
 

 

รหัสทัวร WCT1902797 
ทัวรสแกนดเินเวยี เดนมารก นอรเวย ฟนแลนด สวีเดน  
9 วัน 6 คืน (TG) 
โคเปนเฮเกน – พักบนเรือสําราญ DFDS – ออสโล - สวนฟรอกเนอร – ฟลัม/วอส 
ลองเรือชม ฟจอรด – น่ังรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล - เฮลซิงก ิ(บินภายใน) 
ลองเรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line - สตอกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา - ศาลาวาการ
(โนเบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน 
22.00 สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 สายการบินไทย โดยม ีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวก 

 
วันท่ี2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พักบนเรือสําราญ DFDS – ออสโล 
00.50 เหิรฟ�าสูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย Thai Airways 

เที่ยวบินท่ี TG950 
06.35 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมารค หลังจากผานพิธีตรวจคน

เขาเมืองแลว 
 นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองโคเปนเฮเกน  

ต้ังอยูระหวาง ทะเลบอลติคและทะเล
เหนือ ลอมรอบดวยพ้ืนน้ําเกอืบทั้งหมด
ภูมิประเทศประกอบดวยคาบสมุทร 
Jutland  และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ 
หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว นําคณะออก เดินทางโดยรถ
โคชปรับอากาศมุงหนาสูใจกลางกรุง 
“โคเปนเฮเกน” Copenhagen นําคณะ
เที่ยวชมเมืองผานจตุรสัซิต้ีฮอลล  อาคาร
เทศบาลเมืองเกา เขตยานใจกลางเมือง 
พรอมถายรูปคูกบั เงือกนอยลิตเต้ิลเมอร
เมด Little Mermaid สัญลักษณของ
เมือง ซึ่งยังคงน่ังเศรารอเจาชายตามเน้ือ
เร่ืองในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลา
นิทานระดับโลก ฮันสคริสเตียน แอนเดอร
สัน โดยไดรับการสนับสนุนจากบริเวอร 
จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก 
ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือ
สินคา และเรือสําราญจอดเดนเปนสงา 
เดินผานสวนสาธารณะทานจะพบกับน้ําพุ
เกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายท่ีรวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา จากน้ันนํา



 

 

ทานชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอรก” (Amalienborg Palace) ท่ี
ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหง เดนมารก ชม “ทหารรักษาพระองค” ในชุด
เครื่องแบบที่งดงาม 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมยานเขตทาเรือ Kongens Nytorv ทีม่ีอาคารบานเรือนต้ังแตยุค

คริสตศตวรรษที่ 17 เรียงราย เปนภาพท่ีงดงาม เหมาะสําหรับการเยือนเมืองน้ี
ทานสูยานใจกลางเมืองเพ่ืออิสระกับเมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสูทาเรือเพ่ือนําคณะลงเรือสําราญขนาด
ใหญดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายดวยส่ิงอํานวยความสะดวกนานาชนิด 
เชน ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินคาปลอดภาษี ฯลฯ 
เรือสําราญลําน้ีจะนําทานลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออก
เดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค สูกรุงออสโล ประเทศนอรเวย 
ระหวางการเดินทางทานจะไดชม “ออสโลฟยอรด” สวนหน่ึงของฟยอรดนอรเวยท่ี
มีช่ือเสียงไปท่ัวโลก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟ�ตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู�ด 
พรอมเคร่ืองดืม่ทานละ 1 แกว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเล
สดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ คํ่าคืนน้ีหาความสําราญและ
พักคางคืนในเรือสําราญ DFDS 

ที่พัก:  เรือ DFDS LINE พักหองละสองทาน หองพักวิวทะเล (Sea View) 
 
วันท่ี3  ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร – ฟลัม/วอส 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ 
 นําทานเดินทางสูกรุงออสโล นําทานชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศ

