
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม ห้างเอน็เค NK  
ล่องเรือส าราญ Silja Line และ DFDS ชมกรุงเฮลซิงก ิบินสู่ ออสโล เมืองไวกิง้ 

น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ ฟลมั-ไมดาล-ฟลมั ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด 
สวยที่สุดชมกรุงโคเปนเฮเกน ช้อปป้ิงสินค้าราคาพเิศษ...ทานLobster 

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่01-09 กนัยายน 2560 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 



 

 

วนัที่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน    
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี 

เจ้าหน้าทีบ่ริษัทวนัเวล์ิด ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พกับนเรือส าราญ DFDS – ออสโล 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  เที่ยวบินที่ 

TG950 

07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเขา้
สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิ
ประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร 
Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ  
หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแลว้ น าคณะออก เดินทางโดย
รถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจกลาง

กรุง “โคเปนเฮเก้น” Copenhagen น า
คณะเท่ียวชมเมืองผ่านจตุรัสซิต้ีฮอลล ์ 
อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจ
กลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้อยลติเติล้เมอร์เมด Little Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้า
รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนักเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือขนาด
ใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้ และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกบัน ้าพุเกฟิออน 
เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนดข้ึ์นมา  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย หลงัอาหารน าท่านชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดูหนาว

ของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก ชม “พิธี

การเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์” ใน

ชุด  เคร่ืองแบบท่ีงดงาม รถโคช้ผ่าน

ไป ชม  “ราว น์ ท าว เวอ ร์ ” Round 

Towerอาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และ

ย่านเ  ขตท่าเรือ Kongens Nytorv ท่ี

มี อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น ตั้ ง แ ต่ ยุ ค

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพ

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


 

 

ท่ีงดงาม เหมาะส าหรับการเยอืนเมืองน้ีท่านสู่ยา่นใจกลางเมืองเพื่ออิสระกบัเมืองอนัสวยงามหรือเลือกหา

ซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอัน
สมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน า

คณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดี

เอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายด้วยส่ิง

อ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น 

ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลับ  และเพลิน

กับการเลือก  ชมสินค้าปลอดภาษี 

ฯลฯ เรือส าราญล านี้จะน าท่านล่องสู่

ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล 

ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มี

ช่ือเสียงไปทัว่โลก   
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด พร้อมเคร่ืองด่ืมท่านล่ะ 1 

แก้ว ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ 
ค ่าคืนน้ีหาความส าราญและพกัคา้งคืนในเรือส าราญ DFDS  

ที่พกั: เรือ DFDS LINE พกัห้องละสองท่าน  
วนัที่3 ออสโล – น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ – ฟลมั  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
09.45 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ีไหลรินจาก

ภูผาอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน 
เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ทีโ่ด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดัล – ฟลัม ท่านจะ

ได้ชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้ าตกท่ี
สวยงาม ซ่ึงหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกล
จากมลภาวะทั้ งปวง ทิวทัศน์ตลอด
เส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีก
นาน รถไฟถึงเมืองไมด  าล เก็บภาพ
ความประทับใจ น าท่านนัง่รถไฟกลบั
สู่สถานีรถไฟเมืองฟลมั มีเวลาให้ท่าน
เดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึก 
ตามอธัยาศยั บรรยากาศ ในเมืองฟลมัสุดแสนโรแมนติก เน่ืองจากตวัเมืองตั้งอยูติ่ดกบั ซอจน์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

พกัที่:       Fretheim Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 ฟลมั – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – ออสโล   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่ัก  

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองฟลัม ลงเรือยอร์ชเพ่ือชความงามของซอจ์นฟจอร์ด  เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ 
เปิดโอกาสให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพ
ชวนฝันของซอจน์ฟจอร์ดท่ีสวยท่ีสุด
ของโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านท่ี
ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิ จิตร
พิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบ้านพัก
ฤดูร้อน ของชาวนอร์เวย์ที่สร้างจาก
ไม้สนเป็นหย่อมๆ รวมถึงน ้ าตกท่ี
ไ ห ล ต ก จ าก ริ ม ห น้ า ผ า  ส ร้ า ง
บรรยากาศให้ต่ืนตาต่ืนใจมิรู้ลืม ถึง
เมืองกุดแวนเกน้ เมืองชนบทท่ีน่ารัก 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโล โดยใช้เส้นทางผ่านเมืองโกล (Gol) เมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย ์ผา่นชมบา้นเรือนท่ีสวยงามระหวา่งทาง สัมผสัธรรมชาติสุดแสนโรแมนติก
เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :       Radisson Blu Oslo Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5 ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงก ิ(บินภายใน) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  

หลงัอาหารน าท่านชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยู่ใน
อารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้นนอร์เวย ์
เคยยา้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจาก
กรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทัง่
ไดย้า้ยมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโอ่อ่า
ใน เวลาน้ี อุดม  ไปด้วยประวัติศ าสต ร์
ยอ้นหลังถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็น
เมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรด์ิไวก้ิง
โบราณ ซ่ึงอยู่ภายใต้การปกครองระบอบ



