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วันแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.30 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ เคาน์เตอรส์ายการบนิกาต้ารแ์อรเ์วย ์เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ คอยอำนวยความสะดวก

กอ่นการเดินทาง 
20.30 ออกเดนิทางสูส่นามบินโดฮา โดยสายการบนิกาตาร ์เที่ยวบินที ่QR833 
23.20 ถงึสนามบนิโดฮา (รอเปลีย่นเครือ่ง) 

วันที่สองของการเดินทาง(2)  โคเปนเฮเก้น-ชมเมือง-ลิตเต้ิลเมอร์เมด 
       ล่องเรือสำราญ DFDS (พักห้อง SEA VIEW) 
01.20 ออกเดนิทางสูโ่คเปนเฮเกน้ โดยสายการบนิกาตา้ร ์เทีย่วบินที ่QR161 

06.55 เดนิทางถงึกรงุโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิ
ประเทศประกอบด้วยคาบสมุทรจัทแลนด์(Jutland) และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองโคเปนเฮเก้น นำ
ท่านถ่ายรูปคู่กับ “เงือกนอ้ยลติเติล้เมอรเ์มด” Little 
Mermaid สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง นำท่านนั้นชม “นำ้พุ
เกฟอิอน” รูปปั้นตำนานการเกิดประเทศเดนมาร์ค ซึ่งเป็น
ผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ในโอกาสครบรอบปีที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวงัอามา
เลยีนบอรก์” Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดหนาว
ของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ย่านนฮูาวน”์ Nyhavn ซึ่งเปน็ท่าเรือเก่าท่ี

มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 นำท่านชม จัตรุสัซติีฮ้อลล ์อาคาร
เทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง  

15.00 นำคณะลงเรอืสำราญขนาดใหญ่ ดเีอฟดเีอส DFDS ซึง่สะดวก 
สบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ 
ไนต์คลับและเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ ล่องสู่ทะเล
เหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงโคเปนเฮเก้น 
ประเทศเดนมาร์ก สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์  

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ 

1. พักในเรือสำราญ 2 ลำ Silja Line และ DFDS 
2. นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana 
3. ล่องเรือชมความงามของซอนน์ ฟยอร์ด(มรดกโลก) 
4. อาหารท้องถิ่นและอาหารเอเชียรสเลิศ 
5. เที่ยวครบสี่เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮล์ม และเฮลซิงกิ 
6. เที่ยวเมืองเบอร์เกน “BERGEN” สุดแสนโรแมนติก 
7. มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลและบริการตลอดการเดินทาง 
 

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


 

สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว    
ทีพ่กั: บนเรอื DFDS พกัหอ้งละ 2 ทา่น (SEA VIEW CABIN) 
วันที่สามของการเดินทาง(3) ออสโล-ชมเมือง-ฟลัม/วอส  
เช้า   บรกิารอาหารมือ้เชา้  ณ หอ้งอาหารในเรอืสำราญ 
09.30 เรอืเขา้เทยีบฝัง่ทา่เรอืกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์นำท่าน “เขา้ชมสวนประตมิากรรมวกิแลนด”์ ชมผลงานของปฏิมากร

เอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรใน
หนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์
แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง 
และรูปปั้น หล่อสำริด เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่าน
เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที่ 

เที่ยง   บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ “เมอืงฟลมั” Flam (280 กม.) สู่แหล่งแนว ฟจอร์ด

อันงดงาม เป็นเมืองที่อยู่ปลายสุดของฟยอร์ดปากแม่น้ำฟลัม ล้อมรอบไป
ด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับอาคารบ้านเรือนที่สร้าง
จากไม้สีสันสดใสทั้งสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านหุบเขาชื่นชมกับธรรมชาติป็นภาพที่
ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน  

ค่ำ  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
พกัที:่ Freitheim Hotel / Park Hotel Voss / Myrkdalen Resort  หรอืระดบัใกลเ้คียง 

