
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24135   ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

           
           ทวัรส์แกนดเินเวีย 9 วนั สีป่ระเทศแสนสวย 

        กรงุโคเปนเฮเกน * พกัในเรอื DFDS หอ้งแบบเหน็ววิทะเล * กรงุออสโล 
             เมอืงคารส์ตดั * เมอืงโอเรบร ู* กรงุสตอ็คโฮลม์  

        พกัในเรอื SILJA LINE หอ้งพกัววิทะเล * กรงุเฮลซงิก ิ* เมอืงปอรว์ ู
             ออกเดนิทาง ระหวา่ง กนัยายน – ธนัวาคม 2565 

           *** เทีย่วดนิแดนไวกิง้สดุแสนโรแมนตกิ *** 



 

วนัแรกของการเดนิทาง(1(  กรงุเทพฯ – อิสตนับลู 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069 
 
วนัทีส่องของการเดนิทาง(2( อิสตนับลู – โคเปนเฮเกน้ – ลติเติล้ เมอรเ์มด – น้ าพเุกฟอิอน   
    พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ช้อปปิง้ – เรอืส าราญ DFDS(หอ้งววิทะเล( 
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
07.35 น. ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค  โดยเที่ยวบินที่ TK1783 
09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเก้น ประเทศประเทศเดนมาร์ค  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเล
เหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วย
คาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ 
เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชม 
น้ าพุ เกฟิออน  ซึ่งเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้ เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปีที่  50 จากนั้นชมจตุรัส 
“พระราชวงัอามาเลยีนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดู
หนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านนูฮาวน์” Nyhavn หรือท่าเรือใหม่ ซึ่งเป็นท่าเรือ

เก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนตั้งแต่
ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 น าท่านชม จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมอิสระให้
ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย “ย่านถนนสตรอยเกท์” 

15.00  ได้เวลาอันเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส  DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่ง
อ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ 
น าท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่าง
การเดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ด” ส่วนหนึ่งของฟ
ยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก   

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า  แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ 
ส แกนดิ เน เวี ยนซีฟู๊ ด  Scandinavian Seafood พร้อม
เครื่องดืม่ทา่นละ 1 แก้ว ณ ภัตตาคารภายในเรอื ประทับใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมทุรแอตแลนตกิ และจาก
ทะเลเหนือ ค่ าคืนนี้หาความส าราญและพักค้างคืนในเรือส าราญ DFDS  

ที่พัก:เรือ DFDS TOR LINE / พักห้องละ 2 ท่าน(ห้องพักวิวทะเล( 
 

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%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


 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3(  ออสโล – สวนประตมิากรรมวกิแลนด ์  
                 เดนิเลน่ยา่นเอเคอรบ์รคู – ชอ้ปปิง้ทีแ่บรนดเ์นมย่านถนนคารล์โจฮนั   
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
09.30 เดินทางถึงท่าเรือกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ น าท่านชมบริเวณลานกระโดดสกีโฮเมนคอ

เลน (HOLMENKOLLEN) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ชมสวน
ประติมากรรมวิกแลนด์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอก
ชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูป
สลักหินแกรนิตและทองแดงให้คน รุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของ
มนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของ
ท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร( แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่ง
เดียว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้ นน าท่ านชมวิวทิวทัศน์ ย่าน เอ เคอร์บรูค  (Aker Brygge)  

ย่านช้อปปิ้งข้างท่าเรือเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว และที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดค
โคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ าพุ  สวน และ
ประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกล้กันเป็น  The Nobel 
Peace Centre สถานที่ๆมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่
ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น าท่านช้อปปิ้งที่ย่านคาร์ลโจ
ฮันสตรีท (KARL JOHAN STREET) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อ
ของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ 
สินค้าแฟชั่น, เครื่องครัวและของที่ระลึก เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก : SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้เคียง 
 
วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง (4(  ออสโล –  คารล์สตทั – เออเรบร ู 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท (KARLSTAD) (200 ก.ม.( 

คาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเดลต้าที่ยาว
ที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศอดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 
1,000 ปีก่อนคริสตกาล สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ล 
ซึ่งต่อมาคือกษัตริย์ ชาร์ลที่ 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึง
เรียกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง   



