
 

 

รหัสทัวร WCT1902789 
ทัวรยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมารค นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด  
8 วัน 5 คืน (QR) 
โคเปนเฮเกน  - จตรัุสพระราชวังอามาเลียนบอรก - น้ําพุเกฟออน - เออเรบร ู  
คารลสตัท - สต็อคโฮลม - ศาลาวาการเมือง - แกมลาสแตน – พระราชวงัสต็อคโฮลม  
ออสโล  เอเคอรบรูคเฮลซิงกิ - ลองเรือสําราญ DFDS และ SILJA LINE หองพักวิวทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
โปรแกรมการเดินทาง 



 

 

วันที1่  กรุงเทพฯ – โดฮา 
17.30 คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบินกาตารแอรเวยแถว Q 

ประตู 8 
20.55 ออกเดินทางสูโดฮา โดยสายการบินการตาแอรเวย เท่ียวบินที่ QR833  
 
วันที2่ โดฮา – โคเปนเฮเกน – ลิตเต้ิล เมอรเมด – น้ําพุเกฟออน   
 พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปم�ง – เรือสําราญ DFDS(หองววิทะเล) 
23.40 ถึงกรุงโดฮา เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง สูประเทศเดนมารค   
01.35 ออกเดินทางสู โคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบินที่ QR161 
07.05 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน หลังจากผานวิธีการตรวจคนเขาเมืองและพิธีทางศุลกากรแลว  
 นําทานออกเดินทางเขาสูตัวเมืองโคเปนเฮเกน ต้ังอยู

ระหวาง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอมรอบดวย
พื้นน้ําเกือบทั้งหมดภูมปิระเทศประกอบดวย
คาบสมุทร Jutland  และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ 
นําทานถายรูปคูกับ เงอืกนอยลิตเต้ิลเมอรเมด Little 
Mermaid สัญลักษณของเมือง จากน้ันชม น้ําพุเกฟ
ออน ซึ่งเปนผลงานแอนเดอรส บุนดการด สรางให
เปนสัญลักษณของเมืองในโอกาสครบรอบปที ่50 
จากน้ันชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอรก” 
(Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดูหนาวของ
ราชวงศแหงเดนมารก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมจัตุรัสซิต้ีฮอลล อาคารเทศบาลเมืองเกา เขตยานใจกลางเมือง พรอมอิสระให

ทานไดเดินเลนหรือชอปปم�งตามอัธยาศัย ยานถนน “สตรอยเกท”  
15.00  ไดเวลาอันเดินทางสูทาเรือเพ่ือนํา

ทานลงเรือสําราญขนาดใหญดีเอฟดี
เอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายดวยส่ิง
อํานวยความสะดวกนานาชนิด เชน 
ภัตตาคาร บาร ไนตคลบั และเพลิน
กับการเลือก ชมสินคาปลอดภาษี 
ฯลฯ นําทานลองสูทะเลเหนือจรด
มหาสมุทรแอตแลนติก ระหวางการ
เดินทางทานจะไดชม “ออสโลฟ



 

 

ยอรด” สวนหน่ึงของฟยอรดนอรเวยท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก 
ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟ�ตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู�ด 

Scandinavian Seafood พรอมเคร่ืองดืม่ทานละ 1 แกว ณ ภัตตาคารภายในเรือ 
ประทับใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ําคืนน้ีหา
ความสําราญและพักคางคืนในเรือสําราญ DFDS  

ที่พัก: เรือ DFDS TOR LINE / พักหองละ 2 ทาน(หองพักวิวทะเล) 
 
วันท่ี3  ออสโล – พิพิธภัณฑไวกิ้ง – สวนประติมากรรมวิกแลนด – เดินเลนยานเอเคอรบรู 
 ชอปปم�งที่แบรนดเนมยานถนนคารลโจฮัน   
เชา บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  
09.30 เดินทางถึงทาเรือกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวย นําทานชมบริเวณลาน

กระโดดสกีโฮเมนคอเลน 
(HOLMENKOLLEN) ซึ่งสรางขึ้นเพ่ือเปน
สถานที่แขงขันกระโดดสกีท่ีมี่ช่ือเสียงที่สุด
ของนอรเวย ชมสวนประติมากรรมวกิแลนด 
ทานจะต่ืนตาต่ืนใจในผลงานของปฏิมากร
เอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใช
เวลา 40 ป ในการแกะกลุมรูปสลัก
หินแกรนิตและทองแดงใหคน รุนหลังได
เห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวติของมนุษยตรงใจ
กลางของอุทยานเปนท่ีต้ังของรูปแกะสลักช้ิน
โบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 
เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทง
เดียว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชมวิวทิวทัศนยานเอเคอรบรูค 

