
 

 

รหัสทัวร WCT1902855 

ทัวรสแกนดิเนเวยี เดนมารก นอรเวย ฟนแลนด สวีเดน 
9 วัน 6 คืน (TG) 
โคเปนเฮเกน   ลองเรือสําราญ DFDS   ออสโล   สวนฟรอกเนอร   ฟลัม/วอส 

ลองเรือชม ฟจอรด   น่ังรถไฟสายโรแมนติก   เกลโล   เฮลซิงกิ (บินภายใน) 
ลองเรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line   สตอกโฮลม   พิพิธภัณฑเรือวาซา 
ศาลาวาการ(โนเบล) 

 



 

 

วันที่1  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน 
22.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 สายการบินไทย โดยมี เจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวก 

วันที่2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พักบนเรือสําราญ DFDS – ออสโล 
00.50 เหิรฟ�าสูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย Thai Airways 

เที่ยวบินที่ TG950 
06.35 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมารค หลังจากผานพิธีตรวจคน

เขาเมืองแลว 
 นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยูระหวาง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ 

ลอมรอบดวยพื้นน้ําเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดวยคาบสมุทร Jutland  และ
เกาะตางๆอีก 406 เกาะ หลังผานการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําคณะออก 
เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศมุงหนาสูใจ
กลางกรุง “โคเปนเฮเกน” Copenhagen 
นําคณะเที่ยวชมเมืองผานจตุรัสซิตี้ฮอลล  
อาคารเทศบาลเมืองเกา เขตยานใจกลางเมือง 
พรอมถายรูปคูกับ เงือกนอยลิตเติ้ลเมอร
เมด Little Mermaid สัญลักษณของเมือง ซึ่งยังคงน่ังเศรารอเจาชายตามเน้ือเรื่อง
ในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลานิทานระดับโลก ฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน โดย
ไดรับการสนับสนุนจากบริเวอร จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก ใกลกันเปนยาน
ทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคา และเรือสําราญจอดเดนเปนสงา เดินผานสวนสาธารณะ
ทานจะพบกับนํ้าพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนด
ขึ้นมา จากน้ันนําทานชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอรก” (Amalienborg 
Palace) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหง เดนมารก ชม “ทหารรักษาพระองค” 
ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นํ าท าน ชม ย าน เข ต ท า เรื อ  Kongens 

Nytorv ที่ มี อ าค ารบ าน เรื อ น ตั้ ง แ ต ยุ ค
คริสตศตวรรษที่  17 เรียงราย เปนภาพที่
งดงาม เหมาะสําหรับการเยือนเมืองน้ีทานสู
ย านใจกลางเมื องเพื่ อ อิสระกับ เมื องอัน
สวยงามหรือเลือกหาซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสูทาเรือเพื่อนํา
คณะลงเรือสําราญขนาดใหญดีเอฟดีเอส 
DFDS ซึ่งสะดวกสบายดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกนานาชนิด  เชน  ภั ตตาคาร บาร  
ไนตคลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินคาปลอดภาษี ฯลฯ เรือสําราญลํานี้จะนําทาน
ลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารค สูกรุงออสโล ประเทศนอรเวย ระหวางการเดินทางทานจะไดชม 
“ออสโลฟยอรด” สวนหน่ึงของฟยอรดนอรเวยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า แบบบุฟเฟ�ตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู�ด 
พรอมเครื่องดื่มทานละ 1 แกว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเล
สดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ คํ่าคืนนี้หาความสําราญและ
พักคางคืนในเรือสําราญ DFDS 

ที่พัก:  เรือ DFDS LINE พักหองละสองทาน หองพักวิวทะเล (Sea View) 
วันที่3  ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร – ฟลัม/วอส 
เชา  บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ 



 

 

 นําทานเดินทางสูกรุงออสโล นําทานชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศ
นอรเวยในอดีต ครั้งสมัยที่นอรเวยอยู
ในอารักขาของอาณาจักรเดนมารค
น้ันนอรเวย เคยยายเมืองหลวงถึงสอง
ครั้งสองหนจากกรุงทรอนไฮมเปนกรุง
เบอรเกน จนกระทั่งไดยายมาเปนกรุง
ออสโลในปจจุบันที่ โออาในเวลาน้ี
อุดม ไปดวยประวัติศาสตรยอนหลัง
ถึ ง 900 ป  ในครั้ง น้ันออสโลเปน
เมืองอาณานิคมใหญของจักรวรรดิ์
ไวกิ้ ง โบ ราณ  ซึ่ งอ ยู ภ าย ใต ก าร
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ของพระเจาฮาโรลดแฟรแฮร ผานชม
โบ สถ โด ม ค าที ด ร าล ตึ ก รั ฐ สภ า 
อุทยานแหงชาติ นําทานชมภายใน 
“อุทยานฟรอกเนอร” ทานจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวย ชื่อกุสตาฟวิกเก
แลนด  ที่ใชเวลาถึง 40 ป   ในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงใหยุวชนไดเห็นวัฏ
จักรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโน
ลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางโดยรถโคชสูแหลงแนวฟจอรดอันงดงาม ชื่นชมกับ

