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ไฮไลทก์ารเดนิทาง 
โคเปนเฮเกน * ออสโล * ฟลมั * เบอรเ์กน * ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ * นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ * กดุเวนเกน้  

โกล * โอเรบร ู* สตอ๊กโฮลม์ * เฮลซงิก ิ* ลอ่งเรอืสำราญ 2 ลำววิทะเล DFDS&VIKING LINE 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
17.30 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ เคาน์เตอรส์ายการบนิกาต้ารแ์อรเ์วย ์เจา้หนา้ที ่คอยอำนวยความสะดวกกอ่น

การเดนิทาง 
20.55 ออกเดนิทางสูส่นามบินโดฮา โดยสายการบนิกาตาร ์เที่ยวบินที ่QR833 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  โคเปนเฮเกน้-ชมเมอืง-ลิตเติล้เมอรเ์มด 
       ลอ่งเรอืสำราญ DFDS (พกัหอ้ง SEA VIEW) 
00.10 ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเครื่อง) 
01.35 ออกเดนิทางสูโ่คเปนเฮเกน้ โดยสายการบนิกาตา้ร ์เทีย่วบินที ่QR161 

07.05 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบ
ทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho นำท่านชมตัวเมืองโคเปนเฮ
เก้น ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบ
ด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร 
Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ 
เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง 
จากนั้นชม น้ำพุเกฟิออน ซึ่งเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์
การ์ด สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปี
ที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” 
(Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์
แห่งเดนมาร์ก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านนูฮาวน์ “NYHAVN” ย่านการค้าแสนสวยที่มีตึกหลากสีเรียงรายตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 

สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง ในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นท่านเรือที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเล นำท่านชม จัตุรัส
ซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง  

15.00 นำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วย
สิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลิน
กับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ  ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทร
แอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก สู่ กรุง
ออสโล ประเทศนอร์เวย์  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซี
ฟู๊ด Scandinavian Seafood  พร้อมเคร่ืองดื่มท่านละ 1 แก้ว    

ที่พัก : บนเรือ DFDS พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN) 
 
 

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
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3) ออสโล-ชมเมอืง-สวนประตมิากรรมวกิแลนด-์เกลโล  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ 
09.00 เรอืเขา้เทยีบฝัง่ทา่เรอืกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ 

นำคณะเดินทางเข้าสู่กรุงออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของ
อ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 
เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบ
กว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ นำท่าน “เข้าชมสวน
ประติมากรรมวิกแลนด์” ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่ม
รูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิต
ของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้น
โบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) ที่แกะสลักจาก
หินสลักแกรนิตเพียงแห่งเดียว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ท่านขึ้น สู่จุดชมวิว “ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน” HOLMENKOLLEN ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกี
ที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์  นำท่านชมวิวทิวทัศน์ย่านเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ท่าเรือเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของ
นักท่องเที่ยว และที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ สวน 
และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน / นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเกลโล่  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
พกัที:่ Dr. Holms Hotel, Geilo หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   เกลโล่-ฟลมั-นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ-ลอ่งเรอืชมฟจอรด์-เบอรเ์กน  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ 
  นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองฟลัม ผ่านแหล่งแนวฟจอร์ดอัน

งดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน 
สู่ เมื อ ง ฟ ลั ม (Flam) น ำ ท่ า น  “ นั่ ง ร ถ ไฟ ส า ย โร แม น ติ ค ” 
FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล –  ฟลัม 
ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธิ์ และน้ำตกที่ละลายมาจากธาร
น้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง 
ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน หากมีเวลาอิสระ
ให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตัวเมืองฟลัม  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ “ลอ่งเรอืชม
ซอจน์ฟจอรด์” ชมทัศนียภาพที่สวยงามของฟ
จอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รายล้อม
ด้วยภูผาหินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจง
สลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้าน
ซัมเมอร์เฮ้าส ์ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่น
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ตาตื่นใจมิรู้ลืมจากนั้นนำท่านออกดินทางสู่เมืองเบอร์เกน Bergen เมืองแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลเหนือ  
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก 
พกัที:่ Thon Hotel Orion / หรอืระดบัใกลเ้คียง 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5)  เบอรเ์กน-ชมเมอืง-โกล(นอรเ์วย)์  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทา่นเทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน Bergen  เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นำท่าน นั่งรถรางขึน้สูย่อดเขา (Fløyen) บน
ความสูง 520 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของ
เมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นำ
ท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้งปลาทะเลน้ำลึกชนิดต่างๆ และผัก
ผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่างเต็มที่ เริ่มจากเขต
เมืองเก่าอันเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ที่เป็นท้ังตลาด ปลาอันเก่าแก่
และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินเที่ยวชม “หมูบ่า้นชาวประมง
โบราณ” Bryggen  สิ่งก่อสรา้งเก่าแก่ที่ยังคง
อนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 
ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการ
ก่อสร้างที่โดดเด่นและมี ความความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
(Unesco) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง
โกล(Gol) เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศนอร์เวย์  

