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“รางวลับรษิทัทวัรด์เีด่นปี 1999” 

จากประเทศกลุ่มสแกนดเินเวียเป็นประกนั 
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กำหนดการเดินทาง  12-19 กรกฎาคม / 20-27 กรกฎาคม 2565 

6-13 สงิหาคม / 11-18 สิงหาคม 2565 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน้  (เดนมาร์ก) 
 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชั้นที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที ่ 8 

เคาน์เตอร์แถว P  สายการบนิการ์ตา้ร์ แอร์เวย์  (QR ... QATAR AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 

 

 
 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษทัฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบนิ......สิ่งของทีเ่ป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    โคเปนเฮเกน้ 
 

02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า  ประเทศกาต้าร ์ โดยเที่ยวบินท่ี  QR 837 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  6 ชัว่โมง 35 นาที) 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮ้า  เพือ่เปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น  ประเทศเดนมาร์ก  โดยเที่ยวบินที่  QR 159 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 45 นาที) 

14.10 น. เดินทางถึง กรุงโคเปน้เฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก นครหลวงที่ใหญ่เป็นอันดบัหนึ่งของกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งมีผู้แต่งเพลง "WONDERFUL, WONDERFUL COPENHAGEN"  ให้คนรู้จกั

กันทั่วโลก 
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(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จากนั้น นำท่านชื่นชมกับผังเมืองที่ถูกจดัสร้างไว้อย่างมีระเบยีบแบบแผน เริ่มจากใจกลางเมืองซึ่งเป็น

ที่ต้ังของสภาเมืองอันสง่างาม คำว่า โคเปนเฮเกน แปลว่า สวรรค์แห่ง

เมืองท่า เพราะตั้งแต่อดีตมาแล้ว ที่นี่เป็นเมืองหน้าด่านแรกของการ

เดินทางติดตอ่กับสแกนดิเนเวียในสมัยแรกโดยทางเรอื ชมจตรุัสของพระ

ตำหนกัทั้ง 3 หน้าพระราชวังหลวงอมาเลียนบอร์ก ซึ่งเป็นที่ประทับของ

พระราชวงศ์เดนมารก์ในปจัจุบัน ชมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 

จากนั้น ผ่านย่านเมืองเกา่สู่ รูปปัน้เงือกนอ้ย ถกูสาปที่นั่งเฝ้าน่านน้ำอยู่

ในเทพนิยายอันลือลั่นของฮานสคริสเตียน แอนเดอร์สัน พร้อมชม

อนุสาวรียแ์ห่งอิสระภาพ ผ่านอ่าวโคเปนเฮเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 

จากนั้นเข้าสู่ย่านกลาสีนฮีาเว่น และย่านลาตินของกรุงโคเปนเฮเก้น 

ผ่านชม พระราชวังครสิเตียนบอร์ก ซึ่งปจัจุบันยังเป็นที่ทำการของคณะ

รัฐบาล และใช้ในพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของราชวงศเ์ดนมาร์ก 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  SCANDIC  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง       โคเปนเฮเกน้ – ลอ่งเรือ DFDS ... มีหนา้ตา่ง 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่าน เขา้ชมปราสาทโรเซนบอร์ก เป็นพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน ท่ี

สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในสมัย  พระเจ้าคริสเตียนที่ 4 ในศิลปะแบบดัตช์เรเนซองส์ โดย

นอกจากความสวยงามของภายนอกปราสาทแล้ว ภายใน

ยงัตกแต่งอย่างหรูหราด้วยวัตถุที่ล้ำค่ามากมาย ปจัจุบัน

ใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บเครื่องราชอิสริยาภรณต์่าง ๆ 

นำท่านชมความงดงามของมงกุฎเพชร พระแสงดาบ 

เครื่องทรง ทรพัย์สมบตัิ และอัญมณีอันล้ำค่าของราชวงศ์ 

ทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ในบริเวณชั้นใต้ดินด้วย ซึ่งในอดีต

ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพักร้อน

ของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจาก

กองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้ง คือในป ี1794 และป ี1801 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย บนถนนชอ้ปปิ้งท่ี

ยาวที่สุด “Stroget” ซึง่เต็มไปด้วยร้านรวงนานาชนิด โดยเฉพาะสินค้าขึ้นชื่อของเดนมาร์ก 

เช่น อำพัน (Amber), เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์, ตวัต่อเลโก้ (Lego), ยาบำรุงสขุภาพ (Imedeen) 

นอกจากนั้นยังมีเสื้อผ้าชือ่ดัง   ต่าง ๆ  และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย 



 

 

CPH-HEL (QR)  -4- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ เพื่อทำการ CHECK-IN 
  

