
 

 

รหัสทัวร 1900168 
ทัวรสแกนดิเนเวีย ฟนแลนด สวีเดน นอรเวย เดนมารก  
9วัน6คืน (QR) 
มหาวิหารอุสเพนสกี้ ออรธอดอกซ  เรือ Silja (พักบนเรือ)  จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท   
อุทยานฟรอกเนอร   ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน  พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ    

 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  – ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร 
1500  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก4 ประตู 

8 เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรท่ีน่ัง โหลดสัมภาระ และออกเดินทางสู
สนามบิน ** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 39 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 

20.40  เดินทางสูทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร เท่ียวบินที่ QR833 

23.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
 

วันที่ 2 
ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร – เฮลซิงกิ (ฟนแลนด ) –จัตุรัสเซเนท- โบสถ
เทมเปลิโอคิโอ– มหาวิหารอุสเพนสก้ี ออรธอดอกซ - มารเกตสแควร – เรือ Silja 
(พักบนเรือ) 

02.00  ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี QR303 
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

07.55  เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด(เวลาทองถ่ินชากวา
ประเทศไทย 5ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากร จากน้ันนําทานข้ึนรถโคช
ปรับอากาศเดินทางสู กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)(ระยะทาง 20 ก.ม./ใชเวลา30
นาที)  เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศฟนแลนด ต้ังอยูทางตอนใตของ
ประเทศ ริมชายฝم�งอาวฟนแลนดนําทานสู เซเนท สแควร (Senate Square)จตุรัส
กลางเมืองท่ีใชจัดกิจกรรมใหญๆ กลางจตุรัสมี อนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอร ท่ี 2 
(Alexander II Monument) ประดิษฐานอยู ถัดไปดานบนเปน วิหารอุสเพนสก้ี 
(Uspensy Cathedral)เดนตระหงานตามแบบฉบับสถาปตยกรรมรัสเซีย เน่ืองจากถูก
ปกครองดวยรัสเซีย (Russia)มานานถึง 100 ป จากน้ันชม โบสถเทมเปลิโอคิโอ 
(Temppeliaukio Church) หรือเปนท่ีรูจักกันในนาม โบสถหิน (Rock Church)แต
เดิมเปนภูเขาหินแกรนิตใหญที่ต้ังเกะกะอยูกลางเมือง เกือบจะถูกระเบิดท้ิงอยูรอมรอ 
โชคดีท่ีมีการระดมความเห็นเสนอใหกอสรางเปนโบสถ จนกลายเปนสถานท่ีข้ึนช่ือมาจน



 

 

ทุกวันน้ี โดยเฉพาะชาวญี่ปุ�นที่มักจะเดินทางมาประกอบพิธีสมรสกันที่น่ี อาจจะเปน
เพราะลักษณะโบสถแหงน้ีเกไกดวยดีไซน ผนังเปนหินแกรนิต ดานบนระบายโปรงใหแสง
เขา หลังคาประดับดวยลวดทองแดงหนา 1 น้ิว นํามาขดเปนวงกลมใหญดูแปลกตา แต
ชวนใหหวาดเสียวไมไดสําหรับพวกท่ีชอบสาบานใหฟ�าผาซ่ึงเปนโบสถท่ีมีสถาปตยกรรม
แปลกกวาท่ีอ่ืนโดยสรางเขาไปในภูเขาหินแกรนิตท้ังลูกและมีระบบเสียงท่ีดีท่ีสุดหนุมสาว
ชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแตงงานกันท่ีโบสถน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี1) 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square 
ตลาดยานใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแกนักทองเท่ียว แหลวงขายปลานานาชนิด รวม
ไปถึงอาหารและผลไมอีกมากมาย นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อเช็คอินข้ึนเรือ Silja จาก
เฮลซิงกิไปยังเมืองสตอกโฮลม ชมวิวทิวทัศนระหวางทาง ผานเกาะแกงตางๆระหวางสอง
เมืองหลวงทรงเสนหของสแกนดิเนเวีย** ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพื่อ
แยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือสําราญ 1 คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน 
** 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ (ม้ือท่ี2)(พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ�ตสไตล
สแกนดิเนเวียน) 
หลังรับประทานอาหาร อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม
ตางๆไมวาจะเปนไนทคลับ ชอปปم�ง รวมไปถึงโชวตางๆบนเรือ (จะไมรวมคาเขาชมตางๆ
ภายในเรือ) 
ท่ีพัก: บนเรือสําราญ ซิลเลีย ไลน (Silja Line cruise)หองพักแบบปกติ (Inside 
Cabin) หรือเทียบเทา 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ เพื่อตรวจสอบหองวางและมีคาใชจายเพิ่มทานละ เร่ิมตน ประมาณ 4,000-5,000 
บาทโดยชําระคาบริการสวนน้ีทันทีท่ีหองพักถูกยืนยันจากตางประเทศ รวมไปถึงกรณีท่ี
หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็มไมวากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจอง
หองพักในระดับมากกวามาตรฐานท่ีกําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade)ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงกับผูเดินทางท้ังน้ีทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ** 