นอรเวยในอดีต ครั้งสมัยท่ีนอรเวยอยูในอารักขาของอาณาจักรเดนมารคน้ัน
นอรเวย เคยยายเมืองหลวงถึงสองครัง้สองหนจากกรงุทรอนไฮมเปนกรุง
เบอรเกน จนกระทั่งไดยายมาเปนกรงุออสโลในปจจุบันท่ีโออาในเวลาน้ีอุดม ไป
ดวยประวัติศาสตรยอนหลังถึง 900 ป ในครั้งน้ันออสโลเปนเมืองอาณานิคม
ใหญของจักรวรรด์ิไวกิง้โบราณ ซึ่งอยูภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฟรแฮร ผานชมโบสถโดมคาทีดราลตึกรัฐสภา 
อุทยานแหงชาติ นําทานชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร” ทานจะท่ึงผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอรเวย ช่ือกุสตาฟวิกเกแลนด  ที่ใชเวลาถึง 40 ป   ในการ
แกะสลักหินแกรนิต และทองแดงใหยุวชนไดเห็นวัฏจักรในหน่ึงช่ัวชีวติของมนุษย 



 

 

ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ต้ังของรูปแกะสลักช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) 
แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางโดยรถโคชสูแหลงแนวฟจอรดอันงดงาม ช่ืนชมกับ

ธรรมชาติของน้ําตกท่ีไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสูเบ้ืองลางเปนภาพท่ีติดตาตรงึ
ใจไปอีกนานแสนนาน นําทานเดินทางตอสูเมืองฟลัม เมืองแสนสวย ริมฟจอรด 
สุดแสนโรแมนติค 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Fretheim Hotel / หรือระดับใกลเคียง 
 

วันท่ี4 ฟลัม – ลองเรือชม ฟจอรด – น่ังรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล   
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานเขาทาเรือเมืองฟลัม ลงเรือนําเท่ียวลําใหญ เพื่อลองชมความงามของ

ซอจน ฟจอรด ที่ไดรบัการ
ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ลําเรือจะคอยๆ 
แลนเลียบชายฝم�งเปด
โอกาสใหทานชื่นชม
ทัศนียภาพชวนฝนของ
ซอจน ฟจอรดท่ีสวยท่ีสุด
ของโลก ชมภูผาหินสูง
ตระหงานที่ธรรมชาติ 
บรรจงสลักไวดูวิจิตร
พิสดารบนเนินลาดริมฝم�งมี
บานพักฤดูรอน ของชาว
นอรเวย ท่ีสรางจากไมสน
เปนหยอมๆ รวมถึงน้ําตก
ที่ไหลตกจากริมหนาผา 
สรางบรรยากาศใหต่ืนตา
ต่ืนใจมิรูลมื จนกระท่ังถึง
เมืองกุดแวนเกน เมือง
ชนบทท่ีนารัก 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานน่ังรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โดงดังท่ีสุดตามเสนทาง ฟลัม – 
ไมรดัล – ฟลัม ทานจะไดชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน้ําตกท่ีสวยงาม ซึ่งหลบซอน
ตัวอยูหางไกลจากมลภาวะท้ังปวง ทิวทัศนตลอดเสนทางจะตรึงตาตรึงใจทานไป
อีกนาน รถไฟถงึเมืองไมดาล เกบ็ภาพความประทับใจ นําทานน่ังรถไฟกลับสู
สถานีรถไฟเมืองฟลัม ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองเกลโลเมืองสกีรี
สอรท / เขาสูโรงแรมท่ีพัก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Thon Hotel Geilo / Per Hotel Gol / หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี5 เกลโล – ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงก ิ(บินภายใน) 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของท่ีพัก 
 จากน้ันนําทานออกเดินทาง

กลับสูกรุงออสโล โดยใช
เสนทางแสนสวย ผานชม
บานเรือนท่ีสวยงามระหวาง
ทาง สัมผัสธรรมชาติสดุแสนโร
แมนติกเดินทางถงึกรุงออสโล 
เมืองหลวงแสนสวยของ
ประเทศนอรเวย จากน้ันนํา
ทานเดินทางเขาสูตัวเมือง 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย อิสระทุกทานเดินเลนชมเมือง ในยานคารล โจฮัน บริเวณกลางเมืองซึ่งเต็มไปดวย

