
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลติเติล้เมอร์เมด - ล่องเรือส ำรำญ DFDS – ออสโล 
นั่งรถไฟสำยโรแมนติก – ฟลมั / วอส - ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – เกยีโล 
สวนประติมำกรรมวกิแลนด์ - ย่ำนคำร์ล โจฮันสตรีท - คำร์ลสตัด – สต๊อกโฮล์ม 

แกมล่ำสแตน - พพิธิภณัฑ์เรือรบวำซำ – ล่องเรือส ำรำญ SILJA LINE 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

19-27 ก.ย.//10-18 ต.ค.//17-25 ต.ค.//21-29 ต.ค. 2562 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 



 

 

 

วนัที่1 สนำมบินสุวรรณภูมิ 
17.30 คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิเคำน์เตอร์สำยกำรบินกำตำร์ เจ้ำหน้ำที่ คอยอ ำนวยควำมสะดวก

ก่อนกำรเดินทำง 
20.55 ออกเดินทำงสู่สนำมบินโดฮำ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เที่ยวบินที่ QR833 
วนัที่2 โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลติเติล้เมอร์เมด - ล่องเรือส ำรำญ DFDS 
00.10 ถึงสนำมบินโดฮำ เพ่ือเปลีย่นเคร่ืองเดินทำง 
01.35 ออกเดินทำงสู่โคเปนเฮเก้น โดยสำยกำรบินกำตำร์ เที่ยวบินที่ QR161 
07.05 เดินทำงถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำร์ก ตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ย

พื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร 
Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho น ำท่ำนชม
ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น  ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและ
ทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศ
ประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 
เกาะ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little 

Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นชม น ้ำพุเกฟิออน ซ่ึง
เป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองในโอกาสครบรอบปีที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก” (Amalienborg 
Palace) ที่ประทบัในฤดหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนสู่ย่ำนนูฮำวน์ “NYHAVN” ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเช่ือมต่อกับทะเลและยงั

เป็นที่ตั้งของบา้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17  น า
ท่านชมจตุัรัสซิต้ีฮอลล ์อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจ
กลางเมือง พร้อมอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย ย่านถนน “สตรอยเกท์” น ำท่ำนลงเรือส ำรำญ
ขนำดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายด้วยส่ิง
อ านวยความสะดวกนานาชนิด  เช่น ภัตตาคาร บาร์ 
ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือกชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ  
ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก สู่ กรุง
ออสโล ประเทศนอร์เวย ์ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  
พร้อมเคร่ืองด่ืมท่ำนละ 1 แก้ว 

ที่พกั : บนเรือ DFDS พกัห้องละ 2 ท่ำน (SEA VIEW CABIN) 

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
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


 

 

 

วนัที่3 ออสโล – นั่งรถไฟสำยโรแมนติก – ฟลมั / วอส 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในเรือ DFDS 
 เรือเข้ำเทียบฝ่ังท่ำเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนั

งดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกที่ไหลรินจากภูผาอนัสูงชนัลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไป
อีกนานแสนนาน แวะเมืองกอล (169 กม.) เพือ่รับประทานอาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศนอร์เวย ์

เที่ยง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึงใจ

ไปอีกนานแสนนาน สู่เมืองฟลอม Flam น ำท่ำนน่ัง
รถไฟสำยโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตำม
เ ส้นทำง  ฟลัม  – ไมร์ดำล  ชมความสวยงามของ
ธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้ าตกที่ละลายมาจากธารน ้ าแข็ง
บนยอดเขา ซ่ึงหลบซ่อนตวัอยูห่่างไกลจากมลภาวะทั้ง
ปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีก
นาน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตวั
เมืองฟลมั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
พกัที่: FREITHEIM HOTEL / PARK HOTEL VOSS หรือระดบัใกล้เคยีง  
วนัที่4 ฟลมั/วอส - ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – เกยีโล 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด ชม

ทศันียภาพที่สวยงามของฟจอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
รายลอ้มดว้ยภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้
วจิิตรพสิดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นซมัเมอร์เฮา้ส์ ที่สร้างจาก
ไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม จากนั้ นเดินทางต่อสู่