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พกัที:่ Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คียง 

วนัทีห่กของการเดนิทาง(6)  โกล-คารล์สตดั-โอเรบร(ูสวเีดน) 
 เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะเดินทางสู่  “เมืองคาร์ลสตัท” KARLSTAD เมือง
สวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนท่ีไหล
ลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีต
ศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่  1,000 ปีก่อน
คริสตกาล นำคณะชมเมืองคาร์ลสตัด เมืองนี้สร้างเมื่อปี 
ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริย์ ชาร์ลที่ 9 
แห่งราชวงศ์ส วีดิช  ชื่อ เมืองจึงเรียกตามพระนามของ
พระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 
ชมจัตุรัสใจกลางเมือง 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ “เมอืงเออเรบร”ู Orebro เมืองที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชม
เมอืงเออเรอะบร ูอดตีเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงทางการคา้ และยงัถอืว่าเป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร์ และ
วัฒนธรรมทีม่คีวามเก่าแก่มากแหง่หนึง่ของประเทศสวีเดนอกีดว้ย บนัทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบร ู
(Orebro Castle) ปราสาทปอ้มปราการยคุกลางที่มอีายเุก่าแกม่ากกวา่ 700 ป ีตัง้อยูบ่นเกาะเล็กๆ บนแมน่ำ้สวารต์าน 
“Svartan River” สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa)  จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อก
โฮล์ม   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่: Scandic Hotel / หรือระดับใกล้เคียง  

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง(7)  โอเรบร-ูสตอ๊คโฮลม์-ชมเมอืง-แกมลา่สแตน  
      ลอ่งเรอืสำราญ Viking Line (พกัหอ้ง SEA VIEW) 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะเดนิทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสตอ๊กโฮลม์” Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวนำ้” Beauty on Water หรือ “ราชนิีแหง่ทะเล
บอลตคิ” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง 
ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ สถาปัตยกรรมผสมผสาน
ด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, 
ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำ
และตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบ
ล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลา
เร็น Lake Malaren ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่
สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำคณะ “เขา้ชมศาลาวา่
การเมอืง” CITY HALL  สถานที่จัดงานเลี้ยงให้ผู้
ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก โดยการ
มอบรางวัลโนเบลจัดข้ึนในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำ
ที่มลีวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ใช้เวลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชมเมืองเก่า “แกมลา่สแตน” ซึง่ตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพานเชื่อม
ระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงทำให้เป็นท่ีมาของสมญานามของเมืองเก่า
เล็กๆแห่งนี ้โดยท่ีนี่เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์และความทันสมัยของร้านค้าที่เรียงราย
มากมายบนท้องถนนแคบๆ ของเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก ย่านถนนช้อปป้ิง 
DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์ม  

18.00 นำทา่นเดนิทางสูท่่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ
โดยเรือสำราญขนาดมหึมา “ไวกิ้ง ไลน”์  Viking Line ซึ่ง
เป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่าน
ทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายใน
เรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร,์ ไนต์คลับ, ดิสโก้
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เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่
เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง  

20.00 เรือไวกิ้ง ไลน์ ออกเดินทางสู่เมืองตูรกุ ประเทศฟินแลนด์ 
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด  Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคาร

ภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้ง
ชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้  

ที่พัก: บนเรือสำราญไวกิ้ง ไลน์: VIKING LINE พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN) 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง(8)   ตรูกุ-เฮลซงิก-ิชมเมอืง-เดนิทางกลบั 
06.00 เรือเข้าเทยีบฝั่ง “เมืองตูรกุ” เมืองหลวงเก่าของประเทศฟินแลนด์   
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารในเรือสำราญ  

