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ทัวร์สแกนดิเนเวยี 8 วนั ส่ีประเทศแสนสวย 
กรุงโคเปนเฮเกน * พกัในเรือ DFDS ห้องแบบเห็นววิทะเล * กรุงออสโล 

เมืองคาร์สตัด * เมืองโอเรบรู * กรุงสตอ็คโฮล์ม  
พกัในเรือ SILJA LINE ห้องพกัววิทะเล * กรุงเฮลซิงก ิ* เมืองปอร์วู 

ออกเดินทาง ระหว่าง มกราคม – ตุลาคม 2566 
*** เที่ยวดินแดนไวกิง้สุดแสนโรแมนติก *** 



 

วนัแรกของการเดินทาง(1)  กรุงเทพฯ – โดฮา 
17.30 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวยแ์ถว Q ประตู 8 
20.55 ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ตา้แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR833  

วนัที่สองของการเดินทาง(2) โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลติเติล้ เมอร์เมด – น ้าพุเกฟิออน   
    พระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก – ช้อปป้ิง – เรือส าราญ DFDS(ห้องววิทะเล) 
23.40 ถึงกรุงโดฮา เพื่อเปล่ียนเคร่ือง สู่ประเทศเดนมาร์ค   
01.35 ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน้ โดยเท่ียวบินท่ี QR161 

07.05 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ หลงัจากผา่นวิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพิธี
ทางศุลกากรแลว้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน้ ตั้งอยู่ระหวา่ง 
ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้าเกือบทั้งหมดภูมิ
ประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 
เกาะ 0kdoyho น าท่านชมตวัเมืองโคเปนเฮเกน้ ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่ง
ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้าเกือบทั้งหมดภูมิ
ประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 
เกาะ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little 
Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นชม “น ้ำพุเกฟิออน” ซ่ึงเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนดก์าร์ด สร้างให้เป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปีท่ี 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก” 
Amalienborg Palace ท่ีประทบัในฤดหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ “ย่ำนนูฮำวน์” Nyhavn หรือท่าเรือใหม่ ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าท่ีมีการขดุคลองเช่ือมต่อกบัทะเล

และยงัเป็นท่ีตั้งของบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 น าท่านชม จัตุรัสซิตีฮ้อลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า 

เขตยา่นใจกลางเมือง พร้อมอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั “ย่ำนถนนสตรอยเกท์”    

 

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


 

15.00  ไดเ้วลาอนัเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดี
เอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานา
ชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชม
สินค้าปลอดภาษี ฯลฯ น าท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทร
แอตแลนติก ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด” 
ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อม

เคร่ืองดื่มท่ำนละ 1 แก้ว ณ ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจกบัอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนติก และจำก

ทะเลเหนือ ค ่ำคืนนี้หำควำมส ำรำญและพกัค้ำงคืนในเรือส ำรำญ DFDS  

ที่พกั:เรือ DFDS TOR LINE / พกัห้องละ 2 ท่าน(ห้องพกัววิทะเล Seaview) 
วนัที่สามของการเดินทาง(3)  ออสโล – สวนประติมากรรมวกิแลนด์   
                 เดนิเล่นย่านเอเคอร์บรูค – ช้อปป้ิงที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน   
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
09.30 เดินทางถึงท่าเรือกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์น าท่านชมวิว

บริเวณลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN) ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นสถานท่ีแข่งขนักระโดดสกีท่ีม่ีช่ือเสียงท่ีสุดของนอร์เวย ์ชมสวน
ประติมากรรมวิกแลนด ์ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต
และทองแดงใหค้น รุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษยต์รงใจกลางของ
อุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 

เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชมวิวทิวทศัน์ยา่นเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ยา่นชอ้ปป้ิงขา้งท่าเรือ

เป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึงของนกัท่องเท่ียว และท่ีตั้งของศาลาวา่การ (Town Hall) แนว
อาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ยน ้าพ ุสวน และประติมากรรม
เติมแต่งใหดู้กลมกลืนใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีๆมีการจดัแสดง
เก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่า ท่ีถูกสร้าง
ขึ้นมาใหม่ดว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั น าท่านชอ้ปป้ิงท่ียา่นคาร์ลโจฮนั
สตรีท (KARL JOHAN STREET) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโล สินคา้ของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวคือ สินคา้แฟชัน่, เคร่ืองครัวและของท่ีระลึก เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั : SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้เคยีง 



 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  ออสโล –  คาร์ลสตัท – เออเรบรู – สต๊อคโฮล์ม 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตทั (KARLSTAD) (200 ก.ม.) 

