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โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1   กรุงเทพฯ - โดฮา  
18.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ

และดูแล                            ในการตรวจเอกสารการเดินทางท่ี เคานเตอรของ
สายการบินกาตารแอรเวย 

21.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวย                      
โดยเที่ยวบินท่ี QR 839 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป�าจะทํา
การเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินอาลันดา กรุงสต็อกโฮลม 
น้ําหนักกระเป�าโหลดใตทองเคร่ืองสูงสุด ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 23 กิโลกรัม และ
ถือข้ึนเคร่ืองไดอีกทานละ 1ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม) 

   
 
 
  
วันที่ 2  โดฮา – สต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา - ซิต้ี ฮอลล – แกมลาสแตน - คารลส
ตัด 
00.40 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง  
01.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินอาลันดา กรุงสต็อกโฮลม โดยสายการบินกาตารแอรเวย                      

โดยเที่ยวบินท่ี QR169 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.15 น. ถึง กรุงสตอกโฮลม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผานการตรวจคนเขาเมือง พรอมรับ
สัมภาระ และการตรวจของศุลกากร นําคณะข้ึนรถโคชท่ีรอรับ (เวลาที่สวีเดนชา
กวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) 

 จากน้ันนําทานเท่ียว ชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซ่ึงเปนเมืองหลวงที่มีขนาด
ใหญ และเปนนครหลวงท่ีงดงาม สวยถึงข้ันไดรับขนานนามวา ความงามบนผิวน้ํา 
(Beauty on Water) หรือราชินีแหงทะเลบอลติก เมืองเเหงน้ีสรางมาต้ังเเต
ศตวรรษที่ 12 จึงคงบรรยากาศความเปนเมืองเกาไวอยางสมบูรณ เเวดลอมไป
ดวยธรรมชาติเเละอาคารบานเรือนเกาเเกสวยงามจํานวนมาก สตอกโฮลม
เปรียบเสมือนประตูบานแรกเปดตอนรับสูความนาหลงใหลของประเทศสวีเดน 



 

 

               
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือวาซา ซ่ึงต้ัง
โชวเรือรบโบราณท่ีกูข้ึนมาไดจากที่ใตทะเล                    
และยังคงสภาพท่ีสมบูรณ เรือวาซาน้ัน
สรางข้ึนเมืองป  ค.ศ.1628 หวังจะใหเปน
เรือรบที่ใหญที่สุด บรรทุกปนใหญถึง 64 
กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได 500 
เมตร ก็จมลงสูใตทะเลลึก           35 
เมตร นําทานเขาชม “ซิต้ี ฮอลล” City 
Hall หรือศาลาวาการกรุงสตอกโฮลม ซ่ึง
ใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar 
Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลาน
กอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค ตัว
หอคอยสูง 106 เมตรมีสามมงกุฎซ่ึงเปนตราประจําชาติของสวีเดนท่ีปลายแขน มี
ยอดแหลมที่ทําดวยทองคําสามยอด เปนหน่ึงในงานสถาปตยกรรมแนวโรแมนติกท่ี
โดงดังท่ีสุดในสตอกโฮลม สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกปจะมีพิธีมอบ
รางวัล “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลล น้ี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN ทานจะไดชมความสวยงามจากบนมุมสูง
ของ                         กรุงสต็อกโฮลม ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 
จนไดรับการขนานนามวา                       “ความงามบนผิวน้ํา” (Beauty on 
Water)หรือ“ราชินีแหงทะเลบอลติก” เมืองแหงประวัติศาสตร                            
มาต้ังแตคร้ังศตวรรษที่13 ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานดวยความ
สะดวกสบาย                      และทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชอง รวมทั้ง



 

 

ปราสาทราชวังต้ังอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา เกาะใหญนอย 14 เกาะ ที่โอบลอม
ดวยทะเลบอลติกและทะเลสาบมาลาเร็น ทําใหสต็อกโฮลม           เปนเมืองท่ี
สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก  

 
 
นําทานสู แกมลาสแตน ยานเมืองเกาแกที่สุด ปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหง ความเปน
เมืองแหงยุคกลาง และยังเปนท่ีต้ัง ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, 
ตลาดหุน ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย  

   
 