*** หมายเหตุ *** กรุณาเตรียมกระเปา๋เลก็ จดัสัมภาระ 1 ชุด ... เพือ่ใชพ้ักคา้งคืนบนเรอื 

.... เนือ่งจากกระเปา๋ใหญจ่ะอยูใ่ตท้อ้งเรือ 

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ โดย เรอืสำราญ DFDS 

SCANDINAVIAN SEAWAYS ขนาดใหญ่มหึมา บรรทุกคน

ได้นับพัน ๆ คน พักในห้องเคบิ้นท่ีมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอน 

(พักหอ้งละ 2 ทา่น ... มีหนา้ตา่ง) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ

ทศันยีภาพสวยงาม ชมทะเลบอลติกเหนือ หรอืสนุกสนาน

กับดิสโก้, ภัตตาคาร และร้านค้า DUTY FREE บนเรือ 

 จากนั้น รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารภายในเรือ  (แบบบุฟเฟ่ต์) 

(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยเรือประมาณ  16 ชัว่โมง) 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง    ออสโล  (นอร์เวย)์ .... ลอ่งเรือชมฟยอร์ด 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารบนเรือ 

09.30 น. เดินทางถึง เมืองออสโล (เดมิชือ่กรุงครสิเตียนเนีย) ประเทศนอร์เวย์ นครหลวงท่ีถูกสถาปนา

ขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปีมานี้เอง กรุงออสโลที่โออ่่าในเวลานี้อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไป

ถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่การ

ปกครองระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ของพระเจ้าฮาโรว์แฟรแ์ฮร์ 

จากนั้น นำท่านชมบรรยากาศรอบเมืองออสโล ผ่านชมอนสุาวรีย์พระเจ้าคาร์ล โจฮนั ตึกรัฐสภา โรง

ละครแห่งชาติ พระราชวังหลวง ศาลากลางท่ีใช้เป็นสถานที่มอบรางวัลโนเบล ศาลากลางเก่าซึ่ง

ถือว่าเป็นโบราณสถานทีท่รงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จากนั้น ถ่ายรูป

กับ ลานกระโดดสกีของออสโล (HOLMENKOLLEN) สถานที่แข่งขันสกี

กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว ปกติในช่วงเดือนมีนาคม จะเป็นสถานที่ชุมนุม

แข่งขันของนกักีฬาสกีทั่วโลก สามารถจุผู้ชมได้ประมาณหนึ่งแสนคน 

จากนั้น นำท่านเดินเล่นชม อุทยานฟรอ็กเนอร์ หรือ สวนฟร็อกเนอร์  

ตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช์ื่อกุสตาฟวิกเกแลนด์ 

จำนวน 212 ผลงาน ใชเ้วลาสร้างถึง 22 ป ี ในการแกะสลักรูปเหมือน

จากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริดกลางแจ้ง ในเร่ืองราว

เกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย ์ เสาโมโนลิทสูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคน

จำนวนมากปืนป่ายกันอยู่บนเสา มีความหมายสอนใจ สวนนี้ยงัมีสะพาน

, น้ำพุ, สระน้ำ, สนามกีฬา และพื้นที่จัดกิจกรรมปิคนิค-อาบแดด-เล่นเกมส์ และผ่อนคลาย

ในช่วงฤดูร้อน ถือเป็นสวนที่ใหญ่สุดในกรุงออสโล มีพื้นที่ถึง 32 เฮคเตอร์ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้า ยา่นวอล์คกิง้สตรีท หรือ ถนนคาร์ลโจฮนัเกท ถนนช้อปปิ้งของเมือง

ออสโล มีร้านรวง ตลอดจนห้างสรรพสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนอร์เวย์ อาทิเช่น 

เครื่องหนัง, เครื่องแก้ว, เครื่องเงิน, เสื้อขนสัตว์ ฯลฯ  
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จากนั้น นำท่าน ลอ่งเรอืชมกรุงออสโลฟยอร์ด  (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) นครเกา่แก่อายุกว่า 1,000 

ปี เป็นเมืองหลวงมาต้ังแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ ออสโลตั้งอยู่ขอบด้าน

เหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่

แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมศาลาว่าการเมือง

ออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปตัยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคาร

หอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  QUALITY 33  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง    ออสโล – คาลสตัด  (สวีเดน) - สตอ็คโฮลม์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลสตัด ประเทศสวีเดน เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิก-สแกนดิเนเวีย เขต

แดนทางตะวันตกจรดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์ พื้นที่ส่วน

ใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้และเขาสงู 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงสตอ็คโฮล์ม ประเทศสวีเดน เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีสวยทีสุ่ดใน

สแกนดเินเวีย ซึ่งตั้งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์กอ่กำเนิดนครที่ดูงาม