วันที่ส่ีของการเดินทาง(4)    ฟลัม-ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ) 
    นั่งรถไฟสายโรแมนติก(สวยที่สุดในนอร์เวย์)-เบอร์เกน   
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือเมืองฟลัมเพื่อ “ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด” 
(Sognefjord) ชมทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลกรายล้อมด้วยภูผาหินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตร
พิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่น
ตาตื่นใจมิรู้ลืม   

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย นำทา่น “นัง่รถไฟสายโรแมนตคิ” Flambana Train  ที่โด่งดังที่สุด
ตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล – วอสส์ ชมความสวยงามของธรรมชาติ
บริสุทธิ ์และน้ำตกที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัว
อยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจ
ท่านไปอีกนาน จากนัน้นำทา่นออกดนิทางสูเ่มอืงเบอรเ์กน Bergen 
เมอืงแสนสวยรมิชายฝัง่ทะเลเหนอื 

ค่ำ  บรกิารอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมทีพ่กั  
พกัที:่ Pers Hotel / Usterdalen Hotel  หรอืระดบัใกล้เคียง 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง(5) เบอร์เกน-ชมเมือง-นั่งรถรางขึ้นยอดเขา Floyen-โกล  
เช้า บริการอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน Bergen  เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้

อย่างดี นำท่าน นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) บนความสูง 520 เมตร เหนือ
ระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงาม
และประทับใจ ได้เวลาสมควร นำท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้งปลาทะเลน้ำลึก
ชนิดต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่างเต็มที่ เริ่มจาก
เขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์
การคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินเที่ยวชม “หมู่บ้านชาวประมงโบราณ” Bryggen  สิ่งก่อสร้างเก่าแก่

ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว 

นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่ โดดเด่นและมี  
ความค วามสำคัญ ทางประวัติ ศ าส ต ร์ แล ะ
วัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกโดยองค์การยู เนสโก (Unesco) ได้ เวลา
สมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโกล  Gol / 
เมืองเกลโล Geilo เมืองสกีรีสอร์ท  

คำ่  บรกิารอาหารมือ้คำ่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที:่ Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คียง 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่หกของการเดินทาง(6)  เกลโล่-ออสโล-คาร์ลสตัด    
เช้า บริการอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

นำคณะเดินทางเข้าสู่ “กรงุออสโล” Oslo (220 กม.) ตั้งอยูข่อบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัวเมือง
ประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ
นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว “ชมลานกระโดดสกโีฮเมนคอเลน” Holmenkullen Ski Jump ซึง่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ี
แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย คณะเดินทางสู่ “เมอืงคารล์สตทั”Karlstad (218 กม.) เมอืงสวยงามเลก็ๆ ตัง้อยูร่มิแมน่ำ้เดลตา้ทีย่าวทีสุ่ดในสวเีดนที่

ไหลลงสู ่ทะเลสาบวาเนน่ทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศ อดตีศนูยก์ลางทางการคา้ของชาวไวกิง้มาตัง้แต่ 1,000 ปกีอ่น
ครสิตกาล เมืองนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริย์ ชาร์ลที ่9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงเรียก
ตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญข่องเมอืง สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1730 ชมจตัรุสัใจกลางเมอืง  

ค่ำ บริการอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที:่ SCANDIC HOTEL, KALSTAD หรอืระดบัใกลเ้คียง 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง(6)  คาร์ลสตัด-โอเรบร-ูสต๊อกโฮล์ม-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง 
 เช้า บริการอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ “เมอืงเออเรบร”ู Orebro เมืองที่มีชื่อเสียงมาก
แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชมเมอืงเออเรอะบรู 
อดตีเมอืงทีม่คีวามเจริญรุง่เรอืงทางการคา้ และยงัถอืวา่เปน็
ศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร์ และวฒันธรรมทีม่คีวามเก่าแก่มาก
แหง่หนึง่ของประเทศสวเีดนอกีดว้ย บนัทึกภาพความงดงามของ 
ปราสาทเออเรบร ู(Orebro Castle) ปราสาทปอ้มปราการยคุกลาง
ที่มอีายเุก่าแก่มากกวา่ 700 ป ีตัง้อยูบ่นเกาะเลก็ๆ บนแมน่ำ้สวาร์
ตาน “Svartan River” สร้างขึน้ครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์
วาซา (Royal Family Vasa)  จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อก
โฮล์ม   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นำคณะเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรงุสตอ๊กโฮลม์” เที่ยวชม

เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวนำ้” 



 

Beauty on Water หรือ “ราชนิีแหง่ทะเลบอลตคิ” เมืองแห่ง ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ 
สถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมท้ังปราสาทราชวัง ตั้งอยู่
ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren 
ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งในบริเวณ ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่ง
เป็น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” หรือเลือกเดินในย่าน Walking Street อันทนัสมัย ที่เต็มไปด้วยสินคา้แบรนดเ์นม
มากมาย เชน่ Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ และสามารถ
ทะลุผ่านไปในบริเวณย่านเมืองเก่าที่สวยงาม 

ค่ำ บริการอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที:่ Quality Globe Hotel / Scandic Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วันทีแ่ปดของการเดินทาง(8)  สต๊อคโฮล์ม-ชมเมือง-เข้าชมศาลาวาการเมือง-แกมล่าสแตน 
       ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW) 
เช้า บริการอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

นำคณะ “เขา้ชมศาลาวา่การเมอืง” City Hall  สถานที่จัดงานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีช่ือเสียงไปท่ัวโลก โดย
การมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึก
ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำ
ที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ใช้เวลาใน การก่อสร้าง
นานถงึ 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่า 
“แกมลา่สแตน” ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและ
ทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ 
และเป็นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงทำให้เป็น
ที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี้ โดยท่ีนี่เป็นเมืองที่
ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์และความ
ทันสมัยของร้านค้าที่เรียงรายมากมายบนท้องถนนแคบๆ ของ
เมือง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
15.00 นำทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่เดนิทางเปลีย่นบรรยากาศโดยเรอืสำราญขนาดมหมึา “ซลิเลียไลน”์ Silja Line ซึง่

เป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ 
ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร,์ ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว ร้านค้า 
ปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ
หมู่เกาะแกง่หิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมือง
หลวงมหาเสน่ห์แห่ง  

ค่ำ บริการอาหารมือ้คำ่ แบบบฟุเฟต่อ์าหารทะเลเมนพูิเศษ 
สแกนดิเนเวยีนซฟีู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ 
ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์
เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับ
ความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้  

ทีพ่กั : บนเรอืสำราญซลิเลียไลน์ : SILJA LINE พกัหอ้งละ 2 ทา่น (SEA VIEW CABIN) 



 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง(9)  เฮลซิงกิ-ชมเมือง-เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารเชา้ ที ่หอ้งอาหารในเรอื SILJA LINE 
09.30 เรอืเขา้เทยีบฝัง่ “กรงุเฮลซงิก”ิ เมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซึ่งมี

สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของ
สมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  นำท่าน “เขา้ชม 
โบสถห์นิเทมเปอเลยีวคโิอ” Templiaukkio Church ที่
สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถ์ซึ่ง
ออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มี รูปร่าง
คล้ายจานบิน นำชม “อนสุาวรยีซ์เิบลอิซุ” Sibelius คีตกวี
เอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นำ
ท่านเยี่ยมชม “มหาวหิาร Uspensky” ของศาสนาคริสต์
นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
รัสเซีย จากนั้นชม “จตัรุสัรัฐสภา” Senate Square ซึง่เป็น
ที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่
นิกายรูเธอรันนำชม “ตลาดนดัรมิทะเล” Market Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของ
ที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบระธา
นาธิบด,ี ศาลากลางและโบสถ์   

 ชมยา่นถนนเอสปลานาด ิEsplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าชื่อ
ดัง // สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน *** อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง*** 

