
 

กำหนดการเดินทาง ราคารวมทุกอย่างตามรายการแล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

พิเศษ  ล่องเรือและพักบนเรือสำราญ SILJALINE 

ล่องเรือและพักบนเรือสำราญ DFDS SEAWAY 

วันท่ีหน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์) 

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สาย

การบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอำนวยความ

สะดวก 

วันท่ีสอง เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์) 

21.15 น.  (เวลาท้องถ่ิน) ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ โดยเท่ียวบิน

ท่ี QR833/QR301 



*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องบินท่ีสนามบินโดฮา  00.05-08.50 *.*.*. 

15.05 น. (เวลาท้องถ่ิน) ถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงและเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ 

เฮลซิงกิอยู่ติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานคร

เฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีชื่อเดิมว่าเฮลซิงฟอร์สและยังคงเป็นชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบัน

... หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว.... 

  จากน้ันนำท่านชมประเทศท่ีมีเอกลักษณ์ของ

ตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม ธิดาสาวแห่ง

ทะเลบอลติก นครลูกครึ่ง มีประชากรกว่าสี่แสน

คน มีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมันทำหน้าท่ี

เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่น้ี 

ชม ศู น ย์ ก ล างขอ ง เมื อ ง ท่ี  จั ตุ รั ส รั ฐ ส ภ า 

(SENATE SQUARE) ซ่ึงมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหม่ืนคน สิ่งก่อสร้างสำคัญ

บริเวณจัตุรัสน้ีคือ มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศ

ตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลำดับ 

และบริเวณจัตุรัสแห่งน้ียังเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง

เรดส์ โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต 

ชมมหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ 

และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ท่ีใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสก้ีตั้งอยู่บน

เนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของ

อ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือท่ีสวยงามจุดหนึ่ง  

  ชม โบสถ์ TEMPPELIAUKIO ซ่ึ งมีอีกชื่อห น่ึงว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ ท่ี มี

ชื่อเสียงอีกแห่งหน่ึงของกรุงเฮลซิงกิ สร้างด้วยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งท่ี

สวยงาม มีสถาปัตยกรรมท่ีแปลกตาอยู่บริเวณหน้าผาท่ีมีกำแพงภายในเป็นหิน   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก SCANDIC หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์) - ล่องเรือ SILJA LINE - สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ  (MARKET SQUARE) ท่ีมีท้ังส่วนของตลาดปลา

,ตลาดผลไม้,ตลาดสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเท่ียว ท่านจะได้ชมภาพชีวิตการจับจ่ายซ้ือ

ของของชาวฟินนิช อีกท้ังยังสามารถเลือกชม เลือกซ้ือหาเชอร์รี่สด สตรอเบอรี่สด 

ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์มากมาย ฯลฯ  



  ...นำท่านชมย่านเมืองเก่า และอิสระพักผ่อน

ตามอัธยาศัย พร้อมช้อปป้ิงสินค้าแบรนเนม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  จากน้ันเดินทางสู่ ท่าเรือ SILJA LINE เพื่อ

เดินทางโดยเรือสำราญล่องทะเลบอลติก

ขนาดมหึมาล่องผ่านฟยอร์ดอันแสนงามของ

ฟินแลนด์ สู่ทะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความ

สนุกสนานมากมายในเรือ เช่น ห้องเล่นเกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร บาร์ คาสิโน 

ไนต์คลับ ร้านค้าปลอดภาษีท่ีจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษสุด  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ 

สแกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะ

ปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์ 

หรือซอฟดริงค์ให้เลือกดื่มแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกับความหรูหราท่ีไม่ธรรมดาใน

คืนพิเศษน้ี ค่ำคืนน้ี พักผ่อนในเรือสำราญ SILJA LINE  

***หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG สำหรับค้างคืน 1 คืน*** 

วันท่ีสี่  สต๊อกโฮล์ม - โอเรโบร(สวีเดน) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.45 น.  เรือเข้าเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมือง

หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริม

ชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศ เป็นท่ีตั้ งของ

รัฐบาลสวีเดน และเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี

คาร์ลท่ี 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของสวีเดน …. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

......นำท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลกจนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวัติศาสตร์

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ...ชมความสวยงามของวิวกรุงสต๊อกโฮล์ม ณ จุดชมวิว นำท่านช้อป

ป้ิงท่ีถนนช้อปป้ิงสตรีท.....อิสระช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย.... 

นำท่าน ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือวาซา เรือรบโบราณท่ีจม

ทะเลถึง 333 ปี เรือรบท่ีใหญ่ ท่ีสุดบรรทุกปืนใหญ่ ถึง 64 

กระบอก สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านท่ีต้องการ

เข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 15Euro.- 

*.*.*.นำท่านอิสระถ่ายรูปด้านหน้ากับซิตี้ฮอลล์ (CITY 

HALL) หรือศาลาการเมืองทุกปีของวันท่ี 10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ท่ีน่ี 



นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเรโบร (ÖREBRO) ประเทศสวีเดน (192 กม.)  ตั้งอยู่บนฝั่ง

ตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นสถานท่ีมีการประชุมครั้งสำคัญหลายครั้ง รวมท้ัง

การประชุมแห่งชาติใน ค.ศ. 1810  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า โอเรโบร-คาร์ลสตัท-ออสโล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ชมความสวยงามของปราสาทโอเรโบ อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึก .... นำท่าน

ออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (109 กม.) เมืองริม

ทะเลสาบแวนเนิร์น ท่ีมีชาวเมืองนอร์ดิกดั้งเดิมอาศัยมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) (218 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ท่ีตั้ง

อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงาม

ของท้องทุ่งหญ้าอันเขียวขจี 

 นำท่านถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นำท่านชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือ

ไวก้ิงโบราณจัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงท่ีสร้างจากไม้ ในสตวรรษท่ี 9  *.*.*. หากท่านท่ี

ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 

15Euro.- *.*.*. 