ธรรมชาติของน้ําตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสูเบื้องลางเปนภาพที่ติดตาตรึงใจไป
อีกนานแสนนาน นําทานเดินทางตอสูเมืองฟลัม เมืองแสนสวย ริมฟจอรด สุดแสนโร
แมนติค 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Fretheim Hotel / Park Hotel  หรือระดับใกลเคียง 
 
 



 

 

วันที่4 ฟลัม – ลองเรือชม ฟจอรด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล   
เชา  บริการอาหารม้ือเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานเขาทาเรือเมืองฟลัม ลงเรือนําเที่ยวลําใหญ เพ่ือลองชมความงามของ

ซอจน ฟจอรด ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ ลําเรือจะคอยๆ แลน
เลียบชายฝم�งเปดโอกาสใหทานชื่นชมทัศนียภาพชวนฝนของซอจน ฟจอรดที่สวยที่สุด
ข อ ง โ ล ก  ช ม ภู ผ า หิ น สู ง
ตระหงานที่ธรรมชาติ บรรจง
สลักไวดูวิจิตรพิสดารบนเนิน
ลาดริมฝم� งมีบ านพักฤดูรอน 
ของชาวนอรเวย ที่สรางจากไม
สนเปนหยอมๆ รวมถึงน้ําตกที่
ไหลตกจากริมหนาผา สราง
บรรยากาศใหตื่นตาต่ืนใจมิรูลืม 
จนกระทั่งถึงเมืองกุดแวนเกน 
เมืองชนบทท่ีนารัก 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โดงดังที่สุดตามเสนทาง ฟลัม – 

ไมรดัล – ฟลัม ทานจะไดชม
ธรรมชาติบริสุทธิ์ และน้ําตกที่
สวยงาม  ซึ่ งหลบซอนตั วอยู
ห างไกลจากมลภาวะทั้ งปวง 
ทิวทัศนตลอดเสนทางจะตรึงตา
ตรึงใจทานไปอีกนาน รถไฟถึง
เมืองไมดาล เก็บภาพความ
ประทับใจ นําทานน่ังรถไฟกลับ
สูสถานีรถไฟเมืองฟลัม ไดเวลา
สมควรนําทานออกเดินทางสู
เมืองเกลโลเมืองสกีรีสอรท / เขาสูโรงแรมที่พัก 



 

 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Thon Hotel Geilo / Per Hotel Gol  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่5 เกลโล – ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงกิ (บินภายใน) 
เชา  บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของที่พัก 
 จากน้ันนําทานออกเดินทางกลับสู

กรุงออสโล โดยใชเสนทางแสนสวย 
ผานชมบานเรือนที่สวยงามระหวาง
ทาง สัมผัสธรรมชาติสุดแสนโรแมน
ติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมือง
หลวงแสนสวยของประเทศนอรเวย 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย อิสระทุกทานเดินเลนชมเมือง ในยานคารล โจฮัน บริเวณกลางเมืองซึ่งเต็มไปดวย

รานคาตางๆ มากมาย ทั้งสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึก 
คํ่า อิสระอาหารม้ือคํ่าเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
14.30 น.  นําทานออกเดินทางสนามบิน เช็ค อิน เตรียมตัวเดินทาง 
17.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยเที่ยวบินที่ …. 
19.35 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด จากน้ันนําทาเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 
พักที่:  Scandic Hotel  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่6 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถหิน – ชอปปم�ง - ลองเรือสําราญซิลเลียไลน Silja 

Line 
เชา  บริการอาหารม้ือเชาแบบกลอง 
 นํ าท าน ชม น ค รเฮลซิ ง กิ 

เ มื อ ง ห ล ว ง ป ร ะ เ ท ศ
ฟนแลนด ซึ่งมีสถาปตยกรรม
แบบ ผสมผสานระหวางสวีดิช
และรัสเซีย เจาของสมญา
นาม “ธิดาสาวแห งทะเล 