(Aker Brygge) ยานชอปปم�งขางทาเรือเปน
ที่นิยมแหงหน่ึงของนักทองเที่ยว และท่ีต้ัง
ของศาลาวาการ (Town Hall) แนวอารต
เดคโคสถาปตยกรรมทีดู่ทันสมัย ประดับไป
ดวยน้ําพุ สวน และประติมากรรมเติมแตงให
ดูกลมกลืนใกลกันเปน The Nobel Peace Centre สถานที่ๆมีการจัดแสดงเกี่ยวกบั
ผูที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปรา ท่ีถูกสรางขึ้นมาใหมดวย



 

 

แนวคิดสถาปตยกรรมรวมสมัย นําทานชอปปم�งที่ยานคารลโจฮันสตรีท (KARL JOHAN 
STREET) เปนแหลงชอปปم�งที่เลื่องช่ือของเมืองออสโล สินคาของฝากที่เปนท่ีนิยมของ
นักทองเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกญุแจ เปนตน อิสระใหทาน   ชอปปم�งตามอัธยาศ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก :  SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี4  ออสโล –  คารลสตัท – เออเรบร ู 
เชา บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัท (KARLSTAD) (200 ก.ม.) คารลสตัดเปนเมือง

สวยงามเล็กๆ ต้ังอยูริมแมน้ําเดลตาที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู ทะเลสาบวาเนนท่ี
ใหญเปนอันดับสองของประเทศ     อดีตศูนยกลางทางการคาของชาวไวกิ้งมาต้ังแต 
1,000 ปกอนคริสตกาล สรางเมื่อป ค.ศ.1584 โดย ดยคุ ชารล ซึ่งตอมาคือกษัตริย 
ชารลท่ี 9 แหงราชวงศสวีดิช ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ชมโบสถใหญ
ของเมือง สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเออเรบลู Orebro 

(109 ก.ม.) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากแหงหน่ึง 
ต้ังอยูในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชม
เมืองเออเรอะบรู เมืองเออเรอะบรู อดีต
เมืองที่มีความเจรญิรุงเรืองทางการคา และ
ยังถือวาเปนศูนยกลางทางประวัตศิาสตร 
และวัฒนธรรมที่มคีวามเกาแกมากแหงหน่ึง
ของประเทศสวีเดนอีกดวย บันทึกภาพความ
งดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro 
Castle) ปราสาทป�อมปราการยุคกลางท่ีมี
อายุเกาแกมากกวา 700 ป ต้ังอยูบนเกาะ
เล็กๆ บนแมน้ําสวารตาน “Svartan 
River” สรางขึ้นครั้งแรกในชวงรชัสมัยของราชวงศวาซา (Royal Family Vasa)  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก : SCANDIC HOTEL, OREBRO หรือระดับใกลเคียง 
 
 
วันท่ี5  สต็อคโฮลม – ศาลาวาการเมือง – เขตเมืองเกา “แกมลาสแตน”  



 

 

เชา บริการอาหารเชา ท่ี หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันเดินทางสูกรุงสตอกโฮลม นําทานชม

กรุงสตอกโฮลม Stockholm เมืองหลวงของ
ประเทศสวีเดน ท่ีมคีวามสวยงามที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก จนไดรับการขนานนามวา “ความงาม
บน ผิวน้ํา” Beauty on Water หรือ “ราชินี
แหงทะเลบอลติค จากน้ันนําทานขึ้นสูจุดชมววิ
พรอมชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจาก
ดานบนเนินเขา   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินเลนชม “แกมลาสแตน” เมืองเกาแก

ที่สุดแหงยุคกลาง และยังเปนท่ีต้ังของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน 
ตลอดจนกลุมอาคารพพิิธภัณฑ จากน้ันแวะถายรูป (ดานนอก) พระราชวังสต็อคโฮลม 
(STOCKHOLM ROYAL PALACE) เปนท่ีอยูอาศัยของ พระมหากษัตริยสวีเดนใน
ปจจุบันเปนพระราชวงัที่กอสรางดวยอิฐ หลังคาถูกปกคลมุดวยทองแดงและยังเปน 1 ใน
พระราชวังหลวงที่ใหญท่ีสุดในโลก นําทานชอปปم�ง ยานถนนชอปปم�ง 
DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮลม หรือชอปปم�งที่หางสรรพสินคาเอ็นเค NK 
ซึ่งเปน “หางที่ใหญท่ีสุดในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก:  Quality Hotel Globe Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี6  สตอคโฮลม – พิพิธภัณธเรือวาซา – เขาศาลาวาการ 
 ลองเรือสําราญ ซิลเลียไลน SILJA LINE (หองพักวิวทะเล) 
เชา บริการอาหารเชา ท่ี หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเขาชม “ซิต้ี ฮอลล” City 

