
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WONDERFUL EUROPE 
สแกนดิเนเวยี 8 วนั 5 คนื 

เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวเีดน ฟินแลนด์ 
 

 
ก าหนดการเดินทาง : เดือนพฤศจายน-ธันวาคม 2562 

 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

55,900.- 
 
❖ สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองท่าและอมตนิยายเร่ืองก้อง เงือกน้อย ลติเติล้เมอร์เมด สัญลกัษณ์ของเมือง 
❖ ช้อปป้ิงย่าน วอล์คกิง้สตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปท่ียาวท่ีสุดในโลก 
❖ เท่ียวชม กรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิง้เรืองอ านาจ  
❖ ชมสวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้  
❖ ชมเมืองเออเรอะบรู ศูนย์กลางทางประวัตศิาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดน 
❖ สตอกโฮล์ม (สวีเดน) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” ชมศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม 

พพิธิภัณฑ์เรือวาซา พร้อมเดินเล่นชม แกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งยุคกลาง  
❖ กรุงเฮลซิงก ิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญา

นาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก 
❖ ล่องเรือส าราญ DFDS Buffet SEAWAYS และเรือส าราญขนาดมหึมา ซิลเลียไลน์ ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย     

 



 

 

วันที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 
17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว Q ประตู 8 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833  
วันที่2 โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติล้ เมอร์เมด – น ้าพุเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปป้ิง – เรือส าราญ DFDS 

(ห้องวิวทะเล) 
23.40 น. ถึง กรุงโดฮา เพือ่เปลี่ยนเคร่ือง สู่ประเทศเดนมาร์ค   
01.35 น.  ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR161 
07.05 น. ถึง กรุงโคเปนเฮเก้น หลงัจากผ่านวิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีทางศุลกากรแลว้ น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ ตัวเมือง

โคเปนเฮเก้น ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ย
คาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ  เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด  (Little Mermaid) 
สัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นชม น ้าพุเกฟิออน ซ่ึงเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองใน
โอกาสครบรอบปีท่ี 50 จากนั้นชม จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดูหนาวของ
ราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม จัตุรัสซิตีฮ้อลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่นใจกลางเมือง พร้อมอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั ย่านถนนสตรอยเกท์ 
15.00 น. ไดเ้วลาอนัเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าท่าน ล่องเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความ

สะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลบั และเพลินกบัการเลือก ชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ น าท่านล่องสู่ทะเล
เหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด” ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มี
ช่ือเสียงไปทัว่โลก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อมเคร่ืองด่ืม
ท่านละ 1 แกว้ ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค ่า
คืนน้ีหาความส าราญและพกัคา้งคืนในเรือส าราญ DFDS  

 ที่พกั: เรือ DFDS TOR LINE / พกัห้องละ 2 ท่าน (ห้องพกัวิวทะเล) 
วันที่3  ออสโล – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เดินเล่นย่านเอเคอร์บรู – ช้อปป้ิงที่แบรนด์เนมย่านถนน

คาร์ลโจฮัน   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
09.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ น าท่านชม บริเวณลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน 

(HOLMENKOLLEN) ซ่ึงสร้างขึ้ นเพื่ อเป็นสถานท่ีแข่งขันกระโดดสกีท่ี ม่ี ช่ือเสียงท่ีสุดของนอร์เวย์ ชม สวน
ประติมากรรมวิกแลนด์ ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ  วิกเกแลนด์ ท่ีใชเ้วลา 40 
ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิตและทองแดงให้คน รุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษยต์รงใจกลางของ
อุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่ง
เดียว 

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


 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมวิวทิวทศัน์ ย่านเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ย่านชอ้ปป้ิงขา้งท่าเรือเป็นท่ีนิยมแห่งหน่ึงของนกัท่องเท่ียว และ

ท่ีตั้ งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทันสมัย ประดับไปด้วยน ้ าพุ  สวน และ
ประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีๆมีการจัดแสดงเก่ียวกับผูท่ี้ได้รับ
รางวลัอนัทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่า ท่ีถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั น าท่าน   
ช้อปป้ิงท่ี ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท (KARL JOHAN STREET) เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโล สินคา้ของ
ฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ที่พกั : SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่4  ออสโล – คาร์ลสตัท – เออเรบรู  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท (KARLSTAD) (200 ก.ม.) คาร์ลสตดัเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเดลตา้ท่ี