คาร์ลสตดัเป็นเมืองสวยงามเลก็ๆ ตั้งอยูริ่มแม่น ้าเดลตา้ท่ียาวท่ีสุด
ในสวีเดนท่ีไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศอดีตศูนยก์ลางทางการคา้ของชาวไวก้ิงมาตั้งแต่ 1,000 ปี
ก่อนคริสตกาล สร้างเม่ือปี ค.ศ.1584 โดย ดยคุ ชาร์ล ซ่ึงต่อมาคือ
กษตัริย ์ชาร์ลท่ี 9 แห่งราชวงศส์วีดิช ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระ
นามของพระองค ์ชมโบสถใ์หญ่ของเมือง สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.
1730 ชมจตัุรัสใจกลางเมือง   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเออเรบลู Orebro (109 ก.ม.) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึง ตั้ งอยู่ในภาคกลางของ
ประเทศสวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู เมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ และยงัถือวา่เป็น
ศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีมีความเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของประเทศสวีเดนอีกดว้ย บนัทึกภาพ
ความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางท่ีมีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี 
ตั้ งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น ้ าสวาร์ตาน “Svartan River” สร้างขึ้นคร้ังแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา 
(Royal Family Vasa) จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮลม์ น าท่านชมกรุงสต๊อกโฮลม์ Stockholm เมืองหลวง
ของประเทศสวีเดน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Quality Hotel Globe Hotel หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  สต็อคโฮล์ม – ชมเมือง – ชมศาลาว่าการ – ชมเมืองเก่า 
     ล่องเรือส าราญ ซิลเลยีไลน์ SILJA LINE (ห้องพกัววิทะเล)  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมเมืองสต๊อกโฮล์ม ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก จนไดรั้บการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน ้ า” Beauty on 
Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค น าท่านเก็บภาพบริเวณ 
“ซิต้ี ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซ่ึงใช้เวลาสร้างถึง 
12 ปี  ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวี เดน  คือ Ragnar 
Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหิน
โมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั 
“โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลล์น้ี น าท่านชมความสวยงาม
ของเมืองเก่า(Gamla Stan) เก็บภาพความยิ่งใหญ่ของพระราชวงัหลวง (Stockholm Palace) ท่ีขึ้ นช่ือว่าเป็น 



 

พระราชวงัท่ีงดงามท่ีสุดในบรรดาพระราชวงัทั้งหมดของสแกนดิเนเวีย สร้างในสไตล์แบบบาโรคในปี ค.ศ. 
1754 ชมเมืองเก่าของสต็อกโฮล์มสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ไม่ว่าจะเป็นอาคารรัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น 
ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์ บา้นเรือน ส่ิงปลูกสร้างท่ี
มีความสวยงาม ในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน 
ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงรักษาสภาพเก่าแก่ไวเ้ป็นอย่างดี ทั้งหมด
น้ีล้วน มีม าตั้ งแ ต่สมัย เร่ิม ก่อตั้ ง เมื องสต็อกโฮล์ม 
นอกจากน้ียงัมีตรอกซอกซอยมากมายให้นกัท่องเท่ียวได้
เดินชมวิวทิวทศัน์ เก็บภาพสวยๆ และเพลิดเพลินไปกับ
การชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีสวยงามมีรสนิยม ทั้งสินคา้แฟชัน่และ
ของท่ีระลึก  ท่ีส าคัญ ริมสองข้างทางยังเต็มไปด้วย
ร้านอาหารและร้านกาแฟรสเลิศ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

มีเวลำอิสระให้ท่ำนช้อปป้ิงท่ี “ห้ำงสรรพสินค้ำเอ็นเค” NK ซ่ึงเป็น “ห้ำงท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ”  หรือย่าน 
Walking Street Drottninggatan อันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม จากทั่วยุโรป ยี่ห้อต่างๆ มากมาย 
รวมทั้งของท่ีระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวิส 

14.30 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซ่ึง
เป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอล
ติก สู่กรุงสต๊อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความสนุกสนาน
มากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค
, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชค
ในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่ เกาะแก่งหิน 
ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษท่ี 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหา
เสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย  อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพเิศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภตัตาคาร
ภายในเรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย  และปลาแซลมอนแบบ
ต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัความหรูหราท่ีไม่ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี  

ที่พกั: บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์: Silja Line (พกัห้องละ 2 ท่าน) ห้องพกัววิทะเล(Seaview) 

วนัที่หกของการเดินทาง(6) เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – โบสถ์หินเทมเปอเลยีวคโิอ – อสิระช้อปป้ิง 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
09.30 เรือเขา้เทียบฝ่ังกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ จากนั้นน าท่านชมกรุงเฮลซิงก ินครหลวง

ของประเทศฟินแลนด์ ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางขนบธรรมเนียม  ชมรอบกรุง “เฮลซิงก”ิ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ 
ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดำสำวแห่งทะเล บอลติก” เขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอ
เลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ท่ีสร้างขึ้นโดย การขดุเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านไดเ้ห็น 



 

ภาพถ่ายทางอากาศ โบสถหิ์นแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติโม 
ในปี ค.ศ.1969 ชม “วิหารอุสเปนสก้ี” Uspensky ของ
ศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภำ” 
Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซาน
เดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผู ้