แปลกตาสวยสง่า ไปตามสองฟากฝั่งลำคลองหลากหลายสายจนได้สมญานามว่า “เวนสิแหง่

ยุโรปเหนือ” 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  BEST WESTERN BROMMA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง    สตอ็คโฮล์ม - ลอ่งเรือ SILJA LINE ... มีหนา้ตา่ง 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเข้าชม ศาลากลาง (City Hall)  อันมีชื่อเสยีงไปทั่ว

โลก เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเท่ียวที่เป็นที่รู้จกักันเป็นอย่าง

ดใีนสต๊อคโฮล์ม ใช้ในการจดังานเลี้ยง เพื่อเป็นเกียรติแก่

ผู้ที่ได้รบัรางวลัโนเบล ซึ่งชื่อของรางวลัโนเบลก็มาจากชื่อ

ของนักฟิสิกส์ศาสตร์ชื่อ อัลเฟรด บ ีโนเบล ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวีดิชชื่อดงั คือ Ragnar Ostberg ตวัอาคาร

สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหิน

โมเสค และตวัอาคารใช้เวลาในการสร้างประมาณ 12 ปี

มาแล้วเสร็จสมบูรณใ์นป ี ค.ศ. 1911 อีกทั้งท่านจะได้ ชม

หอ้งจดัเลีย้ง (Blue Ball) รวมทั้งห้องโถงที่ใช้ในการเต้นรำ 

ซึ่งประดบัประดาไปด้วยโมเสคทองคำกว่า 18 ล้านชิ้น ปจัจุบันนี้ยังใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรบัรองผู้ที่

ได้รับรางวลัโนเบล 
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จากนั้น นำท่านเข้าชม พพิธิภัณฑ์เรือรบวาซา่ เรอืรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดนท่ีได้รับพระราชโองการ 

ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำสงครามกับเยอรมนี เรอืรบวาซาร์ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดู

งดงาม และน่าเกรงขามแต่เรือรบลำนี้ กลับไม่มโีอกาสที่จะได้ออกไปลอย

ลำต่อหน้าศตัรขูองสวีเดนเลย เพราะหลังจากเรอืรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลง

น้ำได้เพียง 30 นาที เรอืรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว 

จากนั้นถูกทิ้งให้จมอยู่อย่างเดยีวดายใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี 

ก่อนที่จะได้รับการกู้ขึ้นมา และนำมาตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ เป็นทรพัย์

สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งใน

โลก อีกทั้งยังมีภาพยนตรเ์กี่ยวกับเรือวาซ่า ซึ่งสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์นี้ดึงดูด

นักท่องเท่ียวได้มากที่สุดในสแกนดิเนเวีย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำทา่น ขึน้ชมววิบนเนนิเขา FJALLGATAN เนินสูงริมทะเลสาบ ท่านจะเห็นทัศนียภาพงดงาม

ของท่าเรือสต็อคโฮล์มเกาะเมืองโบราณสแกนเซ็น และเมืองเก่าโอลดซ์ิต้ี 

ที่รายล้อมไปด้วยท้องน้ำเกาะน้อยใหญ่ และบ้านเมืองที่สวยงาม จากนั้น 

นำท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ย่านเมืองเก่า, ผ่านชม 

พระบรมมหาราชวัง บนเกาะสตาเดน เป็นพระราชวังหลวงซ่ึงมีความโอ่

โถงและงามสง่าตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ จากนั้น นำท่าน

เดินทางไปยังเกาะเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ย่านเมืองเกา่ Gamla Stan (Old 

Town) คอื ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองของกรุงสต็อคโฮล์ม และถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่

แน่นอนว่าคุณจะต้องไม่พลาดท่ีจะมาเยอืน ซึ่งที่นี่คุณจะได้พบกับอาคารบ้านเรอืนสมัยโบราณ

ราวคริสต์ศตวรรษที ่ 13 ซึ่งปจัจุบันยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรอืนเกา่แก่ที่ได้อย่างดเีย่ียม 

โดยเฉพาะที ่ จัตุรสั Stortorget ท่านจะได้พบกับสีสันของอาคารต่าง ๆ ที่ก่อสร้างด้วย

สถาปตัยกรรมที่ค่อนข้างโดดเด่น 

 

 

 

 

 

15.00 น. นำท่าน CHECK IN ท่ีท่าเรอืเมืองสต็อคโฮล์ม 

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮลซงิก ิ เมืองหลวงของประเทศ

ฟินแลนด์ด้วย เรือสำราญซลิเลียไลน์ เรอืสำราญขนาด

ใหญ่ที่หรูหรา และเพียบพร้อมด้วย สิ่งอำนวยความ

สะดวกครบครัน เช่น ภัตตาคาร, ร้านค้า   ปลอดภาษี, 

คาสิโน (พักหอ้งละ 2 ทา่น.....มีหนา้ตา่ง) 