 

 

บอลติก”  นําชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเปน
ตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว แหลงขายปลานานาชนิด 
อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังแปนที่ตั้งสถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบระธานาธิบดี, 
ศาลากลางและโบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกตามอัธยาศัย นําทานเขาชม 
“โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สรางขึ้นโดย การขุดเจาะ
ในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากทานไดเห็นภาพถายทางอากาศ โบสถหินแหงน้ีจะมี
รูปรางคลายจานบิน โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นองตัวโมและติโม ในปค.ศ. 1969 มี
การตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบ
เสียงที่ดี ตอจากน้ันเยี่ยมชมมหาวิหาร 
Uspensy ของศ าสนาคริสต นิ ก าย
ออรธอดอกซที่ งดงามดวยลักษณ ะ
สถาปตยกรรมแบบรัสเซีย จากน้ันพาชม
“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่ง
เปนที่ตั้งของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญ นิกายรูเธอรัน 
นอกจากน้ันยังมี “อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลง
ฟนแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ชมยานถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองขางทางเต็มไปดวยอาคารสไตลฟน

นิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดวยสินคาดีไซน ช่ือดังอิสระใหทานไดชอปปم�งใน
หางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัยเปนการสงทาย 

15.30 นําทานเดินทางสูทาเรือ นํา
คณะเดินทางสูทาเรือ เพ่ือ
เดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ
โดยเรือสําราญขนาดมหึมา 
“ซิลเลียไลน” Silja Line ซึ่ง
เปนเรือสมุทรขนาดใหญที่สุด
ของสแกนดิ เน เวียลองผ าน
ทะเลบอลติกสูกรุงสตอกโฮลม 



 

 

ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, 
รานอาหาร, บาร, ไนตคลับ, ดิสโกเธค, ศูนยสันทนาการสําหรับครอบครัว, รานคา
ปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูเกาะแกงหิน 
ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษที่  19 ระหวางสองเมืองหลวงมหาเสนหแหง
สแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ – กรุงสต็อกโฮลม อิสระกับการพักผอนบนเรือ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า แบบบุฟเฟ�ตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู�ด 
Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเล
เหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆ
พรอมทั้งชิมไวนเลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไมธรรมดาในคืนพิเศษนี้ 

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

วันที่7 สตอกโฮลม – ศาลาวาการ(โนเบล) – พิพิธภัณเรือวาซา - ชอปปم�งสินคาแบรนด
เนม 

เชา  บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  
 นําทานเดินทางเขาสูใจกลาง “กรุงสตอกโฮลม” Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวง

ของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก จนไดรับการขนานนามวา 
“ความงามบน ผิวนํ้า” Beauty on Water หรือ “ราชินีแหงทะเลบอลติค” เมือง
แหงประวัติศาสตรมาต้ังแตครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานดวย
ความสะดวกสบาย และ ทันสมัย
ของบานเมือง, ตึกรามบานชอง 
รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยูริมน้ํา
และตามเนินสูงตํ่า เกาะใหญนอย 
14 เกาะ ที่ โอบลอมดวยทะเล
บอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ 
มาลาเร็น Lake Malaren ทํ า
ใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวย



 

 

ที่สดุแหงหน่ึงในโลก ผานชมโรงละครแหงชาติ, ทําเนียบรัฐบาล นําทานขึ้นสูจุดชมวิว
พรอมชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจากดานบน แลวผานไปชม “ แกม
ลาสแตน ” เมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชม “ซิตี้ ฮอลล” City Hall หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป 

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 
8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกปจะมี
พิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel 
Prize ที่ ซิตี้ ฮอลลน้ีนําคณะเดิน
ทางเขาชม “พิพิธภัณฑเรือวา
ซ า ”  Vasa Museum เรื อ รบ
แหงราชอาณาจักรสวีเดนที่ไดรับ 
พระราชโองการใหสรางขึ้นเพื่อใช
ในการทําสงครามกับเยอรมนี 
“เรือรบวาซาร” ไดถูกสรางขึ้น
อยางยิ่งใหญดูงดงามและนาเกรงขามแตเรือรบลําน้ีกลับไมมีโอกาสที่จะไดออกไปลอย
ลําตอหนาศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซารไดถูกปลอยลงน้ําไดเพียง 30 
นาที เรือรบวาซารก็ลมและจมลงสูกนทะเลอยางรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจมอยูอยาง
เดียวดายใตทะเลบอลติคนานถึง 333 ป กอนที่จะกูขึ้นมา และนํามาตั้งแสดงไวที่
พิพิธภัณฑแหงน้ี จากนั้นอิสระใหทานชอปปم�ง ที่หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่งเปน 
“หางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ” *** วันอาทิตย หางเปด 11.00 – 17.00 น. *** 
หรือเลือกชอปปم�งในยาน Walking Street อันทันสมัย แมแคเดินชมเมืองเฉยๆ ทาน
จะรูสึกเพลิดเพลินในเมืองแสนสวยแหงน้ี 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาสูที่พัก 
พักที่:  Scandic Stockholm Hotel  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่8 สตอกโฮลม – ซิกทูนา - สนามบิน  
เชา  บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน 