 นำท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึง

คามเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่ง

เป็นผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด์ .นำท่านชมปราสาท 

AKERSHUS นำชมกรุงออสโล นครท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวก้ิงเรืออำนาจ 

ผ่านชมนำเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริย์นอร์เวย์ ..นำท่านชมศาลาว่า

การเมืองออสโล ซ่ึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ 

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ รายล้อมไปด้วยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด ...จากน้ันอิสระช้อป

ป้ิงอย่างจุใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ี

เล่ืองชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวคือ เครื่องครัว พวง

กุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของท่ีระลึกต่างๆ ท่ีขายกันในประเทศน้ีจะมี

ราคาค่อนข้างสูงเน่ืองจากนอร์เวย์เป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศ

หน่ึง… 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 



วันท่ีหก ออสโล-เรือ DFDS 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ชมความสวยงามของย่านเมือง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและช้อปป้ิง

สินค้าแบรนด์เนม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

........ น.  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุ่งสู่ เมือง

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) 

16.30 น. เรือสำราญ DFDS SEAWAYS สู ่เมืองโคเปนเฮเก้น 

ประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะได้พบกับสิ่งอำนวย

ความสะดวก 

- ดิสโก้เธค -  บาร์ – ร้านค้าปลอดภาษีและอื่นๆอีก 

มากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหาค่ำแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ สไตน์สแกนดิเนเวียน 

ท่ีพัก  พักบนเรือ DFDS SEAWAYS 

วันท่ีเจ็ด โคเปนเฮเกน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

09.30 น. เรือสำราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดน

มาร์ค เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออก

ของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจท่ีสำคัญ เน่ืองจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของ

การขนส่งสินค้าการท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม อีกท้ังยัง เป็นเมืองใหญ่ท่ีสวยงาม และ

น่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่  นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่ง

ท่องเท่ียวสำคัญอีกแห่งหน่ึงของเมือง เพราะมีร้านค้า 

ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกท่ีสวยงาม ทันสมัย

ประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณท่ีได้รับการ

บูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริม

สองข้างฝั่งแม่น้ำ ... 

นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG 

PALACE) ซ่ึงเป็นสถานท่ีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวัง

แห่งน้ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปล่ียน

ทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบ๊ักก้ิงแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวัง

ตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซ่ึงรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้



อย่างสบาย เน่ืองจากพระราชวังแห่งน้ีไม่มีรั้วก้ัน จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง ท่านจะ

พบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามย่ิงนัก…. 

นำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (THE LITTLE MERMAID) ตำนาน

แห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ท่ีสำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพัน 

ธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน (HANS CHRISTIAN ANDERSEN) แอ

เรียล คือ ตัวละครสำคัญท่ีทำให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหน่ึง นอกจาก

สวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะน่ังอวดโฉม

อยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของท่ีระลึก  ไม่ว่าจะเป็น 

แม็กเน็ตแก้วน้ำ พวงกุญแจ ทั่วกรุงโคเปนเฮเกน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีแปด โคเปนเฮเกน-โดฮา-ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.30 น. (เวลาท้องถ่ิน)  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 

QR162/QR830 

*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องบินท่ีโดฮา  16.35-20.15  *.*.*. 

วันท่ีเก้า  ประเทศไทย 

07.05 น.  (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

 

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับวันเดินทางท่ีท่าน

ได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว 

ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 

 

 



อัตราค่าใช้จ่าย 

วันท่ีเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง

เสริม 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

19-27 มิ.ย. / 26 ม.ิย.-4 ก.ค. / 3-11 ก.ค. 

17-25 ก.ค. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. / 7-15 ส.ค. 

21-29 ส.ค. / 28 ส.ค.-5 ก.ย. / 4-12 ก.ย. 

18-26 ก.ย. / 25 ก.ย.-3 ต.ค.   

2-10 ต.ค. / 9-17 ต.ค.  

74,900.- 

12,900.- 

16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค. 79,900.- 

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย.  74,900.- 

27 พ.ย.-5 ธ.ค. / 4-12 ธ.ค.   79,900.- 

11-19 ธ.ค. 74,900.- 

25 ธ.ค.-2 ม.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 84,900.- 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี

น้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 

 

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน(ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการ

เปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 

10. ค่าทิป 



อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหาย

ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณท่ีีต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

8. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณี

ท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญา การ

เดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

 

เงื่อนไขการจอง 

 กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

เงื่อนไข  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 



-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์

เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือ

มัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่า

มัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออก

เดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้

ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี

ต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ท้ังน้ีท่านจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก

ตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละ

ประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) 

เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ

ทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียด

ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน

ของบริษัท 

หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีสายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วใน



กรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมี

ปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอิน

สายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่า

เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะ

ทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก

กรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูก

บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระ

ผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและ

หากต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวยความ

สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอ

รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า 

จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ 

จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 



• เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ

ทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ

ก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของ

การเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อ

เสียงรำคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้

ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณา

แจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไป

รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือทัวร์ 

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

คำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว

ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. 

ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัท

ฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ

ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 



ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ โดยจัดหา

โรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดู งาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ

หรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ

, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถาน

เอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจาก

เป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ี

บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 

และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้

เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจ

มีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ

ท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
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