รานคาตางๆ มากมาย ทั้งสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึก 
ค่ํา อิสระอาหารมื้อค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
15 .00 น.  นําทานออกเดินทางสนามบิน เช็ค อิน เตรียมตัวเดินทาง 
18.10 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยเท่ียวบินท่ี D8…. 
20.35 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟนแลนด จากน้ันนําทาเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 
*** เฉพาะวันที่ 4-12 มี.ค. / 11-19 มี.ค. เปล่ียนตารางบิน *** 
13.30 น.  นําทานออกเดินทางสนามบิน เช็ค อิน เตรียมตัวเดินทาง  
16.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยเท่ียวบินท่ี D8 311 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟนแลนด จากน้ันนําทาเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 
พักท่ี:  Scandic Hotel  หรือระดับใกลเคียง 



 

 

วันท่ี6 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถหิน – ชอปปم�ง - ลองเรือสําราญซิลเลียไลน Silja 
Line 

เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบกลอง 
 นําทานชมนครเฮลซิงก ิเมืองหลวงประเทศฟนแลนด ซึ่งมีสถาปตยกรรมแบบ 

ผสมผสานระหวางสวีดิช
และรัสเซีย เจาของสมญา
นาม “ธิดาสาวแหงทะเล 
บอลติก”  นําชม “ตลาด
นัดรมิทะเล” Market 
Square ท่ีมีช่ือเสียง
นอกจากจะเปนตลาดยาน
ใจกลางเมืองท่ีขายของที่
ระลึกแกนักทองเที่ยว 
แหลงขายปลานานาชนิด อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังแปนท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญ 
อาทิ ทําเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่
ระลึกตามอัธยาศัย นําทานเขาชม “โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio 
Church ที่สรางข้ึนโดย การขดุเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากทานได
เห็นภาพถายทางอากาศ โบสถหิน
แหงน้ีจะมีรูปรางคลายจานบิน 
โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพ่ีนองตัว
โมและติโม ในปค.ศ. 1969 มีการ
ตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบ
เสียงทีดี่ ตอจากน้ันเยี่ยมชมมหา
วิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต
นิกายออรธอดอกซท่ีงดงามดวย
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย จากน้ันพาชม“จตุัรัสรัฐสภา” Senate 
Square ซึ่งเปนท่ีต้ังของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญ
นิกายรูเธอรัน นอกจากน้ันยังม ี“อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาว
ฟนนผูแตงเพลงฟนแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ชมยานถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองขางทางเต็มไปดวยอาคารสไตลฟน

นิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดวยสินคาดีไซนช่ือดังอิสระใหทานไดชอปปم�งใน
หางสรรพสินคาช่ือดังของกรุงเฮลซิงกติามอัธยาศัยเปนการสงทาย 



 

 

15.30 นําทานเดินทางสูทาเรือ นําคณะเดินทางสูทาเรือ เพ่ือเดินทางเปล่ียนบรรยากาศ
โดยเรือสําราญขนาด
มหึมา “ซิลเลียไลน” 
Silja Line ซึ่งเปน
เรือสมุทรขนาดใหญ
ที่สุดของ
สแกนดิเนเวียลองผาน
ทะเลบอลติกสูกรุงส
ตอกโฮลม ประเทศ
สวีเดน เพลิดเพลินกับ
ความสนุกสนาน
มากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, รานอาหาร, บาร, ไนตคลับ, ดิสโกเธค, ศูนย
สันทนาการสําหรับครอบครัว, รานคาปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบั
ชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูเกาะแกงหิน ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษท่ี 
19 ระหวางสองเมืองหลวงมหาเสนหแหงสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ – กรุงสต็อก
โฮลม อิสระกบัการพักผอนบนเรือ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟ�ตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู�ด 
Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเล
เหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆ
พรอมทั้งชิมไวนเลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไมธรรมดาในคนืพิเศษน้ี 