 

 

 นําทานแวะชมเมืองซิกทูนา (Sigtuna) เปนเมืองเล็กๆ ที่มากดวยความยิ่งใหญ
ทางประวัติศาสตร เพราะน่ีคือเมืองหลวงแหงแรกของประวัติศาสตรสวีเดน จนไดรับ
ฉายาวา City of Kings, Home 
of Vikings (เมื อ งของกษั ต ริย  
บ าน ของไวกิ้ ง ) ตั้ งอ ยู ท างทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวง
อยางกรุงสต็อคโฮลมราว ๆ 40 
กิโลเมตร เมืองแหงน้ีจึงเปนหน่ึงใน
เมื อ ง ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง
ประวัติศาสตรมากที่สุดเมืองหน่ึง
ของสวีเดนมาตั้งแต ศตวรรตที่ 10 หรือกวา 1,100 ปมาแลว กษัตริยสวีเดนเคย
ประทับอยูที่เมืองน้ีราวๆ 250 ปเลยทีเดียว มีการใชเหรียญเพื่อแทนเงินตราครั้งแรก
ของประวัติศาสตรสวีเดนที่น่ี ในน้ีจึงมีซากสิ่งกอสรางเกาแกในยุคน้ันมากมาย เพราะ
เคยถูกทําลายจากการสูรบกับชาวเอสโตเนีย เมืองแหงน้ีจึงไมมีความสําคัญเหมือนเชน
เคย เพราะเมืองหลวงถูกยายไปยังที่ตั้งปจจุบันคือกรุงสต็อคโฮลม ถูกทิ้งรางจน
กลายเปนเมืองที่มีขนาดเล็กที่สุดในวีเดน ดวยจํานวนประชากรเพียงหยิบมือเพียง 
600 คนในปลายศตวรรตที่ 19 แตในชวงกลางศตวรรษที่ 20 ประชากรก็เพิ่มมากขึ้น 
เน่ืองจากการอยูใกลสนามบินสตอกโฮลม ที่ตั้งอยูหางจากเมืองน้ีเพียง 10 กิโลเมตร
เทาน้ัน ทําใหปจจุบันเมืองน้ีมีประชากรราวๆ หน่ึงหมื่นคน จากน้ันอิสระทุกทานตาม
อัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจของเมืองแสนสวยแหงน้ี ไดเวลาสมควรนําทานออก
เดินทางสูสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 961 
วันที่9 กรุงเทพฯ 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 



 

 

*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาพ ลม ฟ�า อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยใน
การเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ 
ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชน
ของหมูคณะเปนสําคัญ  

 
อัตราคาบริการ 

ชวงออกเดินทาง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

19-27 ม.ค. 2563 69,900 69,900 69,900 19,900 
17-25 มี.ค. 2563 69,900 69,900 69,900 19,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน//-สตอกโฮลม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลง
กอน-หลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

  โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญ ในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 
  คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) หาก
ทานอายุเกิน 75 ป  หรือไมไดเดินทางไป หรือ กลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ 

  คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรม
ที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม คาบริการ  4,000.- บาท 

 คาน้ําด่ืม 
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท ตอทาน ตอ หน่ึงวัน (กรณีที่ทานประทับใจในการบริการของ
หัวหนาทัวร) 

 คาทิปคนพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง (14 ยูโร) 
 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่



 

 

นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 



 

 

45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA(ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทกุทาน) 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 
หนา  

2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  



 

 

3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อ

ผูเดินทาง อายุ ยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน 
หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี

อื่นๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก 
ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต 
และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-
5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคาร

ออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง 

หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศ
จากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

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

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  



 

 

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจาก
หลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวร
ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้จะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