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเออเรบลู Orebro (109 ก.ม.( เมืองที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในภาคกลางของ

ประเทศสวีเดน ชม 
เมืองเออเรอะบรู เมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า และยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภาพความงดงาม
ของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บน
เกาะเล็กๆ บนแม่น้ าสวาร์ตาน “Svartan River” สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal 
Family Vasa)  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก : SCANDIC HOTEL, OREBRO หรือระดับใกล้เคียง 
 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง (5(  เออเรบร ู– ซกิทนุา่ – สตอ็คโฮลม์ – ช้อปปิง้  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมือง “ซิกทูน่า” (Sigtuna) เมือง
หลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of 
Kings, Home of Vikings ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรุงสต็อค นึ่งในเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุด
เมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรือกว่า 1,100 ปี
มาแล้ว กษัตริย์สวีเดนเคยประทับอยู่ที่เมืองนี้ราวๆ 250 ปี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม น าท่านชมกรุงสต๊อกโฮล์ม 

Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า 
“ความงามบน ผิวน้ า” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเล
บอลติค จากนั้นน าท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของ
กรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบนเนินเขา มีเวลาอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ 
“ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค” NK ซึ่งเป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
เหนือ”  หรือย่าน Walking Street Drottninggatan อันทันสมัย 
เต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม จากทั่วยุโรป ยี่ห้อต่างๆ มากมาย 
รวมทั้งของที่ระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวิส 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก: Quality Hotel Globe Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
 
 
 

 



 

วนัทีห่กของการเดนิทาง(6)  สต๊อคโฮลม์ – ชมววิศาลาวา่การ – ชมเมอืงเกา่ 
     ล่องเรอืส าราญ ซิลเลยีไลน ์SILJA LINE (หอ้งพกัววิทะเล( 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเก็บภาพบริเวณ “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี 
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคา
ด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิตี้ ฮอลล์นี้ 
น าท่านชมความสวยงามของเมืองเก่า(Gamla Stan) เก็บ
ภาพความยิ่งใหญ่ของพระราชวังหลวง (Stockholm 
Palace) ที่ขึ้นชื่อ ว่าเป็น  พระราชวังที่ งดงามที่สุด ใน
บรรดาพระราชวังทั้งหมดของสแกนดิเนเวีย สร้างในสไตล์
แบบบาโรคในปี ค.ศ. 1754 ชมเมืองเก่าของสต็อกโฮล์มส
ร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ไม่ว่าจะเป็นอาคารรัฐสภา, มหา
วิหาร , ตลาดหุ้น  ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิ ธภัณฑ์ 
บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม ในรูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมแบบสวีเดน ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพ
เก่าแก่ไว้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ล้วนมีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสต็อกโฮล์ม นอกจากนี้ยังมีตรอกซอกซอย
มากมายให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวทิวทัศน์ เก็บภาพสวยๆ และเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าที่สวยงามมี
รสนิยม ทั้งสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึก ที่ส าคัญริมสองข้างทางยังเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านกาแฟรสเลิศ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.30 น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอื เพื่อเดนิทางเปลีย่นบรรยากาศโดยเรอืส าราญ

ขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุด
ของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก  สู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร
, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการส าหรับ
ครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิว
ทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษ
ที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย  อิสระกับการพักผ่อนบนเรือ  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด  Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอน
แบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้  

ที่พัก: บนเรือส าราญซิลเลียไลน์: Silja Line (พักห้องละ 2 ท่าน( ห้องพักวิวทะเล 
 
 
 
 



 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง(7( เฮลซงิกิ – ชมเมอืง – โบสถห์นิเทมเปอเลยีวคโิอ 
   อิสระชอ้ปปิง้ 
 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
09.30 เรือเข้าเทียบฝั่งกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ จากนั้นน าท่านชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวง

ของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม  
ชมรอบกรุง “เฮลซิงกิ” ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสาน
ระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล 
บอลติก” เข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio 
Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมี
รูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและ
ติโม ในปี ค.ศ.1969 ชม “วิหารอุสเปนสกี้” Uspensky ของ
ศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่ 
งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม 

“จตัรุสัรฐัสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผู้แต่ง

เพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ น าท่านชม “ตลาดนัด
ริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาด
ย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขาย
ปลานานาชนิด อาหารผลไม้  และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้ ง
สถานที่ส าคัญ อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและ
โบสถ์ ชมย่านถนน “เอสปลานาดิ” Esplanadi ที่สองข้างทาง
เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตาม
อัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  
พักที่: SCANDIC HOTEL, HELSINKI หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแปดของการเดนิทาง(8( เฮลซงิกิ – ปอรว์ ู– เดนิทางกลบั - อสิตนับูล  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ปอร์วู” เมืองโบราณที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 800 ปีที่แล้ว เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเป็น

อันดับสองในฟินแลนด์  และหลักฐานประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานยังคงปรากฏให้เห็นและสัมผัสได้เมื่อเดินไปตามถนน
ที่มีเสน่ห์ เมืองนี้ท าหน้าที่เป็นทั้งบ้านและแรงบันดาลใจส าหรับ
ศิลปินชาวฟินแลนด์มากมายเป็นเวลา  หลายศตวรรษ ชม
บ้านสีแดงริมชายฝั่งที่ทาสีแดงเพื่อเป็นเกียรติแก่การมาถึง
ของกุสตาฟที่  3 กษัตริย์แห่ งสวีเดน  ในอดีตปอร์ วู เป็น
ศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญ และบ้านริมชายฝั่งเคยถูกใช้เพื่อ
เก็บสินค้าและผลิตผล เช่น อาหารแปลกใหม่จากดินแดนห่างไกล 

19.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1764 
22.55 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง( 
 
วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง(9(  อิสตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยใน
การเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะค านึงถึงความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 

อตัราคา่บรกิาร  
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ี
พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ปพีกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง( 

พกัเดีย่ว 

23 ก.ย.–01 ต.ค. 65 85,900 85,900 85,900 17,900 
25พ.ย.-03ธ.ค. 65 85,900 85,900 85,900 17,900 

01 – 09 ธ.ค. 65 85,900 85,900 85,900 17,900 
* คณะออกเดนิทางไดเ้มือ่มีจ านวนผูเ้ดนิทางครบ 20 ทา่นเท่านัน้ * 

 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง( 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่ 
 อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็น
หลัก  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและ

กลับพร้อมกรุ๊ปต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม( 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่านละ 14 ยูโร( 
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 900 บาท( 
4. ค่าบริการและค่าธรรมเนียมวีซ่า 6,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
7. ค่าพนกังานยกกระเปา๋ ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝง

ตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน( 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  50,000.- บาท กอ่นการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย 
สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
 ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 



 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบรษิทัจะท าการยืน่วีซา่ของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 15 ทา่น และไดร้บัควิการตอบรบัจากทาง

สถานทตู เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยัน
การจองมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับ
ทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงทีท่า่นเดนิทางควิวีซา่กรุป๊ในการยืน่วีซา่เตม็ ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่า
เท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณวีีซา่ทีท่า่นยืน่ไม่ผา่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจริงทีเ่กดิขึน้
ดังตอ่ไปนี ้

- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนนิการ 4,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่าน
หรือไม่ผ่านการพิจารณา 

- ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจริง ณ วนัยืน่วีซา่ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 60-90 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่า
มัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบรษิัทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
 
 
 
 
 



 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือค่ามัดจ าที่ต้องการันตีที่นั่ง

กับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มกีารการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(     

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วซีา่ (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูพรอ้มสแกนนิว้มอืทกุทา่น( 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ( ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
 ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 

3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง 
 พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ  *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด  
o หลักฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน(  
o หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ

แต่ละสถานทูต พร้อมส าเนาสมุดเงินฝากประจ า หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ  3-5 วันท า
การ( 

o เด็กใช้เอกสารร่วมกับบิดา-มารดา*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้  แต่ให้ถ่าย
ส าเนาแยกคนละชุด 

o กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา  
 มารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดย

ที่ว่าการอ าเภอ 
o ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี( 1 ชุด 
 การบิดเบอืนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  



 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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