ยาวท่ีสุดในสวีเดนท่ีไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศ  อดีตศูนยก์ลางทางการคา้ของชาว
ไวก้ิงมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล สร้างเม่ือปี ค.ศ.1584 โดย ดยคุ ชาร์ล ซ่ึงต่อมาคือกษตัริย ์ชาร์ลท่ี 9 แห่งราชวงศส์
วีดิช ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์ชมโบสถใ์หญ่ของเมือง สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1730 ชมจตัุรัสใจกลางเมือง   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบลู (Orebro) (109 ก.ม.) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศ

สวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ และยงัถือว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรมท่ีมีความเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของประเทศสวีเดนอีกดว้ย บนัทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู 
(Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางท่ีมีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น ้ าสวาร์ตาน 
“Svartan River” สร้างขึ้นคร้ังแรกในช่วงรัชสมยัของราชวงศว์าซา (Royal Family Vasa)  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ที่พกั : SCANDIC HOTEL, OREBRO หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่5  สต็อคโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นเดินทางสู่ กรุงสต๊อกโฮล์ม (Stockholm) น าท่านชมกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความ

สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน ้ า” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่ง
ทะเลบอลติค จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ จุดชมวิว พร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮลม์จากดา้นบนเนินเขา   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเล่นชม แกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งยคุกลาง และยงัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, 

ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์  จากนั้นแวะถ่ายรูป (ด้านนอก) พระราชวังสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM 
ROYAL PALACE) เป็นท่ีอยู่อาศยัของ พระมหากษตัริยส์วีเดนในปัจจุบนัเป็นพระราชวงัท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ หลงัคาถูก
ปกคลุมด้วยทองแดงและยัง เป็น  1  ในพระราชวังหลวงท่ี ใหญ่ ท่ี สุ ดในโลก  น าท่ านช้อป ป้ิ ง ย่ านถนน 



 

 

DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์ม หรือช้อปป้ิงท่ีห้างสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยโุรปเหนือ” ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ที่พกั: Quality Hotel Globe Hotel หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่6  สต๊อคโฮล์ม – พพิธิภัณธ์เรือวาซา – เข้าศาลาว่าการ – ล่องเรือส าราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้องพกัวิวทะเล) 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเขา้ชม ซิตี ้ฮอลล์ (City Hall) หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั

ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพธิภัณฑ์เรือวาซา ชมเรือรบวาซา ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใชใ้นการท าสงครามกบัเยอรมนี แต่เรือรบล าน้ีกลบัไม่

มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล าต่อหน้าศตัรูของสวีเดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงน ้าไดเ้พียง 30 นาที 
เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกท้ิงใหจ้มอยูใ่ตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปล่ียนบรรยากาศโดย เรือส าราญขนาดมหึมา ซิลเลียไลน์ (Silja Line) ซ่ึงเป็นเรือ
สมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่กรุงสต๊อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความ
สนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว, 
ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยั
ศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย  อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพเิศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายใน
เรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย  และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้ง
ชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัความหรูหราท่ีไม่ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี 

 ที่พกั: บนเรือส าราญซิลเลียไลน์: Silja Line (พกัห้องละ 2 ท่าน) ห้องพกัวิวทะเล 
วันที่7 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – เข้าสนามบิน 
เช้า  บริการอาหารมือ้เช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  
09.30 น.  เรือเขา้เทียบฝ่ังกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์น าท่าน ชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด ์

ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  น าท่าน
เขา้ชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ (Templiaukkio Church) ท่ีสร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา 
โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มี รูปร่างคล้ายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร 
Uspensy ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  จากนั้นชม จัตุรัสรัฐสภา  
(Senate Square) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยงัมี 
“อนุสาวรียซิ์เบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านชม ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่
นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยงัแป็นท่ีตั้ งสถานท่ีส าคัญ อาทิ  ท าเนียบ
ประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ์อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางสู่ สนามบิน 
23.20 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR308 
วันที่8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.30 น. เดินทางถึง โดฮา เพือ่แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
หมายเหตุ  
❖ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน 

และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลา
บิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ , ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

20-27 พ.ย. 2562 55,900 55,900 15,900 

29 พ.ย.-06 ธ.ค. 2562 55,900 55,900 15,900 

29 ธ.ค. 2562-05 ม.ค. 2563 62,900 62,900 19,900 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่ 
 อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูน้ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากผูเ้ดินทางอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั

พร้อมกรุ๊ปตอ้งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่ม) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทิปคนขบัรถวนัละ 2 ยโูร/วนั/ท่าน (ท่านละ 12 ยูโร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท/วนั/ท่าน (ท่านละ 800 บาท) 
 ค่าบริการและค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา

ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน)  
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 

 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุ ดวิสัย
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษัทจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ  ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้ งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้
ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน



 

 

นี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะ
ส ารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ   
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ า

กับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้      

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

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวซ่ีา VISA(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 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-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 



 

 

10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 