ที่พัก:  บนเรือสําราญซิลเลียไลน: Silja Line พักหองละสองทาน หองพักวิวทะเล (Sea 
View) 

 
วันท่ี7 สตอกโฮลม – ศาลาวาการ(โนเบล) – พิพิธภัณเรือวาซา - ชอปปم�งสินคาแบรนด

เนม 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบ

สแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารใน
เรือสําราญ  

 นําทานเดินทางเขาสูใจกลาง “กรุงส
ตอกโฮลม” Stockholm เที่ยวชม
เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มี
ความสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 
จนไดรับการขนานนามวา “ความ



 

 

งามบน ผิวน้ํา” Beauty on Water หรือ “ราชินีแหงทะเลบอลติค” เมืองแหง
ประวติัศาสตรมาต้ังแตคร้ัง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานดวย
ความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบานเมือง, ตึกรามบานชอง รวมท้ังปราสาท
ราชวังต้ังอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา เกาะใหญนอย 14 เกาะ ท่ีโอบลอมดวย
ทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทําใหสต็อก
โฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก ผานชมโรงละครแหงชาติ, ทําเนียบ
รัฐบาล นําทานข้ึนสูจุดชมวิวพรอมชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจาก
ดานบน แลวผานไปชม “ แกมลาสแตน ” เมืองเกาแกท่ีสุดและสวยงามราวกบั
ภาพวาด 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชม “ซิต้ี ฮอลล” City Hall หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสรางถึง 

12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวย
อิฐแดงกวา 8 ลานกอน และ
มุงหลังคาดวยหินโมเสค สราง
เสร็จสมบูรณในป 1911 และ
ทุกปจะมีพิธีมอบรางวลั 
“โนเบล” Nobel Prize ท่ี 
ซิต้ี ฮอลลน้ีนําคณะเดิน
ทางเขาชม “พิพิธภัณฑเรือวา
ซา” Vasa Museum เรือรบ
แหงราชอาณาจักรสวีเดนที่
ไดรับ พระราชโองการใหสรางขึ้นเพ่ือใชในการทําสงครามกับเยอรมนี “เรือรบวา
ซาร” ไดถูกสรางขึ้นอยางยิ่งใหญดูงดงามและนาเกรงขามแตเรือรบลํานี้กลับไมมี
โอกาสท่ีจะไดออกไปลอยลําตอหนาศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวา
ซารไดถูกปลอยลงน้ําไดเพียง 30 นาที เรือรบวาซารก็ลมและจมลงสูกนทะเล
อยางรวดเร็ว และถูกทิง้ใหจมอยูอยางเดียวดายใตทะเลบอลติคนานถึง 333 ป 
กอนที่จะกูขึ้นมา และนํามาต้ังแสดงไวที่พิพิธภัณฑแหงน้ี จากน้ันอิสระใหทานช
อปปم�ง ที่หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่งเปน “หางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ” *** 
วันอาทิตย หางเปด 11.00 – 17.00 น. *** หรือเลือกชอปปم�งในยาน Walking 
Street อันทันสมัย แมแคเดินชมเมืองเฉยๆ ทานจะรูสึกเพลิดเพลินในเมืองแสน
สวยแหงน้ี 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาสูที่พัก 
พักท่ี:  Scandic Stockholm Hotel  หรือระดับใกลเคียง 



 

 

วันท่ี8 สตอกโฮลม – ซิกทูนา - สนามบิน  
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน 
 นําทานแวะชมเมืองซิกทูนา (Sigtuna) เปนเมืองเล็กๆ ที่มากดวยความยิ่งใหญ