 

 

สมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยาน
แห่งชาติ  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย หลังอาหารน าท่านชมภายใน “อุทยานฟรอก

เนอร์” ท่านจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์  ท่ีใช้เวลาถึง 
40 ปี  ในการแกะสลัก หิ นแกรนิต  และ
ทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวฏัจกัรในหน่ึงชั่ว
ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็น
ท่ีตั้ ง  ของรูปแกะสลักช่ือ โมโนลิท (สูง 17 
เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง  มี
เวลาให้ท่านเดินเล่นในยา่น กลางเมืองซ่ึงเต็ม
ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย  

***อสิระอาหารม้ือค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง*** 
20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิประเทศนอร์เวย์ โดยเทีย่วบินที ่DY1198 
23.15 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิจากน้ันน าท่าเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่:        Scandic Marski Helsinki Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6 เฮลซิงก ิ– ล่องเรือส าราญซิลเลยีไลน์ Silja Line 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง  

หลังอาหารน าท่านชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสาน
ระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  น าชม “ตลาดนัดริมทะเล” 
Market Square ท่ี มี ช่ือเสียงนอกจากจะ
เป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ี
ระลึกแก่นักท่องเท่ียว  แหล่งขายปลา
นานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ 
ยงัแป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั  อาทิ ท าเนียบ
ระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระ
ให้ท่ านได้เลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกตาม
อัธยาศัย  น าท่ านเข้าชม  “โบสถ์หินเท
มเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หาก
ท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่
นอ้งตวัโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหา
วิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามด้วยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  



 

 

จากนั้นพาชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหา
วิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยงัมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลง
ฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคาร
สไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ช่ือดังอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงในห้างสรรพสินค้าช่ือ
ดังของกรุงเฮลซิงกติามอธัยาศัยเป็นการส่งท้าย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาด

มหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทรขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผา่นทะเลบอลติ
กสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน เพลิดเพลินกบัความส  
นุกสนานมากมายในเรือ อาทิ 
ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, 
ไนต์คลับ , ดิสโก้ เธค , ศูนย์
สันทนาการส าหรับครอบครัว, 
ร้านค้าปลอดภาษี  และเส่ียง
โชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 
19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ - กรุงสต็อกโฮล์ม อิสระกับการ
พกัผอ่นบนเรือ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 

ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลตกิ ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวยี และปลาแซลมอนแบบ
ต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัความหรูหราทีไ่ม่ธรรมดาในคืนพเิศษนี ้ 

ทีพ่กั:         บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์: Silja Line (พกัห้องละ 2) 

วนัที่7 สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนได้รับ
การขนานนามวา่  “ความงามบน ผิวน ้า” Beauty 
on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมือง
แห่งประวติัศาสตร์มาตั้ งแต่คร้ัง ศตวรรษท่ี 13
ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความ
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, ตึกราม
บา้นช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยู่ริมน ้ าและ
ตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้ม
ดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุด



 

 

แห่งหน่ึงในโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ, ท าเนียบรัฐบาล ผ่านชม“ แกมล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ท่ีสุด
และสวยงามราวกบัภาพวาดน าคณะเดินทางเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแห่ง
ราชอาณาจักรสวี เดน ท่ี ได้รับ  พระราช
โองก ารให้ ส ร้าง ข้ึน เพื่ อ ใช้ ในก ารท า
สงครามกบัเยอรมนี “เรือรบวาซาร์” ไดถู้ก
สร้างข้ึนอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรง
ขามแต่เรือรบล าน้ี  กลบัไม่มีโอกาสท่ีจะได้
ออกไปลอยล าต่อหน้าศตัรูของสวีเดนเลย
เพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลง
น ้ าได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและ
จมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยูอ่ยา่งเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกู้
ข้ึนมา และน ามาตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจากนั้น น าท่านเขา้ชม “ซิตี ้ฮอลล์” City Hall หรือศาลาวา่
การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ย
อิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบ
รางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบน แล้วผ่านไปชม “ แกม

ล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ที่ห้างสรรพสินค้า
เอน็เค NK ซ่ึงเป็น “ห้างทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือ”  หรือยา่น Walking Street อนัทนัสมยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่ :       Radisson Blu Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8 สต๊อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน 

จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเก็บภาพความประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ี ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเทีย่วบินที ่TG961 

วนัที่9 กรุงเทพฯ  
05.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัว ร์ผู้น า
ทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการโปรแกรม 
ช่วงออกเดนิทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

01-09 กนัยายน 2560 79,900 79,900 79,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สตอ๊กโฮลม์ -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./
วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %] 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั  
 ค่าทิปคนพนักงานขบัรถ ท่านล่ะ 2 ยูโร / ท่าน / วนั (14 ยูโร)  

 



 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 

30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียม
วซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา
ของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 

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

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      



 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 50,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA(ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 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 อาย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

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

5. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 

7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 

9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

 


