ความสวยงามของกรงุสตอ๊กโฮลม์จากดา้นบนเนนิเขา   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิเลน่ชม “แกมลา่สแตน” เมอืงเกา่แกท่ีส่ดุ

แห่งยุคกลาง และยังเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, 

มหาวหิาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุม่อาคารพพิธิภัณฑ ์

จากนัน้แวะถ่ายรูป (ดา้นนอก) พระราชวงัสต็อคโฮลม์ 

(STOCKHOLM ROYAL PALACE) เป็นทีอ่ยู่อาศยัของ 

พระมหากษัตรยิส์วเีดนในปัจจุบันเป็นพระราชวงัทีก่อ่สรา้ง

ดว้ยอฐิ หลงัคาถูกปกคลมุดว้ยทองแดงและยังเป็น 1 ใน

พระราชวงัหลวงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่น

ถนนชอ้ปป้ิง DROTTNINGGATAN ของกรงุสต็อค

โฮลม์ หรอืชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้เอ็นเค NK ซึง่เป็น 

“หา้งทีใ่หญท่ีสุ่ดในยุโรปเหนอื” ตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั:  Quality Hotel Globe Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที6่  สตอ๊คโฮลม์ – พพิธิภณัธเ์รอืวาซา – เขา้ศาลาวา่

การ - ลอ่งเรอืส าราญ ซลิเลยีไลน ์SILJA LINE 

(หอ้งพกัววิทะเล) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเขา้ชม “ซติี ้ฮอลล”์ City Hall หรอืศาลาว่า

การเมอืงซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่

ดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 

ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณใ์น

ปี 1911 และทุกปีจะมพีธิมีอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize 

ที ่ซติี ้ฮอลลน้ี์ 



 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเขา้ชม “พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา” ชมเรอืรบวาซา ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการท าสงครามกบัเยอรมนี แต่

เรอืรบล าน้ีกลบัไม่มโีอกาสทีจ่ะไดอ้อกไปลอยล าตอ่หนา้ศตัรูของสวเีดนเลยเพราะหลงัจากเรอืรบวาซารไ์ด ้

ถูกปลอ่ยลงน ้าไดเ้พยีง 30 นาท ีเรอืรบวาซารก็์ลม่และจมลงสูก่น้ทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิง้ใหจ้มอยู่ใต ้

ทะเลบอลตคินานถงึ 333 ปี 

15.00 น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่เดนิทางเปลีย่นบรรยากาศโดยเรอืส าราญขนาดมหมึา “ซลิเลยีไลน”์ 

Silja Line ซึง่เป็นเรอืสมุทร ขนาดใหญ่ทีส่ดุของสแกนดเินเวยี ลอ่งผ่านทะเลบอลตกิ สูก่รุงสตอ๊กโฮลม์ 

ประเทศสวเีดน เพลดิเพลนิกบัความสนุกสนานมากมายในเรอื อาท ิภัตตาคาร, รา้นอาหาร, บาร,์ ไนตค์ลบั, 

ดสิโกเ้ธค, ศนูยส์นัทนาการส าหรับครอบครัว, รา้นคา้ปลอดภาษี และเสีย่งโชคในคาสโินมรีะดบัชมววิ

ทวิทัศนอ์นัสวยงามของหมู่เกาะแกง่หนิ ท่าเรอื และบา้นไมส้มัยศตวรรษที ่19 ระหวา่งสองเมอืงหลวงมหา

เสน่หแ์ห่งสแกนดเินเวยี  อสิระกบัการ

พกัผอ่นบนเรอื  

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ แบบบฟุเฟ่ตอ์าหาร

ทะเลเมนูพเิศษ สแกนดเินเวยีนซฟีู๊ ด 

Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคาร

ภายในเรอื ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือ

และทะเลบอลตกิ ทดลองชมิไขป่ลาคารเ์วยี 

และปลาแซลมอนแบบตา่งๆพรอ้มทัง้ชมิไวน์

เลศิรส เพลดิเพลนิกบัความหรูหราทีไ่ม่

ธรรมดาในคนืพเิศษน้ี 

ทีพ่กั:  บนเรอืส าราญซลิเลยีไลน:์ Silja Line 

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) หอ้งพกัววิทะเล 

 

วนัที7่ เฮลซงิก ิ– ชมเมอืง – โบสถห์นิเทมเปอเลยีวคโิอ - เขา้สนามบนิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารมือ้เชา้แบบสแกนดเินเวยีน ณ หอ้งอาหารในเรอืส าราญ  

09.30 เรอืเขา้เทยีบฝั่งกรงุเฮลซงิกเิฮลซงิก ิเมอืงหลวงของประเทศ

ฟินแลนด ์น าทา่น ชมกรงุเฮลซงิกเิมอืงหลวงของฟินแลนด ์ซึง่มี

สถาปตัยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวดีชิและรสัเซยี เจา้ของ

สมญานาม “ธดิาสาวแหง่ทะเล  บอลตกิ”  น าทา่นเขา้ชม “โบสถ์

หนิเทมเปอเลยีวคโิอ” Templiaukkio Church ทีส่รา้งขึน้โดย 

การขดุเจาะในซอกหนิแกรนติขนาดมหมึา โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสอง

พีน่อ้งตวัโมและตโิม ในปีค.ศ. 1969 ม ีรูปร่างคลา้ยจานบนิ จากนัน้

เยีย่มชมมหาวหิาร Uspensy ของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อดอกซท์ี่

งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยี จากน ัน้ชม“จตัุรสั

รฐัสภา” Senate Square ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็ก

ซานเดอรแ์ละมหาวหิารใหญน่กิายรเูธอรนั นอกจากน ัน้ยงัม ี

“อนุสาวรยีซ์เิบลอิซุ” Sibelius คตีกวเีอกชาวฟินนผ์ูแ้ตง่เพลง

ฟินแลนเดยีทีส่วนสาธารณะเวลล ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชม “ตลาดนดัรมิทะเล” Market Square ทีม่ชีือ่เสยีง

นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทีข่ายของทีร่ะลกึแกนั่กท่องเทีย่ว 

แหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยังแป็นทีต่ัง้

สถานทีส่ าคญั อาท ิท าเนียบประธานาธบิด,ี ศาลากลางและโบสถ ์อสิระ



 

 

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศยั ไดเ้วลานัดหมาย เดนิทางสูส่นามบนิ 

23.20 ออกเดนิทางสู ่โดฮา โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR308 

 

วนัที8่ โดฮา – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

05.30  เดนิทางถงึ โดฮา เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

08.00 ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR832 

19.00 เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

+++++++++++++++++++++++ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

การจราจร การลา่ชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในตา่งประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะน ัน้  

เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดนิทาง บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผ์ูน้ าทวัร ์มี

อ านาจตดัสนิใจ ณ ขณะน ัน้ท ัง้นีก้ารตดัสนิใจ จะค านงึถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ

ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคญั  

 

อตัราคา่บรกิาร 

ชว่งออกเดนิทาง 

 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ  

2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่  

12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น 

( มเีตยีงเสรมิ ) 

พกัทา่นเดยีว  

/ หอ้ง 

จา่ยเพิม่ 

 

ก.ย.-พ.ย. 2562 55,900 55,900 55,900 15,900 

27 ธ.ค.-03 ม.ค. 2563 62,900 62,900 62,900 19,900 

ตอ้งการเดนิทางโดยช ัน้ธุรกจิ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // เฮลซงิก ิ- กรุงเทพฯ (หรอืสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม ่

 อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พักตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความ

เหมาะสมเป็นหลกั  



 

 

 คา่อาหารทีร่ะบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ  

 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูน้ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (หากผูเ้ดนิทางอายุเกนิ 75 ปี หรอืไม่ไดเ้ดนิทาง

ไปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตอ้งซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

 คา่ทปิคนขบัรถวนัละ 2 ยูโร/วนั/ทา่น (ทา่นละ 12 ยูโร) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 100 บาท/วนั/ทา่น (ทา่นละ 800 บาท) 

 คา่บรกิารและคา่ธรรมเนยีมวซีา่ 4,000 บาท 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ  

 คา่ผกผันของภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหัน 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสญูหายจากมจิฉาชพี

ทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทุกท่าน)  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 30,000 บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรุณาช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มฉิะนัน้

จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง

นอ้ย 20 ท่าน และหรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ี ทาง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

o ทางบรษิทัจะท าการยืน่วซี่าของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ ัง่ครบ  25 ทา่น และไดร้บัควิการตอบรบั

จากทางสถานทตู เน่ืองจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ , หอ้งพักที่

คอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยืน่วซีา่

ใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุป๊ในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง

ท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอย

ดแูล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวรเ์ป็นผู ้

ก าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความ

สะดวกในการยืน่วซีา่เท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางท่าน 



 

 

 กรณีวซี่าทีท่า่นยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยจรงิที่

เกดิข ึน้ดงัตอ่ไปนี ้

-  คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทูตจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผ่านหรอืไม่ผ่าน

การพจิารณา 

-  คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ หรอืต ัว๋เคร ือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่ หาก

ท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูก

หักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไม่ออกตัว๋ท่านจะ

เสยีแตค่า่มัดจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้ 

-  คา่หอ้งพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนคา่มดัจ า

หอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

100% 

 ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั หรอื

ตา่งประเทศ และจะส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของ

บรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ   

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วนั - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลและกรุป๊

ทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทน

ในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35 วนัขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 10,000 บาท    

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  25 วนัขึน้ไป  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  20 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซี่า VISA(ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอย่างนอ้ย 3 หนา้  

2. รูปถ่ายส ี(ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ขึน้อยู่กบัประเทศที่

จะเดนิทาง  

3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชดุ 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง อายุ 

ยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนักงานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองการท างานเป็น

ภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ

สถานทูต 

* ขา้ราชการและนักเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชอีอมทัพยเ์ท่านัน้ สว่นบัญชอีืน่ๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ทัง้น้ีเพือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณท์่สดุ)  

* หนังสอืรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ

ใชช้ื่อแต่ละสถานทูตพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลัง 6 

เดอืน กรุณาสะกดชือ่ใหต้รงกับหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบัญชเีลม่เดยีวกบัส าเนาทีท่่านจะใชย้ื่นวซี่า (ใชเ้วลา

ด าเนนิการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบัญชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 



 

 

* สาม-ีภรรยาทีม่ีการจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิร่วมกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคน

ละชดุ 

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได ้

เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออก

โดยทีว่า่การอ าเภอ 

6. ส าเนาบัตรประชาชน หรอื ส าเนาสตูบิัตร 1 ชดุ 

7. ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

8. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 

9. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชดุ 

10. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่าสถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็

ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

11. หากสถานทูตมกีารเรียกสมัภาษณ ์ทางบรษัิทฯขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยัง

ประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์น

การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืให ้

ท่านหลงัจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 

 

 

 


