
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โคเปนเฮเก้น - ล่องเรือส ำรำญ DFDS - ออสโล - น่ังรถไฟสำยโรแมนตกิ - ฟลมั 
ล่องเรือชมฟจอร์ด - เบอร์เกน - บริกเกน - เกยีโล - สวนประตมิำกรรมวกิแลนด์  
ย่ำนเอเคอร์บรูค – กำรช้อปป้ิงที่ ย่ำนคำร์ล โจฮันสตรีท - คำร์ลสตดั – เออเรบรู  

 สต๊อกโฮล์ม - ล่องเรือส ำรำญ SILJA LINE - เฮลซิงก ิ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

17-25 ต.ค. 2561 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 



 

 

 

วนัพุธที่ 17 ต.ค.61 (1) สนำมบินสุวรรณภูม ิ
17.30 คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิเคำน์เตอร์สำยกำรบินฟินน์แอร์ เจ้ำหน้ำที ่คอยอ ำนวยควำม

สะดวกก่อนกำรเดินทำง 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.55 ออกเดินทำงสู่สนำมบินโดฮำ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เที่ยวบินที ่QR833 
วนัพฤหัสฯที่ 18 ต.ค.61 (2) โคเปนเฮเก้น – ล่องเรือส ำรำญ DFDS 
00.05 ถึงสนำมบินโดฮำ (รอเปลี่ยนเคร่ือง 1 ช่ัวโมง) 
01.35 ออกเดินทำงสู่โคเปนเฮเก้น โดยสำยกำรบินฟินน์แอร์ เทีย่วบินที ่QR161 
07.05 เดินทำงถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำร์ก ตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ย

พื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร 
Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho น ำท่ำนชม
ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น  ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและ
ทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศ
ประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 
เกาะ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้อยลิตเติล้เมอร์เมด Little 

Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นชม น ้ำพุเกฟิออน ซ่ึง
เป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลกัษณ์

http://bit.ly/2NMk5YE
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


 

 

 

ของเมืองในโอกาสครบรอบปีท่ี 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก” (Amalienborg 
Palace) ท่ีประทบัในฤดหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้นน าท่านสู่ยา่นนูฮาวน์ “NYHAVN” ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าท่ีมีการขดุคลองเช่ือมต่อกบัทะเลและยงัเป็น

ท่ีตั้งของบา้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 17  น าท่าน
ชมจตุัรัสซิต้ีฮอลล ์อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจกลาง
เมือง พร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั ย่านถนน “สตรอยเกท์” น าคณะลงเรือส าราญ
ขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายด้วยส่ิง
อ านวยความสะดวกนานาชนิด  เช่น ภัตตาคาร บาร์ 
ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือกชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ  
ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทาง
จากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์สู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  
พร้อมเคร่ืองด่ืมท่ำนละ 1 แก้ว 

ที่พกั : บนเรือ DFDS พกัห้องละ 2 ท่ำน (SEA VIEW CABIN) 
วนัศุกร์ที่ 19 ต.ค.61 (3) ออสโล – น่ังรถไฟสำยโรแมนตกิ – ฟลมั 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงำม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ีไหลรินจากภูผาอนั

สูงชนัลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองกอลเพื่อรับประทานอาหาร 
เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย ์

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนน่ังรถไฟสำยโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่ง

ดังทีสุ่ดตำมเส้นทำง ฟลัม – ไมร์ดำล ชมความสวยงาม
ของธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้ าตกท่ีละลายมาจากธาร
น ้ าแข็งบนยอดเขา ซ่ึงหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจาก
มลภาวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจ
ท่านไปอีกนาน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความ
งามของตวัเมืองฟลมั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
พกัที่: FREITHEIM HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
 
 



 

 

 

วนัเสำร์ที่ 20 ต.ค.61 (4) ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – บริกเกน– เกยีโล 
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ  ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด ชม