นําคณะเดินทางสูเมือง “คารลสตัด” (Karlstad) ( ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบแวเนรน สรางข้ึนโดย
กษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX)          ในปค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนาม
ของพระองค Karl-stad ในเมืองน้ีมีโบสถใหญของเมืองสรางข้ึนเมื่อป 1730, 
จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัดและสะพานหิน และข้ึนช่ือวาเปน
เมืองแหงการศึกษา เน่ืองจากเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยคารลสตัด ท่ีไดรับความ
สนใจจากนักศึกษาทั่วมุมโลก รวมไปถึงนักศึกษาไทยอีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

ท่ีพัก SCANDIC KLARALVEN, หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 3  คารลสตัด - ออสโล – พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ – เกียโล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสู “กรุงออสโล” (Oslo) (ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศนอรเวย ในอดีตคร้ังสมัย
ท่ีนอรเวยอยูในอารักขาของอาณาจักรเดนมารคน้ันนอรเวย เคยยายเมืองหลวงถึง
สองคร้ังสองหนจากกรุงทรอนไฮม                   เปนกรุงเบอรเกน จนกระท่ังมา
เปนกรุงออสโลในปจจุบันท่ีโออา อุดมไปดวยประวัติศาสตรยอนหลังถึง 900 ป 
และข้ึนช่ือวาเปนเมืองที่มีคาครองชีพแพงที่สุดในโลก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัด

แสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงที่สรางจากไม ในยุค
คริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ 
ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียัง จัดแสดงเก่ียวกับ
เคร่ืองมือในชีวิต ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 
1,000 ปเปนตํานานของชาวไวก้ิง เรือถือเปนส่ิงท่ีสําคัญที่สุด เพราะชาวไวก้ิง ใช
เรือท้ังในเร่ืองของการรบ ทําการคา และ ออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํา
กลาววา ถาไมมีเรือไวก้ิงก็จะไมมียุคที่รุงเรอืงที่สุดของชาวไวก้ิง  จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมือง “เกียโล” (Geilo) (ระยะทาง 217 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) หน่ึงในเมืองสกีรีสอรท ยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร
ดนอรเวยที่ต้ังอยู บนเขาทามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโลเปนสกีรี
สอรทที่พรอมสรรพสําหรับการเลนสกี ซ่ึงในชวงฤดูหนาวจะเต็มไปดวยผูคนที่รัก
การเลนสกี สวนในฤดูรอนจะกลายเปนที่รวมของ นักทองเท่ียวผูช่ีนชมความบริ
สุทธิของธรรมชาติ กลุมนักเดินขามเขา กลุมนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจงตาง 
ๆ นําคณะเขาสูท่ีพัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก USTEDALEN HOTEL, หรือเทียบเทา 
วันที่ 4  กอล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมสบานา – วอส – เบอรเกน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสูเมือง “ฟลัม” (Flam) (ระยะทาง 137 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ดินแดนแหงเขตชายฝم�งทะเลแบบฟยอรด ของนอรเวยซ่ึง



 

 

เปนลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ําแข็งเมือ่คร้ังท่ีบริเวณชายฝم�งทะเล
เหลาน้ัน ยังเปนน้ําแข็งอยู เกิดการละลาย                      และกะเทาะ จนมี
ลักษณะเวาแหวงเขามาในแผนดินเปนธรรมชาติที่มีความงดงามอยางมาก 
 

  
 

11.05 น. จากน้ันนําทานน่ัง  “รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมสบานา” (Flamsbana) เสนทาง
รถไฟ                       สายโรแมนติกท่ีมีช่ือเสียงของนอรเวย ระหวางทางทาน
จะไดด่ืมด่ํา ช่ืนชมธรรมชาติ บรรยากาศ และวิวทิวทัศน อันสวยงาม ชมความงาม
ของหุบเขา ทะเลสาบ น้ําตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม                    ซ่ึงเกิด
จากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกน้ีจะนําทานลอดอุโมงคระหวางทางซ่ึง
มีถึง 20 แหง และ 18 แหงน้ีไดใชแรงงานคนขุดลวนๆ จนกระทั่งถึงสถานี เมือง
ไมรดาล ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเสนทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา โดยสถานี
ไมรดาลแหงน้ี อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 867 เมตร  