แต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล์  น าท่านชม 
“ตลำดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจาก
จะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ี ระลึกแก่
นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และ
ดอกไม้แล้ว ย ังเป็นท่ีตั้ งสถานท่ีส าคัญ  อาทิ  ท าเนียบ
ประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนน “เอสป
ลานาดิ” Esplanadi ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตล์
ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินคา้ดีไซน์ช่ือดัง  ให้
ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน 
หรือห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนม
ราคาพิเศษ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: SCANDIC HOTEL, HELSINKI หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัเจ็ดของการเดินทาง(7)   เฮลซิงก ิ– ปอร์วู – เดินทางกลบั  
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางสู่ เมือง  “ปอร์วู” (Porvoo) 

เมืองโบราณท่ีก่อตั้ งขึ้ นเม่ือเกือบ 800 ปีท่ีแล้ว 
เป็ น เมื อ ง ท่ี เก่ าแ ก่ ท่ี สุ ด เป็ น อัน ดับ สองใน
ฟินแลนด์  และหลักฐานประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานยงัคงปรากฏให้เห็นและสัมผสัได้เม่ือ
เดินไปตามถนนท่ีมีเสน่ห์ เมืองน้ีท าหนา้ท่ีเป็นทั้ง
บ้านและแรงบันดาลใจส าห รับ ศิล ปินชาว
ฟินแลนด์มากมายเป็นเวลาหลายศตวรรษ ชม



 

บา้นสีแดงริมชายฝ่ังท่ีทาสีแดงเพื่อเป็นเกียรติแก่การมาถึงของกุสตาฟท่ี 3 กษตัริยแ์ห่งสวีเดน ในอดีตปอร์วูเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญั และบ้านริมชายฝ่ังเคยถูกใช้เพื่อเก็บสินคา้และผลิตผล เช่น อาหารแปลกใหม่จาก
ดินแดนห่างไกล 

17.40 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR302 
23.30 ถึงสนามบินโดฮา น าท่านเปลี่ยนเคร่ือง เดินทางสู่กรุงเทพฯ 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8)  โดฮา – สนามบินสุวรรณภูม ิ
02.20 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินที่ QR836 
13.10 เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัใน
การเดินทาง บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึง
ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

อตัราค่าบริการ(ไม่รวมค่าวซ่ีา)  
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีพักกบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

23 – 30 ม.ค.66 85,900 85,900 85,900 18,900 
11 – 18 ก.พ.66 85,900 85,900 85,900 18,900 
11 – 18 มี.ค.66 85,900 85,900 85,900 18,900 
18 – 25 มี.ค.66 85,900 85,900 85,900 18,900 
 01 – 08 เม.ย.66 85,900 85,900 85,900 18,900 
08 – 15 เม.ย.66 95,900 95,900 95,900 18,900 
09 – 16 เม.ย.66 95,900 95,900 95,900 18,900 
22 – 29 เม.ย.66 89,900 89,900 89,900 18,900 

29 เม.ย. – 06 พ.ค.66 92,900 92,900 92,900 18,900 
13 – 20 พ.ค.66 89,900 89,900 89,900 18,900 
17 – 24 พ.ค.66 89,900 89,900 89,900 18,900 
02 – 09 มิ.ย.66 89,900 89,900 89,900 18,900 
08 – 15 ก.ย.66 92,900 92,900 92,900 18,900 
15 – 22 ก.ย.66 92,900 92,900 92,900 18,900 



 

23 – 30 ก.ย.66 92,900 92,900 92,900 18,900 
06 – 13 ต.ค.66 89,900 89,900 89,900 18,900 
12 – 19 ต.ค.66 89,900 89,900 89,900 18,900 
20 – 27 ต.ค.66 89,900 89,900 89,900 18,900 

* คณะออกเดนิทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่ 
• อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
• โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

• ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
• ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูน้ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
• ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

• อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปคนขบัรถวนัละ 2 ยโูร/วนั/ท่าน (ท่านละ 12 ยูโร) 
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท/วนั/ท่าน (ท่านละ 800 บาท) 

4. ค่าบริการและค่าธรรมเนียมวีซ่า 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝง

ตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
• กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก  40,000.- บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  

มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน



 

เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ
หาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดั
หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก ปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีไดรั้บการยนืยนั
การจองมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบั
ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ 4,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่น

หรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 60-90 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ



 

ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)     

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
• หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
• รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) ขนาด 2 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
• ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 

3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง 
• พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั  
o หลักฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 
o หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูต พร้อมส าเนาสมุดเงินฝากประจ า หรือ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ  3-5 วนัท า
การ) 

o เด็กใช้เอกสารร่วมกับบิดา-มารดา*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ถ่าย
ส าเนาแยกคนละชุด 

o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา  
• มารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดย

ท่ีวา่การอ าเภอ 
o ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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