ทศันียภาพท่ีสวยงามของฟจอร์ดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
รายล้อมดว้ยภูผาหินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้
วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นซมัเมอร์เฮา้ส์ ท่ีสร้างจาก
ไมส้นเป็นหยอ่มๆ ต่ืนตาต่ืนใจมิรู้ลืม จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง

เบอร์เกน Bergen  (147 กม.) 
เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น  ชมหมู่บ้านชาวประมง

โบราณ Bryggen  ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษอ์าคารไม้
สีสันสวยงามท่ีมีอายุเกือบ 300 ปี จนได้รับการจดทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) เดินทางสู่เมือง

เกียโล Geilo (244 กม.) หน่ึงในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมใน
เขตภูมิภาคของฟยอร์ด นอร์เวย ์ท่ีตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความ
สดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโล ในฤดูร้อนจะกลายเป็นท่ีรวม
ของนกัท่องเท่ียวผูช่ื้นชมความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ กลุ่มนัก
เดินขา้มเขา กลุ่มนกัตกปลา และกิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :  GEILO HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัอำทิตย์ที่ 21 ต.ค.61 (5)  เกลโล่ – ออสโล – สวนประตมิำกรรมวกิแลนด์  
    ย่ำนเอเคอร์บรูค – กำรช้อปป้ิงที่ ย่ำนคำร์ล โจฮันสตรีท 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ทีห้่องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่กรุงออสโล (222 กม.) ตั้งอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ดท่ีช่ือออสโลฟยอร์ด ตวัเมือง
ประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ท่ีสุดช่ือ MALMOYA นอกจากน้ี ยงัมีทะเลสาบกวา่ 343 แห่งซ่ึง
เป็นแหล่งน ้ าจืดส าคญั น าท่านข้ึน สู่จุดชมวิว ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN) 
ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีแข่งขนักระโดดสกีท่ีม่ีช่ือเสียงท่ีสุดของนอร์เวย ์

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่ำนเข้ำสู่สวนประติมำกรรมวิกแลนด์  ชมผลงานของ

ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใชเ้วลา 40 
ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึง
เห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยาน



 

 

 

เป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) ท่ีแกะสลกัจากหินสลกั
แกรนิตเพียงแห่งเดียว จากนั้นชมวิวทิวทศัน์ยา่นเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ท่าเรือเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึง
ของนกัท่องเท่ียว และท่ีตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั 
ประดบัไปดว้ยน ้าพ ุสวน และประติมากรรมเติมแต่งใหดู้กลมกลืน อิสระกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ยา่นคาร์ล โจ
ฮนัสตรีท (KARL JOHAN STREET) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโล สินคา้ของฝากท่ีเป็น
ท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัจนัทร์ที่ 22 ต.ค.61 (6)  ออสโล – คำร์ลสตดั – เออเรบรู – สต๊อกโฮล์ม 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ทีห้่องอำหำรของโรงแรม 
 จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคำร์ลสตัท “KARLSTAD” 

(222 กม.) คาร์ลสตดัเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ า
เดลตา้ท่ียาวท่ีสุดในสวีเดนท่ีไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศ อดีตศูนยก์ลางทางการคา้ของชาว
ไวก้ิงมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองคำร์ลสตัด เมืองน้ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1584 โดย 

ดยุค ชาร์ล ซ่ึงต่อมาคือกษตัริย ์ชาร์ลท่ี 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ 
ชมโบสถใ์หญ่ของเมือง สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1730 ชมจตุัรัสใจกลางเมือง  จากนั้นเดินทางสู่เมืองเออเรบรู 

“OREBRO” (109 กม.) บนัทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อม
ปราการยุคกลางท่ีมีอายุเก่าแก่มากกวา่ 700 ปี ตั้งอยูบ่นเกาะเล็กๆ บนแม่น ้ าสวาร์ตาน “Svartan River” 
สร้างข้ึนคร้ังแรกในช่วงรัชสมยัของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa) จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อก
โฮลม์ (190 กม.) 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่: QUALITY GLOBE HOTEL, STOCKHOLM หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัองัคำรที่ 23 ต.ค.61 (7)  สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – ล่องเรือส ำรำญ SILJA LINE  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ทีห้่องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเข้ำชมศำลำว่ำกำรเมือง (CITY HALL)  