12.10 น. ทําการ เปล่ียนขบวนรถไฟ เพ่ือนําทานเดินทางสูเมือง “วอส” (Voss) เมืองสกีรี
สอรทแสนสวยของประเทศนอรเวย เมืองนารักริมทะเลสาบที่ซ่ึงลนเกลารัชกาลที่ 
5 เคยเสด็จมาประทับเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรป ในป ค.ศ. 1907 ซ่ึงมีลายพระ
หัตถของรัชกาลท่ี 5 พรอมทั้งลายเซ็นของคณะผูตามเสด็จในคร้ังน้ัน ใสกรอบ
แสดงไวท่ีล็อบบ้ีช้ัน 2 ของโรงแรม FLEISCHER ‘S HOTEL VOSS รถโคชรอ
รับที่เมืองวอส  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําคณะเดินทางสูเมือง “เบอรเกน” (Bergen) (ระยะทาง 101 กโิลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง) เมืองหลวงแหงศิลปะวัฒนธรรม เมืองใหญอันดับ 
2 ของนอรเวย ออกไปทางชายฝم�งตะวันตกเฉียงใตและเมอืงหลวงเกาแกแหงฟ
ยอรด ของประเทศนอรเวย อีกท้ังยังเปนเมืองมรดกโลก โดยไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกดวย และเคยเปนเมืองหลวงของประเทศในปค.ศ. 
1217 กอนจะยายไปยังกรุงออสโลในป ค.ศ. 1299 



 

 

 ชม เมืองเบอรเกนยานเมืองเกา ซ่ึงในอดตีเปนโกดังสินคาตางๆ ปจจุบันถูก
ดัดแปลงมาเปนรานอาหาร โรงแรมอารตแกลเลอร่ี พิพิธภัณฑ รานคาตาง ๆ 
มากมาย ใหทานไดพักผอน อิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณทาเรือ
เกาบริกเกน อาคารเกาแกอายุกวา 300 ป ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองน้ี หองแถว
ท่ีสรางดวยไมทาสี ขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหนาสามเหล่ียม สูงประมาณ 2-3 
ช้ัน มีเสนห นารัก หนาบานมักตกแตงดวยไมแกะสลักเปนรูปหัวกวาง หรือมามังกร 
และรูปตุกตาตางๆ มีการอนุรักษ ดูแลรักษาไวเปนอยางดี จนไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคการยูเนสโก 

  
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก Magic hotel Solheimsviken ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 5  เบอรเกน – กุดวาเกน – ลองเรือ – เกียโล  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสูเมือง “กุดวาเกน” (Gudvanger) (ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) หมูบานทองเท่ียวเล็กๆ ท่ีซอนตัวอยูในเขต
ซองนอ็อกฟยอรดาเน ฟยอรดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเขามาสูแผนดินใหญไกล
ถึง 200 กิโลเมตร กุดวาเกนน้ันเปนหมูบาน               ท่ีเล็กๆ มีประชากรอาศัย
อยูเพียงแคหลักรอยคนเทาน้ัน แตกลับกลายเปนเป�าหมายหลักที่นักทองเทีย่ว
จะตองแวะเยี่ยมชมเปนจํานวนมากในแตละป 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
 จากน้ันนําทานสู ทาเรือเมืองกุดวาเกน ลองเรือช่ืนชมความงามทางธรรมชาติที่

สรางสรรคไวใหทาน ช่ืนชมอยางเต็มอ่ิม ตลอดเสนทางทาน จะไดช่ืนชมกับแหลงฟ
ยอรด ที่มีธรรมชาติของขุนเขา ท่ีงดงาม สงบเงียบ ท้ังน้ําตกอันหลากหลาย ท่ี
กระเซ็นละอองน้ําจากเขาสูงใหญสูเบ้ืองลาง ตลอดจนทะเลสาบสีฟ�าออนสลับกับ
ตนสนอันย่ิงใหญเหนือคําบรรยาย ทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตา  



 

 

 
 