17.40 ออกเดนิทางสูก่รงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์โดยสายการบนิกาตาร ์เทีย่วบินที ่QR302 
23.30 ถงึสนามบนิโดฮา นำท่านเปลีย่นเครือ่ง เดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

วันทีส่ิบของการเดินทาง(10)  โดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ 
02.20 เดนิทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินกาตาร ์เทีย่วบนิที ่QR836 
13.10 เดนิทางถงึถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

**************************************************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของ
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ เม.ย. - ต.ค.2565 (ไม่รวมค่าวีซ่า) 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 
เพิ่มท่านล่ะ 

14 – 22 พ.ค.65 103,900 103,900 98,900 29,900 
27 พ.ค. – 05 มิ.ย.65 103,900 103,900 98,900 29,900 

10 – 19 มิ.ย.65 103,900 103,900 98,900 29,900 
17 – 26 ก.ย.65 103,900 103,900 98,900 29,900 

30 ก.ย. – 09 ต.ค.65 103,900 103,900 98,900 29,900 
08 – 17 ต.ค.65 103,900 103,900 98,900 29,900 
21 – 30 ต.ค.65 103,900 103,900 98,900 29,900 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่าน้ัน * 
**กรณีต้องการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินหรือห้องพักบนเรือสำราญ  กรุณาติดต่อพนักงานขาย ** 

 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศก่อน-หลัง) 
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.

ม./วัน  
• โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์

หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
• ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ท่าน  
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
4. คา่ทิปคนขบัรถวนัละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ทา่นละ 16 ยโูร) 
5. คา่ทิปหวัหน้าทวัร ์วนัละ 100 บาท/วนั/ทา่น (ท่านละ 1,000 บาท) 
6. ค่าน้ำดื่ม 
7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชง็เกน่ 5,000 บาท (สถานทตูไมค่นืให ้ไม่วา่ท่านจะผ่านหรอืไมก่ต็าม) 
8. ค่าตรวจ RT-PCR Test ก่อนกลับเมืองไทย 
9. ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตัวขากลับ 
10. ค่าโรงแรมที่พักกรณีอยู่ต่อ 



 

11. คา่พนกังานยกกระเปา๋ ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษทัฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่า่นเนือ่งจากปอ้งกนัการสญูหายจากมจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมทีพ่กั และเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการเขา้หอ้งพกัสำหรบัทกุท่าน) 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ และการชำระเงนิ  
• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลอืกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ

หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
• ทางบรษิทัจะทำการยืน่วซีา่ของท่านกต็อ่เมือ่ในคณะมีผูส้ำรองที่นัง่ครบ 15 ทา่น และไดร้ับควิการตอบรบัจากทางสถานทตู เนื่องจาก

บริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยันการจองมาจากทางยุโรป ,ประกัน
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

• หากในช่วงทีท่า่นเดินทางควิวซีา่กรุป๊ในการยืน่วซีา่เตม็ ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมา
ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆทีใ่ช้ในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับ
ทางท่าน 

• กรณวีซี่าทีท่่านยืน่ไมผ่่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึ้นดงัตอ่ไปนี้ 
- คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าและคา่ดำเนินการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
- คา่มัดจำตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% 



 

• ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

• ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจาก
สายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง 

        การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ 

        ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 
o หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุชง้านไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
o รปูถ่ายส ี(ตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รปู ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
o หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ 

* คา้ขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

• *ข้าราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรบัรองเป็นภาษาอังกฤษ 
▪ หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับญัชอีอมทัพยเ์ทา่นั้น สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัย์และเอกสารแสดง

ทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ทัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของท่านสมบรูณท์ส่ดุ)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพรอ้ม Statement  และ สำเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทกุหน้า ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน 
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ 

o สำเนาบัตรประชาชน หรอื สำเนาสตูิบตัร 1 ชดุ 
o สำเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
o สำเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 
o สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
▪ การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  
o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิัทฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน กรณทีีท่า่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน



 

การแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทตูจะ
รบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่ีเอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่นั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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