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ นำท่านชมเมืองซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิช
และรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  นำ
ท่าน ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church 
(ภายนอก) ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 
1969 มี รูปร่างคล้ายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชมมหาวหิาร Uspensy 
ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตรุสัรฐัสภา” Senate 
Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหา
วิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นำชม “อนสุาวรยีซ์ิเบลอิซุ” Sibelius 
คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ 
นำชม “ตลาดนดัริมทะเล” Market Square ที่มีช่ือเสียงนอกจาก
จะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็น
ที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.00 ออกเดินทางสูก่รุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR6121 
23.45 ถึงสนามบนิโดฮา เปลี่ยนเคร่ืองสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง(9)  โดฮา-สนามบนิสวุรรณภมูิ 
02.10 เดินทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR836 
13.10 เดินทางถึงถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

**************************************************************** 
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*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร กา ร
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการ
เดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ  
 

อตัราคา่บรกิาร  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 

22 – 30 เม.ย.66 115,900 115,900 115,900 20,900 
29 เม.ย. – 07 พ.ค.66 115,900 115,900 115,900 20,900 

13 – 21 พ.ค.66 119,900 119,900 119,900 20,900 
20 – 28 พ.ค.66 119,900 119,900 119,900 20,900 
03 – 11 ม.ิย.66 119,900 119,900 119,900 20,900 
11 – 19 ส.ค.66 122,900 122,900 122,900 23,900 
08 – 16 ก.ย.66 119,900 119,900 115,900 23,900 
17 – 25 ก.ย.66 119,900 119,900 115,900 23,900 
06 – 14 ต.ค.66 115,900 115,900 115,900 20,900 
07 – 15 ต.ค.66 115,900 115,900 115,900 20,900 
20 – 28 ต.ค.66 115,900 115,900 115,900 20,900 

* คณะออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีำนวนผู้เดนิทางครบ 15 ทา่นเท่านัน้ * 
 
 

 

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

ช.ม./วัน  
• โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
• ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ท่าน  
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปหรือกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่านละ 14 ยูโร) 
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าธรรมเนียมวีซ่า+บริการ 7,000.-) 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 900 บาท) 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
7. คา่พนกังานยกกระเปา๋ ณ โรงแรมที่พกั (ทางบรษิัทฯไม่ไดจ้ดัใหแ้กท่า่นเนือ่งจากปอ้งกนัการสญูหายจากมจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มา

ในโรงแรมที่พกั และเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการเขา้หอ้งพกัสำหรบัทกุทา่น) 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ และการชำระเงนิ  
• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 70,000.- บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  

มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 

และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

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

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

หมายเหต ุ
• ทางบรษิทัจะทำการยืน่วซีา่ของท่านกต็อ่เมือ่ในคณะมผีูส้ำรองที่นัง่ครบ 15 ทา่น และไดร้ับควิการตอบรบัจากทางสถานทตู 

เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยันการจองมาจากทาง
ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

• หากในช่วงทีท่า่นเดินทางควิวซีา่กรุป๊ในการยืน่วซีา่เตม็ ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความ
สะดวก  

• เอกสารตา่งๆทีใ่ช้ในการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวี
ซ่าให้กับทางท่าน 

• กรณวีซี่าทีท่่านยืน่ไมผ่่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึ้นดงัตอ่ไปนี้ 
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- คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าและคา่ดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

- คา่มัดจำตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริง
เท่านั้น 

- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100% 
• ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรอง
ยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับ

สายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      

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

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วีซา่ (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูพรอ้มสแกนนิว้มอืทกุทา่น) 
• หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายใุชง้านไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
• รปูถ่ายส ี(ตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ) ขนาด 2 นิว้ จำนวน 3 รปู ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
• หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ 
o คา้ขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 

เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง 
o พนกังานและผูถ้อืหุ้น หนังสือรบัรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  *ข้าราชการและนกัเรยีน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด  
• หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ ( สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั) 
• หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ

สถานทูต พรอ้มสำเนาสมุดเงนิฝากประจำ หรอื ออมทรพัย ์ โดยละเอยีดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกบั
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 

• เด็กใช้เอกสารร่วมกับบิดา-มารดา / สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ถ่ายสำเนา
แยกคนละชุด 

• กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา มารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ 

• สำเนาบัตรประชาชน หรอื สำเนาสตูิบตัร 1 ชดุ 
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• สำเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
• สำเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 
• สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เปน็การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง  

• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณบ์างทา่น ทางบริษทัฯขอความรว่มมอืในการเชิญทา่นไปสัมภาษณต์ามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

• กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

• ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่ีเอกสารพรอ้ม และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดินทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเทา่นั้น 
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