จนกระทั่งถึง ทาเรือเมืองฟลัมฟยอรด (Fjord) คือ บริเวณทางภูมิศาสตรของ
ชองทางน้ํา ที่ยาวและแคบ ถูกประกบไปดวยริมฝم�ง ท่ีสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะ
ของธารน้ําแข็งบนท่ีราบ หุบเขาท่ีมีช้ันหินแข็งโดยรอบ สวนมากมักจะเกิดต้ังแตใน
ยุคน้ําแข็งที่ผานมาการละลายของธารน้ําแข็งและการหายไปของน้ําแข็งและ
ตะกอนจํานวนมาก (ในทางธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณน้ีวา Isostasy) ทําให
เกิดการเดงตัวกลับของเปลือกโลกจากการท่ีน้ําหนักจํานวนมากกดทับบริเวณน้ัน
หายไป และสวนหน่ึงของเปลือกโลกเกิดการยุบตัวเมื่อตําแหนงของน้ําหนักจํานวน
มากยายมากดทับ โดยสวนมากใตพ้ืนน้ําของ Fjord จะต่ํากวาระดับพ้ืนทะเลท่ี
ติดกัน ตัวอยางเชน Sognefjord ในนอรเวยมีความลึกสุดต่ํากวาระดับน้ําทะเล
อยูท่ี 1,308 เมตร หรือ 4,265 ฟุต เลยทีเดียว  

15.00 น. จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง “เกียโล” (Geilo) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) หน่ึงในเมืองสกีรีสอรท ยอดนิยมในเขตภูมิภาค
ของฟยอรดนอรเวยที่ต้ังอยู บนเขาทามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโล
เปนสกีรีสอรทที่พรอมสรรพสําหรับการเลนสกี ซ่ึงในชวงฤดูหนาวจะเต็มไปดวย
ผูคนที่รักการเลนสกี สวนในฤดูรอนจะกลายเปนที่รวมของ     นักทองเทีย่วผูช่ีนชม
ความบริสุทธิของธรรมชาติ กลุมนักเดินขามเขา กลุมนักตกปลา และกิจกรรม  
กลางแจงตาง ๆ  นําคณะเขาสูที่พัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก USTEDALEN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 6  เกียโล  – กรุงออสโล – สวนประติมากรรมวิเกลันด - ลองสําราญ DFDS 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําคณะเดินทางสู “กรุงออสโล” (Oslo) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ   3.45 ช่ัวโมง ) เมืองหลวงประเทศนอรเวยเมืองที่รวย
ทะเลสาบและอุดมสมบูรณไปดวยผืน              ป�าสีเขียว ต้ังอยูขอบดานเหนือ
ของอาวฟยอรด ออสโลเปนเมืองหลวงที่ข้ึนช่ือวาเปนเมืองท่ีมีคาครองชีพแพงท่ีสุด
ในโลก ระหวางเสนทางใหทานไดสัมผัสความอุดมของธรรมชาติท้ังสองขางทาง
ของเมืองออสโล 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร 
 นําคณะชม “กรุงออสโล” ชม สวนประติมากรรมวิเกลันด (Vigeland 

Sculpture Park) ที่ไดรับการยกยองวามีขนาดใหญที่สุดในโลก World's 
Largest Sculpture Park ต้ังอยูในตัวเมืองหลวง ณ สวนสาธารณะฟรอกเนอร 
ตรงใจกลางของอุทยานเปนท่ีต้ังของรูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท " 
(สูง17เมตร) แกะจากสลักหินแกรนิตเพียงแทงเดียวใชเวลาในการสรางรวม 22 ป 
ไดเวลานําทานสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS  

     
 
15.30 น. ออกเดินทางดวย เรือสําราญ DFDS สู เมืองโคเปนเฮเกน พักคางคืนบนเรือ

สําราญ ภายในเรือสําราญทานจะไดพบกับบรรยากาศนาต่ืนเตน นอกจากน้ีทานจะ
ไดพบกับกิจกรรมตางๆ ท่ีจะไดทําใหทานไดรับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู
บนเรือสําราญลําน้ี อาทิเชน ดิสโกเธค สําหรับผูท่ีมีใจรักการเตนรําและแสงสี บาร 
สําหรับผูท่ีมีใจรักการด่ืมรานสินคาปลอดภาษีซ่ึงทานจะสามารถเลือกซ้ือสินคาได
อยางจุใจโดยไมตองเรงรีบใด ซ่ึงสินคาท่ีทานจะไดพบเปน สินคาที่ปลอดภาษี
เรียบรอยแลว เชน น้ําหอมย่ีหอดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey 
Miyake, Britney                    และอ่ืนๆอีกมากมาย  