จากนั้น รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารภายในเรือ  (แบบบุฟเฟ่ต์) 

(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยเรือประมาณ  16 ชัว่โมง) 
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วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง    เฮลซงิก ิ (ฟนิแลนด์) - กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารบนเรอื 

10.30 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซงิก ิ เมืองหลวงของ

ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศ

รัสเซีย ซึ่งสถาปตัยกรรมภายในเมือง จะเป็น

แบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกับแบบ

ทนัสมัยของสแกนดิเนเวียที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะ และการออกแบบ 

จากนั้น  นำท่านเดินเล่นชม อนุสาวรีย์ซเิบลอุิส ตั้งอยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึ้นเพื่อสดดุใีห้แก่นักประพันธ์

เพลงคลาสสกิชื่อดงัของโลกชาวฟินแลนดน์ามว่า Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลง

ปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสาวรียท์ี่ต้ังอยู่กลางแจ้ง

อย่างโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตา ทนัสมัย สร้างโดยนำเอา

แท่งเหล็ก 600 แท่งมาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็น

รูปร่างของออร์แกนลม ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็น

สง่า จากนั้น นำท่าน เขา้ชมวหิารอุสเพนสกี้  วหิารสไตล์

ออโธดอกสอ์อกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซยีในช่วงปี 

ค.ศ. 1808-1862 แตต่วัวิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปี

เศษหลังจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบด้านนอกวิหารมี

สีสันแปลกตา ซึ่งหาดูได้ยากโดยตวัวิหารสีน้ำตาลอฐิ โดม

สีฟ้าอ่อน และยอดโดมสีทอง 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า  ประเทศกาต้าร์  โดยเท่ียวบินที่  QR 302 

 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  5 ชัว่โมง 55 นาที) 

23.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา้  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

02.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  QR 836 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 20 นาที) 

13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดภิาพ......... 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 
 

 

  สกุลเงนิ เดนมาร์ก นอร์เวย สวีเดน ฟนิแลนด์ ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

 

ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหมก่อ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจบุนัผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการทีส่ำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเยบ็เล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหล่านี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่ประเทศเดนมาร์ก 
 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. หนังสือเดนิทางเลม่เกา่ทีเ่คยไดร้ับวีซา่เชงเกน้ภายใน 5 ปี 

3. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
5. หลักฐานการทำงาน   

(จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) หรือหนังสอืจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้ 

6. หลักฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรพัย์ (ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบญัชีไม่ควรต่ำกว่า 

6 หลกั (หน้าชื่อเจ้าของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง 4 เดือน (อัพเดทกอ่นยืน่วีซา่ 15 วัน)…1…ชุด (ควร

เลือกบัญชีทีม่ีการเขา้ออกเงนิอยา่งสมำ่เสมอ  ไมต่อ้งเตมิเงนิในบัญชีใหถ้งึ 6 หลัก เพือ่ให้แสดงวา่มี

ฐานะการเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกับคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง)  

7. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต

ให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรอืเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง

ลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

8. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 
 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 
 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง

ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  *** 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า VFS เดนมาร์ก 

ที่อยู่  อาคารจามจุรี สแควร์  ชัน้ 4 หอ้ง 404-405  ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

รถไฟใต้ดิน MRT : สถานีสามยา่น ทางออกประตู 2 
 

*** หมายเหต ุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตเดนมาร์กไมอ่นุญาตใิห ้

ดงึพาสปอร์ตในระหวา่งการยืน่คำ

รอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมา

ตามวันนดัหมายของทาง VFS เท่านั้น 

ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย 

3 อาทิตยก์่อนการเดินทาง (ทางฝ่าย

ขายจะแจ้งวนัเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบับจริง ท่ีต้องนำติดตวัไปในวนัสแกนลายนิ้วมือ  

• บตัรประชาชน / ทะเบยีนบ้าน / ทะเบียนสมรส / สตูิบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร  

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายที่สถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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อัตราคา่บรกิาร .... เที่ยวสแกนดเินวีย 4 เมืองหลัก  8  วัน  (QR) 

   

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 89,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 81,900.- บาท 

 ผูใ้หญ่พกัห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   20,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ทา่นจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. คา่อาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. คา่โรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเปน็ผลที่ทำให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริม่ต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณทีี่รฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วนั)  =  ทา่นละ 12 ยูโร     

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ทา่นละ 800 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 60,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์... เที่ยวสแกนดิเนเวยี 4 เมืองหลกั 8 วนั (QR) ...วนัเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