ทางประวัตศิาสตร เพราะน่ีคือเมืองหลวงแหงแรกของประวติัศาสตรสวีเดน จน
ไดรับฉายาวา City of Kings, 
Home of Vikings (เมือง
ของกษัตริย บานของไวกิ้ง) 
ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของเมืองหลวงอยางกรุง
สต็อคโฮลมราว ๆ 40 
กิโลเมตร เมืองแหงน้ีจงึเปน
หน่ึงในเมืองท่ีมีความสําคัญ
ทางประวัตศิาสตรมากที่สุด
เมืองหน่ึงของสวีเดนมาต้ังแต ศตวรรตที ่10 หรือกวา 1,100 ปมาแลว กษตัริย
สวีเดนเคยประทับอยูทีเ่มืองน้ีราวๆ 250 ปเลยทีเดียว มกีารใชเหรียญเพ่ือแทน
เงินตราครั้งแรกของประวัติศาสตรสวีเดนท่ีน่ี ในน้ีจึงมีซากสิ่งกอสรางเกาแกในยุค
น้ันมากมาย เพราะเคยถูกทําลายจากการสูรบกับชาวเอสโตเนีย เมืองแหงนี้จึงไม
มีความสําคัญเหมือนเชนเคย เพราะเมืองหลวงถูกยายไปยังที่ต้ังปจจุบันคือกรุง
สต็อคโฮลม ถูกทิ้งรางจนกลายเปนเมืองที่มีขนาดเล็กท่ีสุดในวีเดน ดวยจํานวน
ประชากรเพียงหยิบมือเพียง 600 คนในปลายศตวรรตท่ี 19 แตในชวงกลาง
ศตวรรษที ่20 ประชากรก็เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากการอยูใกลสนามบินสตอกโฮลม 
ทีต้ั่งอยูหางจากเมืองน้ีเพียง 10 กโิลเมตรเทาน้ัน ทําใหปจจุบันเมืองน้ีมีประชากร
ราวๆ หน่ึงหมื่นคน จากน้ันอิสระทุกทานตามอัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจ
ของเมืองแสนสวยแหงน้ี ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG 961 
 
วันท่ี9 กรุงเทพฯ 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก

สภาพ ลม ฟ�า อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัย
ในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ 



 

 

ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถงึความเปนไปได ความเหมาะสม และ
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

 
 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

��-�� พ.ย. ���� 76,900 76,900 72,900 19,900 

ปีใหม่ ���� 92,900 92,900 88,900 22,900 

ม.ค.-มี.ค. ���� 76,900 76,900 72,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน//-สตอกโฮลม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศ
ลงกอน-หลัง) 

 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายใน
ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

  โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมี
การปรับเปลีย่นยายเมอืง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก 

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 
  คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง 

  คาประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
หากทานอายุเกิน 75 ป  หรือไมไดเดินทางไป หรือ กลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเด่ียว
เพ่ิม 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาท ิคาโทรศัพท คาซักรีด คาเคร่ืองดืม่และอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ 



 

 

  คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาใน
โรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไม
คืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม คาบรกิาร  4,000.- บาท 

 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท ตอทาน ตอ หน่ึงวัน (กรณีท่ีทานประทับใจในการบริการ
ของหัวหนาทัวร) 

 คาทิปคนพนักงานขบัรถตลอดการเดินทาง (14 ยูโร) 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  25 ทาน และไดรับคิว

การตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทาน
จะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  



 

 

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานท่ีมีความประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรยีม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญใน
การยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถกูหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให
ทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพื่อท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบรษัิทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่
จะสํารองยานพาหนะ 

 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลและกรุปท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน หรือ กรุปท่ีมกีารการันตคีามัดจําท่ีพัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เกบ็คาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA(ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 

หนา  
2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 

รูป ขึ้นอยูกบัประเทศที่จะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มี
ช่ือผูเดินทาง อายุ ยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน 
หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชี
อ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ทั้งน้ี
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิ
ฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกบัหนา
พาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทาง
ธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง 
หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจาก
บิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยทีว่าการอําเภอ 



 

 

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
9. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ทางบรษัิทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวซีาปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะ
คํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