 

 

  
ค่ํา  บริการอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต” ณ หองอาหารในเรือ

สําราญ 
  พักคางคืนบนเรือสําราญ หลังจากน้ันใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 
  กรุณาเตรียมกระเป�าใบเล็กสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทางของทาน 
 
วันที่ 7  โคเปนเฮเกน – พระราชวังโรเซนเบิรก – ช็อปปم�งถนนสตรอยก - สนามบิน

สตอกโฮลม 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารในเรือสําราญ 
10.00 น. เรือเทียบทา ณ ชายฝم�งกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก   
  ผานชม พระราชวัง โรเซนเบิรก (ROSENBORG PALACE) เปนที่พํานักของ

ราชวงศต้ังแตป 1606 ถึง 1710 และเคยใชเปนที่ประทับของพระเจาคริสเตียนที่ 
4 ผูเปนกษัตริยในสมัยน้ัน ปจจุบัน ปราสาทซ่ึงเรียกวา โรเซนเบิรกสล็อตในภาษา
เดนมารกน้ี เปดใหบุคคลทั่วไปเขาชมในฐานะพิพิธภัณฑและที่จัดเก็บของเกาแก
ของราชวงศ สวนคิงสการเดนที่อยูรอบปราสาท เปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมที่
ใหชาวโคเปนเฮเกนไดพักผอนและทํากิจกรรมตางๆ 

    
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน  



 

 

  นําคณะ อิสระชอปปم�งที่ ถนนสตรอยก (Stroget) เปนแหลงชอปปم�งที่ใหญท่ีสุด
ของโคเปนเฮเกน               มีช่ือเสียงไปท่ัวโลกอยู ณ ในใจกลางเมือง  

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
19.30 น. นําคณะเดินทางสู สนามบินสตอกโฮลม เพ่ือทําการเช็คอิน 
22.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบิน QR 164 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
วันที่ 8  สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.05 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินกาตารแอรเวย โดยเท่ียวบิน                    

QR 832 
17.45 น. นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*************************************************************************** 
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 
 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินการตาร (เดินทาง
ไป-กลับพรอมคณะ)  
 คาที่พักระดับ 3 ดาว , 4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีท่ีไมสามารถเขาพักท่ีเมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ 
งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ  

อัตราคาบริการ  

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ตอทาน 
พักหองคู พักเด่ียวจายเพ่ิม 

20 – 27 กันยายน 2562 67,999 10,000 
11 – 18 ตุลาคม 2562  
25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 
8 – 15 พฤศจิกายน 2562 
22 – 29 พฤศจิกายน 2562 
6 – 13 ธันวาคม 2562 

65,999 10,000 

ราคาเด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ลด 2,000 บาท 



 

 

 คาเรือสําราญ DFDS หองพักแบบ INSIDE ตอทาน (สําหรับลูกคาที่ตองการอัพเกรด
เปน Window Side จายเพ่ิม 2000 บาทตอทาน) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี)  
 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม

รวมคาทิป) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน (ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมใน

หองพัก พนักงานยกกระเป�า 
 คาทิปคนขับรถและไกดทองถ่ิน เพ่ือเปนสินน้ําใจตามธรรมเนียม ข้ันต่ํา 22 EUR ตอทาน 

ตลอดทริป 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรไทย เพ่ือเปนสินน้ําใจตามธรรมเนียม ข้ันต่ํา 800 บาท ตอทาน 

ตลอดทริป 
 
การชําระเงิน  
 สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) 

พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
 ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน  
• หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิก 
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด. 
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
• ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่มีผูเดินทางนอย

กวา 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ 

•  บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุ
ตาง ๆ 

•  ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว 
ตามสถานการณดังกลาว 

•  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
เอกสารเบ้ืองตนในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน (นอรเวย) 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ  
ณ ศูนยรับคํารองย่ืนวีซา ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย  
(เอกสารและข้ันตอนการย่ืนวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได 
โปรดสอบถามกับเจาหนาท่ีอีกครั้งเพ่ือความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวีซา) 
    ( ** ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพ่ือทําการสแกนลายน้ิวมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัด
หมาย** ) 
1.  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวัน

หมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไป
แสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด 

2.  รูปถายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน และมี
อายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันท้ัง 2 รูป หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 



 

 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียน
สมรส พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ (ถามี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
     - หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัดพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา (ตองแปล
เปนภาษาอังกฤษ)     

      - กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว สําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดาและมารดา (ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ)     

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัท ที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
- กรณีท่ีเปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรอง ที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน                           
พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน 
(พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ , จดหมายช้ีแจงเกษียณอายุ
ภาษาอังกฤษ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยู 
ระบุช้ันปที่ศึกษา เปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีเปนแมคา ทําธุรกิจสวนตัว ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เปน
ภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานการเงิน  
    6.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง STATEMENT บัญชีออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง 

ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอนกอน แลวคอย
ปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันย่ืนวีซา , หนังสือรับรองการเงินจาก
ธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกด                ช่ือ-สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเปนยูโร) 

    6.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ตองทํา BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วัน นับ
จากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเปนยูโร)ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับ



 

 

ภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลท่ีออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ให
ตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให(ผูเดินทาง) ตองสะกด
ช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลวงหนา โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน หลังจากธนาคารออกให ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการ
ช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา** 
7.  กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) 

เทาน้ัน                           (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 

8.  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หาก
สถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัท
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแต
ละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

10.  เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดระบุโดยทั้งหมด 

11.  การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึง
สามารถดําเนินการข้ันตอนการย่ืนวีซาได 

ในการจองคิวย่ืนวีซาไมสามารถทําการเล่ือนคิวไดหลังจากท่ีมีการจองคิวไปแลว หากผูเดินทาง
ตองการเล่ือนคิวทานจะตองเสียคาใชจายในการเล่ือนคิวดวยตัวทานเอง (อัตราคาบริการข้ึนอยู
กับศูนยรับย่ืน) 
 
 
 
 
 
 



 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร 
หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 
แบบฟอรมย่ืนวีซาประเทศเชงเกน (นอรเวย) 
**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรอกขอมูลใหครบ ทุกชอง ตามความเปนจริง กรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง  ** 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………......... 
นามสกุล
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….………
…………….... 
นามสกุลตอนเกิด 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
.... 
ช่ือตัว 
[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………..... 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 
สถานที่เกิด (จังหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 
สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก
ปจจุบัน……………………………………………….……........... 
ท่ีอยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
.................................................................................................................................................................
............ 
.................................................................................................................... รหัสไปรษณีย
..................................... 
โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-
mail…………………………………………………....... 



 

 

ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู (หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ 
ดูแลผูเยาว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............. 
…………………………………………………………………………………………………………….................................…………
………................... 
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................. 
ท่ีอยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา
.................................................................................................................................... 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................ 
ตําแหนงงาน 
.......................................................................................................................................................... 
โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารท่ีทํางาน
..................................................................................... 
รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน
............................................. 
แหลงที่มา
............................................................................................................................................................... 
สถานภาพ  โสด   แตงงาน  แตงงาน (ไมจดทะเบียน)  หมาย
  หยา 
ช่ือ-นามสกุล  บิดา
................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา
 ........................................................................................................................................ 
จํานวนพ่ีนอง...................................................................... 
1...................................................................................... 
2................................................................................ 
3...................................................................................... 
4................................................................................ 



 

 

 
ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส
 ........................................................................................................................................ 
วันเกิด คูสมรส
........................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส
.............................................................. 
วันที่จดทะเบียน..............................................................วันท่ีหยา
............................................................................. 
จํานวนบุตร...................................................................... 
1...................................................................................... 
2................................................................................ 
3...................................................................................... 
4................................................................................ 
 
วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

ไมเคย 
 เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี..........................................ถึงวันที่
............................................................................. 
 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันท่ี หาก

ทราบ)..................................................................................................................... 
 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ)............................................................................................................................ 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง      

 
 

 
 

 
 

 



 

 

มีผูอ่ืนออกให  โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล
............................................................................................................ 

ท่ี
อยู…………………………………………………………………………………....................................................................
........ 
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