เมืองเบอร์เกน Bergen  (147 กม.) 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ชมหมู่บ้ำนชำวประมง

โบรำณ Bryggen  ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ที่ยงัคงอนุรักษ์อาคารไม้
สีสันสวยงามที่มีอายเุกือบ 300 ปี จนไดรั้บการจดทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco) เดินทางสู่เมือง
วอส (Voss) 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 



 

 

 

พกัที่ :  FREITHEIM HOTEL / PARK HOTEL VOSS หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  วอส – ออสโล – สวนประติมำกรรมวกิแลนด์  
 ช้อปป้ิงที่ ย่ำนคำร์ล โจฮันสตรีท 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ช่ือออสโลฟยอร์ด ตวัเมือง

ประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดช่ือ MALMOYA นอกจากน้ี ยงัมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซ่ึง
เป็นแหล่งน ้ าจืดส าคญั 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่าน “เข้ำชมสวนประติมำกรรมวิกแลนด์” ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเก

แลนด ์ที่ใชเ้วลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิตและ
ทองแดง แสดงถึงเห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษยต์รงใจ
กลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักช้ินโบวแ์ดงของ
ท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) ที่แกะสลักจากหินสลัก
แกรนิตเพยีงแห่งเดียว อิสระกบัการชอ้ปป้ิงที่ ย่ำนคำร์ล โจฮัน
สตรีท (KARL JOHAN STREET) เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เล่ือง
ช่ือของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่ เ ป็นที่ นิ ยมของ
นกัท่องเที่ยวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  ออสโล – ชมเมือง – คำร์ลสตัด – สต๊อกโฮล์ม 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านขึ้ น สู่จุดชมวิว “ชมลำนกระโดดสกีโฮเมนคอเลน” 

HOLMENKOLLEN ซ่ึ งสร้างขึ้ น เพื่อ เ ป็นสถานที่ แข่งขัน
กระโดดสกีที่ม่ีช่ือเสียงที่สุดของนอร์เวย ์น าคณะเดินทางสู่ 
“เมืองคำร์ลสตัท”KARLSTAD เมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริม
แม่น ้ าเดลตา้ที่ยาวที่สุดในสวเีดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อดีตศูนยก์ลางทางการคา้ของ
ชาวไวก้ิงมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชมเมืองคาร์ลสตดั เมืองน้ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1584 โดย ดยคุ ชาร์ล ซ่ึงต่อมาคือกษตัริย ์ชาร์ลที่ 9 

แห่งราชวงศส์วีดิช ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ.1730 ชมจตัุรัสใจกลางเมือง  จากนั้นเดินทางสู่กรุงสตอ๊กโฮลม์ 



 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่: QUALITY GLOBE HOTEL, STOCKHOLM หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้ำชมศำลำวำกำรเมือง – แกมล่ำสแตน 
   พพิธิภณัฑ์เรือรบวำซำ – ล่องเรือส ำรำญ SILJA LINE (พกัห้อง SEA VIEW)  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ใจกลำง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” 

Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศ
สวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
จนได้รับการขนานนามว่า “ควำมงำมบน ผิว
น ้ ำ” Beauty on Water หรือ “รำชินีแห่งทะเล
บอลติค” เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง 
ศตวรรษที่  13ศิลปะและ  สถา ปัตยกรรม
ผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และ ทนัสมยั
ของบา้นเมือง, ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาท
ราชวงัตั้งอยูริ่มน ้ าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea 
ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก น าคณะ 
“เข้ำชมศำลำว่ำกำรเมือง” CITY HALL  สถานที่จดังานเล้ียงใหผู้ท้ี่ไดรั้บรางวลัโนเบลที่มีช่ือเสียงไปทัว่
โลก โดยการมอบรางวลัโนเบลจดัขึ้นในเดือนธนัวาคมของทุกปี ตวัตึกก่อสร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้น
กอ้นและตกแต่งผนงัในหอ้งเตน้ร าที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกวา่ 19 ลา้นช้ิน ใชเ้วลาใน การก่อสร้างนาน
ถึง 12 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1911  จากนั้นน าท่านชมเมืองเก่า “แกมล่ำสแตน” ซ่ึงตั้งอยูก่ลางใจเมือง
ระหวา่งทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพานเช่ือมระหวา่งเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทาง
เดียวที่เช่ือมระหวา่งเมืองและเกาะดว้ย จึงท าใหเ้ป็นที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งน้ี โดยที่น่ี
เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวติัศาสตร์และความทนัสมัยของร้านคา้ที่เรียงราย
มากมายบนทอ้งถนนแคบๆ ของเมือง  เขา้ชม “พิพิธภณัฑเ์รือวาซา” ชมเรือรบวาซา ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้
ในการท าสงครามกับเยอรมนี แต่เรือรบล าน้ี
กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยล าต่อหน้า
ศตัรูของสวีเดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์
ไดถู้กปล่อยลงน ้ าไดเ้พียง 30 นาที เรือรบวาซาร์
ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้ง
ใหจ้มอยูใ่ตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพ่ือเดินทำงเปลี่ยน

บรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลีย



 

 

 

ไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผา่นทะเลบอลติก เพลิดเพลิน
กบัความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์นัทนา
การส าหรับครอบครัว ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ
หมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษที่ 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง  

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 
ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพเิศษน้ี 

ที่พกั :  บนเรือส ำรำญซิลเลยีไลน์ : SILJA LINE พกัห้องละ 2 ท่ำน (SEA VIEW CABIN) 

วนัที่8  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – เดนิทำงกลบั 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ ห้องอำหำรในเรือ SILJA LINE 
 เรือเขา้เทียบฝ่ัง “กรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์ ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของ

ฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิช
และรัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  
น าท่าน ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio 
Church (ภายนอก)  ที่ส ร้างขึ้ นโดย การขุด เจาะในซอก
หินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตัว
โมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มี รูปร่างคลา้ยจานบิน จากนั้นเยีย่ม
ชมมหำวิหำร Uspensy ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ที่
งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้ นชม 
“จัตุรัสรัฐสภำ” Senate Square ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่
นิกายรูเธอรัน น าชม “อนุสำวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียที่
สวนสาธารณะเวลล ์

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่าย น าชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองที่ขายของ
ที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว  แหล่งขายปลา
นานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไมแ้ลว้ 
ยงัแป็นที่ตั้ งสถานที่ส าคัญ อาทิ ท าเนียบ
ระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์  ชม
ย่ำนถนนเอสปลำนำดิ  Esplanadi ที่สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิช
ผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าช่ือดัง 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงในห้างสรรพสินคา้ช่ือดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย  // สมควรแก่เวลา 
เดินทางสู่สนามบิน 



 

 

 

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอัธยำศัย 

23.20 ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เที่ยวบินที่ QR308 

วนัที่9 โดฮำ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 
05.30 ถึงสนำมบินโดฮำ 
08.30 เดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 เดินทำงถึงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
 หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ 
หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั  

 

  



 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ช่วงออกเดินทำง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่ำนเดียว / ห้อง 
จ่ำยเพิ่ม 

 

19-27 ก.ย. 2562 70,900 70,900 70,900 18,900 

ต.ค. 2562 70,900 70,900 70,900 18,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ Business Classกรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้  // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  (หรือสลบัประเทศก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไป
หรือกลบัพร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่ำทปิคนขับรถวนัละ 2 ยูโร/วนั/ท่ำน (ท่ำนละ 14 ยูโร) 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ วนัละ 100 บำท/วนั/ท่ำน (ท่ำนละ 900 บำท) 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม(ค่ำบริกำร 4000.-) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน)  
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียม
วีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงทีท่่ำนเดินทำงคิววซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดทีใ่ช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ ำย
ทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลและกรุ๊ปที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกบัสำย
กำรบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่ักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA(ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้
พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 

7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 

9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 