สถานท่ีจดังานเล้ียงให้ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบลท่ี
มีช่ือเสียงไปทัว่โลก โดยการมอบรางวลัโนเบล
จดัข้ึนในเดือนธนัวาคมของทุกปี ตวัตึกก่อสร้าง
ดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังใน



 

 

 

หอ้งเตน้ร าท่ีมีลวดลายฝังหินโมเสกกวา่ 19 ลา้นชิน ใชเ้วลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แลว้เสร็จในปี 
ค.ศ. 1911  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองเก่ำ “แกมล่ำสแตน” ซ่ึงตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น 

โดยมีสะพานเช่ือมระหวา่งเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียวท่ีเช่ือมระหวา่งเมืองและเกาะดว้ย จึงท า
ให้เป็นท่ีมาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆ
แห่งน้ี โดยท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีผสมผสานระหว่าง
ความเ ก่าแก่ของประวัติศาสตร์และความ
ทนัสมยัของร้านค้าท่ีเรียงรายมากมายบนท้อง
ถนนแคบๆ ของเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านเลือก
ซ้ือของฝากและของท่ีระลึก ย่านถนนช้อปป้ิง 
DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์ม 
หรือช้อปป้ิงท่ีห้างสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซ่ึง
เป็น “ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ” ตาม
อธัยาศยั น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพ่ือเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลีย
ไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผา่นทะเลบอลติก เพลิดเพลิน
กบัความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนา
การส าหรับครอบครัว ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ
หมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง  

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

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

วนัพุธที่ 24 ต.ค.61 (8)  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – เดนิทำงกลบั 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที ่ห้องอำหำรในเรือ SILJA LINE 
 เรือเขา้เทียบฝ่ังกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของ

ฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิช
และรัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  
น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio 
Church ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตวัโมและติโม ในปี
ค.ศ. 1969 มี รูปร่างคล้ายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร 
Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามด้วย



 

 

 

ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จตุัรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์
พระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยงัมี “อนุสาวรียซิ์เบลิอุซ” Sibelius 
คีตกวเีอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล ์

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนชม “ตลำดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ี

ขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขาย
ปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไม้
แล้ว  ย ังแป็น ท่ีตั้ งสถานท่ีส าคัญ  อา ทิ 
ท าเนียบระธานาธิบดี ,  ศาลากลางและ
โบสถ ์ ชมยา่นถนนเอสปลานาดิ Esplanadi 
ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตล์ฟิน
นิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดว้ยสินคา้ช่ือดงั 
อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัของกรุงเฮลซิงกิตามอธัยาศยั  // สมควรแก่เวลา 
เดินทางสู่สนามบิน 

*** อำหำรเยน็อสิระตำมอธัยำศัย *** 

23.20 ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เทีย่วบินที ่QR308 

วนัพฤหัสที่ 25 ต.ค.61 (9) โดฮำ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 
05.30 ถึงสนำมบินโดฮำ (รอเปลีย่นเคร่ือง 2.30 ช่ัวโมง) 
08.00 เดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เทีย่วบินที ่QR832 
19.00 เดินทำงถึงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  า
ทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ช่วงออกเดนิทำง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 

 

17-25 ต.ค. 2561 69,900 69,900 69,900 18,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้  // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัไป-กลบั)  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  



 

 

 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรง กบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

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

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่ำทปิคนขับรถวนัละ 2 ยูโร/วนั/ท่ำน (ท่ำนละ 14 ยูโร) 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ วนัละ 100 บำท/วนั/ท่ำน (ท่ำนละ 900 บำท) 
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรวซ่ีำ 4,500 บำท 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน)  
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

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

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 



 

 

 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 

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

-  ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดทีใ่ช้ในกำรเดนิทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำย
ทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลและกรุ๊ปที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำย
กำรบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA(ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
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 แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้
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. หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 