 

 

วันที่ 3 เมืองสต็อคโฮลม  ประเทศสวีเดน -  City Hall – ยานเมืองเกา- จัตุรัสกุสตาฟ 
อดอฟท – ถนน(Drottninggatan) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ(ม้ือท่ี3) 
เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือกรุงสตอกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวย
ของประเทศสวีเดน (Sweden) (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) เปนนคร
หลวงอันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก 
ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) 
ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหง
หน่ึงของโลก กรุงสตอกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีต้ังอยูบนพื้นน้ํา 
มีสถานท่ีสําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑในยุคกลาง,มหาวิหารแหงเมือง,
พระราชวังหลวงและพิธีเปล่ียนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง เปนตน นําทาน
เขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม (City Hall) ซ่ึงใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน 
และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือน
ธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี4)                     
นําทานเย่ียมชม Old Town ซ่ึงเปนเขตเมืองเกาแหงสต็อคโฮลม เต็มไปดวยท่ีอยูอาศัย
สมัยโบราณของศตวรรษท่ี13 ท่ียังคงรักษาสภาพอาคารบานเร่ือนไดอยางดี ซ่ึงถนนใน
เมืองยังใชปูดวยกอนหินส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ อีกท้ังตึกราม มีทัศนียภาพสวยท่ีสุดของกรุง
สตอกโฮลม เชิญเดินเท่ียวชมบริเวณเมืองเกาแกท่ีสวยงามราวกับภาพวาด ยอนสูอตีดอัน
รุงเรือง ท่ีปจจุบันยังท้ิงรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนท่ีต้ังของ 
พระราชวังหลวง รัฐสภา มหาวิหาร ตลาดหุน ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ จากน้ัน
ทําทานเย่ียมชม Kungliga Slottet ( Royal Palace ) และ จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท 
ท่ีมีอีกช่ือท่ีรูจักกันเปนอยางดีวา Stortorget ซ่ึงเเปลวา จัตุรัสใหญ เปนจัตุรัสท่ีมีความ
เกาเเกอยางมากเเละกวางขวางโออา ดวยพื้นอิฐสีเเดงท่ีมีความสวยงามเเละเปน
รูปลักษณลายเลขาคณิตท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวไปเลย สวนผนังโดยรอบของอาคารตางๆ 
ก็นับวาสวยงามเปนอยางย่ิง จากน้ันทานสามารถเดินสู ถนนชอปปم�ง(Drottninggatan) 
ชอปปم�งสินคาและของที่ระลึกท่ี หางสรรพสินคา NK หางท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปเหนือ ถนน
คนเดินท่ีมีรานคามากมาย 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี5) หลังอาหารนําทานเขาท่ีพักแรม 
ท่ีพัก: Quality Hotel Globe หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 4 เมืองสต็อคโฮลม – เออเรบลู (สวีเดน) – เมืองคาลสตัท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 

นําทานเดินทางสู เมืองเออเรบลู (Orebro) (100กิโลเมตร)เมืองป�อมและปราสาทริม
แมน้ําอันเปนเอกลักษณของเมือง เมืองเออเรบลูน้ันต้ังอยูบนฝم�งตะวันออกของทะเลสาบ
เยลมาเรน เปนอีก 1 เมืองท่ีมีช่ือเสียงของสวีเดนนําทานผานชม ปราสาทเออเรบลู 
(Orebro Castle) ท่ีต้ังตระหงานอยูบนเกาะเล็กๆ ริมแมน้ําสวารตานซ่ึงเปนปราสาท
หรือป�อมปราการในยุคสมัยกลาง ท่ีมีอายุมากกวา 700 ป สรางขึ้นคร้ังแรกในราชวงศ
วาซา (Royal Family Vaza) โดยหอคอยถือวาเปนสวนท่ีเกาแกท่ีสุดสรางข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 13 หองพักบางหองของปราสาทถูกใชเปนหองเรียนสําหรับนักเรียนจาก
โรงเรียน Karolinska จากน้ันนําทานเดินชม ยานเมืองจําลองวาดเคอพิง 
(Wadkoping) ท่ีมีเอกลักษณอันโดดเดนและสะดุดตาน้ันก็คือ บานไมเกาแกต้ังแต
ศตวรรษท่ี 18-19 ซึ่งถือวาเปนศูนยรวมของอาคารและส่ิงกอสรางที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรของเมืองเออเรบลู และมีลักษณะสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคารสรางจากไม
และทาสีสีแดงหรือสีอิฐ เม่ือเวลาสะทอนกับผืนน้ําจะใหภาพท่ีสวยราวกับภาพวาดเลย
ทีเดียว อิสระใหทานเดินชมจนไดเวลาอันควร  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารนานาชาติ(ม้ือท่ี 7) 
นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) (112 กม./2ชม.) เมืองสวยงามเล็กๆ ริม
ทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศ
นอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลท่ี 9 
(Karl IX) ในปค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ท่ีน่ีมี
โบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเม่ือป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด 
และสะพานหิน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี8) หลังอาหารนําทานเขาท่ีพักแรม 
ท่ีพัก: Scandic Karlstad city หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 