Hall หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสราง
ถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของ
สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวย
อิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคา
ดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบรูณในป 
1911 และทุกปจะมีพิธีมอบรางวัล 
“โนเบล” Nobel Prize ที ่ซิต้ี ฮอลลน้ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑเรือวาซา” ชมเรือรบวาซา ที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการทําสงคราม
กับเยอรมนี แตเรือรบลําน้ีกลับไมมีโอกาสท่ีจะไดออกไปลอยลําตอหนาศัตรูของสวีเดน
เลยเพราะหลังจากเรือรบวาซารไดถูกปลอยลงน้ําไดเพียง 30 นาที เรือรบวาซารก็ลม
และจมลงสูกนทะเลอยางรวดเรว็ และถูกทิ้งใหจมอยูใตทะเลบอลติคนานถึง 333 ป 

15.00 นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา “ซิล
เลียไลน” Silja Line ซึ่งเปนเรือสมุทร ขนาดใหญท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ลองผานทะเล
บอลติก สูกรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายใน
เรือ อาทิ ภัตตาคาร, รานอาหาร, บาร, 
ไนตคลับ, ดิสโกเธค, ศูนยสันทนาการ
สําหรับครอบครัว, รานคาปลอดภาษี 
และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิว
ทิวทัศนอันสวยงามของหมูเกาะแกงหิน 
ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษท่ี 19 
ระหวางสองเมืองหลวงมหาเสนหแหง
สแกนดิเนเวีย  อิสระกบัการพักผอนบน
เรือ  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟ�ตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู�ด 
Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือ
และทะเลบอลติก ทดลองชิมไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆพรอมท้ังชิม
ไวนเลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราท่ีไมธรรมดาในคืนพิเศษน้ี 

ท่ีพัก:  บนเรือสําราญซิลเลียไลน: Silja Line (พักหองละ 2 ทาน) หองพักวิวทะเล 
 
วันที่7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ - เขาสนามบิน 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารใน

เรือสําราญ  
09.30 เรือเขาเทียบฝم�งกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศ

ฟนแลนด นําทาน ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟนแลนด 
ซึ่งมีสถาปตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวางสวีดิชและรัสเซีย 
เจาของสมญานาม “ธิดาสาวแหงทะเล  บอลติก”  นําทาน
เขาชม “โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio 
Church ที่สรางข้ึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถซึ่งออกแบบ
โดยสองพ่ีนองตัวโมและติโม ในปค.ศ. 1969 ม ีรูปรางคลายจานบิน จากน้ันเยี่ยมชม
มหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซท่ีงดงามดวยลักษณะ



 

 

สถาปตยกรรมแบบรัสเซีย จากน้ันชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเปนท่ีต้ังของ
อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน นอกจากน้ันยังม ี
“อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลงฟนแลนเดียท่ี
สวนสาธารณะเวลล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะเปนตลาดยาน

ใจกลางเมืองที่ขายของท่ีระลึกแกนักทองเที่ยว แหลงขายปลานานาชนิด อาหารผลไม 
และดอกไมแลว ยังแปนท่ีต้ังสถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและ
โบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย ไดเวลานัดหมาย เดินทางสู
สนามบิน 

23.20 ออกเดินทางสู โดฮา โดยสายการบินการตา แอรเวย เที่ยวบินที่ QR308 
 
วันท่ี8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.30  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.00 ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ QR832 
19.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ�า อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง 
บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสนิใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการ
ตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปน
สําคัญ  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 

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

�� ธ.ค.-�� ม.ค. ���� 62,900 62,900 62,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน // เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศ
ลงกอน-หลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายใน
ยุโรปไม 

 อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูนําเท่ียวตลอดการเดินทาง 1 ทาน  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หากผูเดินทางอายุเกิน 
75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมกรุปตองซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิม) 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ทาน (ทานละ 12 ยูโร) 
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท/วัน/ทาน (ทานละ 800 บาท) 
 คาบริการและคาธรรมเนียมวีซา 4,000 บาท 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากป�องกันการ
สูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา
หองพักสําหรับทุกทาน)  



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข
ตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ  25 ทาน และไดรบัคิว

การตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบรษัิทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทาน
จะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวี
ซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 



 

 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญใน
การยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถกูหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวนัท่ีเขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชีแ้จงให
ทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมท่ีพักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ี
จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลและกรุปที่ตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารท่ีใชในการยื่นขอวีซา VISA(ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 

หนา  
2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 

รูป ข้ึนอยูกบัประเทศที่จะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมี
ช่ือผูเดินทาง อายุ ยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน 
หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรบัรองกรุณาระบุคําวา TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
* ขาราชการและนักเรยีน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชี
อ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ี
เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิ
ฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกบัหนา
พาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สาม-ีภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทาง
ธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง 
หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจาก
บิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ 

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
9. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
10. การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  



 

 

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวี
ซาปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถงึประโยชน
และความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
 
 
 
 