 

 

วันที่ 5 เมืองคาลสตัท  -  เมืองออสโล (นอรเวย ) – อุทยานฟรอกเนอร - ลานกระโดดสกี 
โฮเมนโคเลน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 9) 
นําทานเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) (220 กม./3ชม.) ประเทศนอรเวย (Norway) 
เมืองท่ีถูกสถาปนาขึ้นเม่ือประมาณ 60 ป แตมีประวัติศาสตรยอนหลังกวา 900 ป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี10) 

บาย  นําทานเท่ียวชมเมืองออสโล จากน้ัน นําทานเดินทางสู อุทยานฟรอกเนอร (Vigeland 
Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือ
กุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให
คนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนท่ีต้ังของรูป
แกะสลักช้ินโบวแดงของทานช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียง
แทงเดียว นําทานชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump 
arena) น้ีต้ังสูงตระหงานอยูบนยอดเขา เปนสถานท่ีจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว
ในป 1952 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี11) หลังอาหารนําทานเดินทางสูท่ีพัก 
ท่ีพัก: Scandic Helsfyr หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 6 ออสโล (นอรเวย ) –  พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ  - ยานคารลโจฮันสตรีท  - 
ลองเรือ DFDS 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 12) 
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ ( Viking Museum) จัดแสดงเก่ียวกับเรือ
ไวก้ิงท่ีสรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด 
นอกจากน้ียังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจําวันท่ีมีอายุเกาแกกวา 1,000 ป 
เปนตํานานของชาวไวก้ิงเรือถือเปนส่ิงท่ีสําคัญที่สุด เพราะชาวไวก้ิงใชเรือท้ังในเร่ืองของ
การรบทําการคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวก้ิงก็จะไม
มียุคท่ีรุงเรืองท่ีสุด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี13) 



 

 

บาย  อิสระชอปปم�งท่ียานคารลโจฮันสตรีท Karl Johan Street ซ่ึงเปนแหลงชอปปم�งท่ีเล่ือง
ช่ือของเมืองออสโล สินคาของฝากท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวง
กุญแจ เปนตน 
สมควรนําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ (Port) เพื่อ ลองเรือสําราญ ดีเอฟดีเอส 
จากเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS 
Scandinavian Seaway Cruise from Oslo , Norway to Copenhagen , 
Denmark) บนเรือสําราญ พร่ังพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษี , รานอาหาร , หองซาว
นา , สปา , โรงภาพยนตร และ จุดชมวิว ฯลฯ ส่ิงอํานวยความสะดวกแบบครบครัน 
** ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือสําราญ 
1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน ** 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ (ม้ือท่ี 14) (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ�ตสไตล
สแกนดิเนเวียน) 
หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
ท่ีพัก: บนเรือสําราญ ดีเอฟดีเอส หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 

** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล  (Sea View Cabin) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ เร่ิมตน ประมาณ 4,000-
5,000 บาท โดยชําระคาบริการสวนนี้ทันทีท่ีหองพักถูกยืนยันจากตางประเทศ รวมไปถึง
กรณีท่ีหองพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไมวากรณีใดก็ตาม และทางบริษัท
จําเปนตองจองหองพักในระดับมากกวามาตรฐานท่ีกําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงกับผูเดินทาง ท้ังน้ีทาง
บริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ** 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 โคเปนเฮเกน(เดนมารก) - ลิตเต้ิลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน – 
พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปم�งถนนสตรอยก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือ (ม้ือท่ี 15) 
เรือเทียบทา ณ ทาเรือโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) 
นําทานเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงือกนอย(Little Mermaid) 
สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญท่ีมีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบ
ทาอยู ชมน้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผู
ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 
4 คนใหเปนโคเพื่อไถพื้นดินข้ึนมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี16) 

บาย  นําเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกท่ี
ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตล
ร็อคโคโค และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถ
เสด็จประทับอยูท่ีน่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิต้ีฮอลล (City Hall) จุด
ถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกคร้ืนของใจกลาง
เมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ท่ียาวท่ีสุดใน
โลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคาแบรนดเนมช่ือ
ดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy 
Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
ท่ีพัก: Scandic Hvidovre หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 8 อิสระทองเที่ยวในโคเปนเฮเกน - ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 17) 

 อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัย 
 แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว 
-ทาเรือนูฮาวน Nyhavn เปนเขตทาเรืออันเกาแกของโคเปนเฮเกน ต้ังอยูริมฝم�งตะวันออก



 

 

ของตัวเมือง ตามประวัติไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับส่ังใหสรางทาเรือ
ใกลๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อใหสะดวกงายตอการขนยายสินคา และใชเปนทาเรือพาณิชย
สําหรับเรือจากท่ัวทุกมุมโลกมาเทียบทา ในวันอากาศดีๆ ถือเปนศูนยรวมของ
นักทองเท่ียว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ 
- สวนทิโวลี (Tivoli) เปนสวนสนุกปนเน้ือท่ี 30 ไร กลางเมือง ออกแบบกอสรางโดย
จอรจ คารสเทนเซนมีสวนดอกไม น้ําพุ ศาลาแบบจีน และ อินเดีย ตอมาไดเพ่ิมเคร่ืองเลน
นานาชนิด เวทีการแสดงภัตตาคาร รานขายของ พิพิธภัณฑ เพื่อใหเปนแหลงรวม
ความสุขสนุกสนานของคนทุกเพศทุกวัย 
- ปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg Castle) เปนปราสาทท่ีสรางข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 
17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือสรางในสมัยพระเจาคริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงาม
ของภายนอกแลวภายในปราสามแหงน้ียังเปนท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารคต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันอีกดวย 
- อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว 

17.00  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน 

18.00  เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ
เลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.35  เหินฟ�าสูทาอากาศยานโดฮาโดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี QR164 
 

วันที่ 9 ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพื่อเปล่ียน

เคร่ือง ** 
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

08.30  เหินฟ�าสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี 
QR838 
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

19.15  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 



 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวน
ตามโปรแกรม 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
17 - 25 May 2019  69,900 69,900 69,900 34,950 12,500 

**ราคาทัวรไมรวมคาวีซาและบริการ** 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
    - จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
    - หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 15 วัน 
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
การจองทัวรและชําระคาบริการ 
    - กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร+คาวีซา) ทานละ 25,000 บาท 
    - คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 
    - ถายรูป/สแกน สําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซา (เอกสารแนบทาย
โปรแกรมทัวร) จัดสงบริษัทฯ เพื่อทําการสงช่ือย่ืนคํารองขอรับคิววีซา ภายใน 3 วัน หลังจากทานชําระ
เงินมัดจําคาทัวร 
 **สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ และจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา) กรุณา



 

 

ตรวจสอบกอนสงใหบริษัท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอาย ุและนําสงใหกับ
บริษัทฯ พรอมพรอมหลักฐานการชําระเงินมัดจําคาทัวร 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

    1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
         (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัว 
          กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
     2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณีพัก 3  

ทานถาวันท่ีเขาพักหองโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพักพัก 2หอง (มี
คาใชจายพักเด่ียวเพิ่ม) 

    3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
    4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
    5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินกาตาร แอรเวย น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได 7กิโลกรัม  
        และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ํา 
        สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
    6. คาทัวรรวมคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการแลว (กรณีลูกคามีวีซาเชงเกนอยูแลว หักคาวีซาออก 
        จากคาทัวร 2,200บาท) 
    7.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป 
      ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี 
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 



 

 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
-  คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 บาท ผู
เอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
        ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติม
จากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ี
บริษัทฯ 
    8. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการทัวร พรอมคนขับรถ 
        (กฎหมายสหภาพยุโรป ไมอนุญาตใหพนักงานขับรถทํางานเกิน 12 ชม./วัน) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เปน
ตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน และไดทําการ
ขายโปรแกรมไปแลว 
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
7.คาวีซาทานละ 4,000 บาท 
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 45 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจ
จากทาน 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 



 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 20
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา



 

 

เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12.การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการ
เดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทาน
สามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลง
แลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกัน
ท่ัวไปและควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
14.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และ
ตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และ
ตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และ

ตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�
ตั �งที�ถูกตอ้ง


