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โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ล่องเรือสําราญ DFDS – ออสโล 
นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส - ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – เกียโล 
สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท - คาร์ลสตัด – สต๊อกโฮล์ม 

แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ล่องเรือสําราญ SILJA LINE 
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วันท่ี1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร ์เจ้าหน้าท่ี คอยอํานวยความสะดวกก่อน

การเดินทาง 
20.55 ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR833 
 
วันท่ี2 โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเต้ิลเมอร์เมด - ล่องเรือสําราญ DFDS 
00.10 ถึงสนามบินโดฮา เพ่ือเปลี่ยนเครื่องเดินทาง 
01.35 ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินกาตาร ์เท่ียวบินท่ี QR161 
07.05 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ํา

เกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland 
และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho นําท่านชมตัว
เมืองโคเปนเฮเก้น ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเล
เหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ํา เกือบทั้ งหมดภูมิประเทศ
ประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 
เกาะ นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเต้ิลเมอร์เมด Little 
Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชม นํ้าพุเกฟิออน 
ซึ่งเป็นผลงานแอนเดอรส์ บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองในโอกาสครบรอบปีที่  50 จากนั้นชมจตุรัส 
“พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) 
ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันนําท่านสู่ย่านนูฮาวน์ “NYHAVN” ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเช่ือมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้ง

ของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่  17  นําท่านชม
จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลาง
เมือง พร้อมอิสระให้ท่านได้ เดินเล่นหรือช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย ย่านถนน “สตรอยเกท์” นําท่านลงเรือสําราญ
ขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่ง
อํานวยความสะดวกนานาชนิด  เ ช่น ภัตตาคาร บาร์ 
ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ  
ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทาง
จากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก สู่ กรุงออสโล 
ประเทศนอร์เวย์  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  
พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว 

ท่ีพัก : บนเรือ DFDS พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN) 
 
วันท่ี3 ออสโล – น่ังรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือ DFDS 
 เรือเข้าเทียบฝ่ังท่าเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนําคณะออกเดินทางสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม 

ช่ืนชมกับธรรมชาติของน้ําตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน 
แวะเมืองกอล (169 กม.) เพื่อรับประทานอาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่มีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย์ 

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
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%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
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เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ช่ืน

ชมกับธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน สู่
เมื องฟลอม  Flam นํา ท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติค 
FLAMSBANA ท่ีโด่งดังท่ีสุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล ชม
ความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน้ําตกที่ละลายมาจาก
ธารน้ําแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะ
ทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน 
จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตัวเมืองฟลัม 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี: FREITHEIM HOTEL / PARK HOTEL VOSS หรือระดับใกล้เคียง  
 
วันท่ี4 ฟลัม/วอส - ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – เกียโล 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด ชม

ทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
รายล้อมด้วยภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดู
วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ที่สร้างจาก
ไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง
เบอร์เกน Bergen  (147 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ชมหมู่บ้านชาวประมง

โบราณ Bryggen  สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้
สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี จนได้รับการจดทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) เดินทางสู่เมืองวอส (Voss) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :  FREITHEIM HOTEL / PARK HOTEL VOSS หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี5  วอส – ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์  
 ช้อปป้ิงท่ี ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟ

ยอร์ดที่ช่ือออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ 
เกาะใหญ่ที่สุดช่ือ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 
343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดสําคัญ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่าน “เข้าชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์” ชมผลงานของ

ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 
ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึง
เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็น
ที่ตั้งของรูปแกะสลักช้ินโบว์แดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 



 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

 

เมตร) ที่แกะสลักจากหินสลักแกรนิตเพียงแห่งเดียว อิสระกับการช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท (KARL 
JOHAN STREET) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องช่ือของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ 
เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี6  ออสโล – ชมเมือง – คาร์ลสตัด – สต๊อกโฮล์ม 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านข้ึน สู่จุดชมวิว “ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน” 

HOLMENKOLLEN ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดด
สกีที่มี่ ช่ือเสียงที่สุดของนอร์เวย์  นําคณะเดินทางสู่  “เมือง
คาร์ลสตัท”KARLSTAD เมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา
เดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่  ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาว
ไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชมเมืองคาร์ลสตัด เมืองนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย 

ดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริย์ ชาร์ลที่ 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ช่ือ
เมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง  
จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี: QUALITY GLOBE HOTEL, STOCKHOLM หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี7  สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน 
   พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ล่องเรือสําราญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW)  
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” 

Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน 
ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการ
ขนานนามว่า “ความงามบน ผิวนํ้า” Beauty on 
Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ 
สถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ 
ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้ ง
ปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา เกาะใหญ่
น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic 
Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทําให้
สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นําคณะ “เข้าชมศาลาว่าการเมือง” CITY HALL  สถานที่จัด
งานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดข้ึนในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรําที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านช้ิน 
ใช้เวลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911  จากนั้นนําท่านชมเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” ซึ่ง
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ตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบ
มาลาเร็น โดยมีสะพานเช่ือมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ 
และเป็นทางเดียวที่เช่ือมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึง
ทําให้เป็นที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี้  
โดยที่นี่เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของ
ประวัติศาสตร์และความทันสมัยของร้านค้าที่เรียงราย
มากมายบนท้องถนนแคบๆ ของเมือง  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” ชมเรือรบวาซา ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทําสงครามกับเยอรมนี แต่เรือรบลําน้ีกลบัไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลาํต่อหน้าศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน้ําได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่
ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้ทะเลบอล
ติคนานถึง 333 ป ี

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ท่า เรือ  เ พ่ือเดินทางเปลี่ยน

บรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” 
Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความ
สนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร , ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสําหรับ
ครอบครัว ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ 
และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย  และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี ้

ท่ีพัก :  บนเรือสําราญซิลเลียไลน์ : SILJA LINE พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN) 
 
วันท่ี8  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารในเรือ SILJA LINE 
 เรือเข้าเทียบฝั่ง “กรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของ

ประเทศฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซึ่ง
มีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย 
เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  นําท่าน ชม 
“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church 
(ภายนอก) ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 
1969 มี รูปร่างคล้ายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร 
Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วย
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภา” 
Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นําชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลง
ฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่

ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็นที่ตั้งสถานที่สําคัญ อาทิ  
ทําเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์  ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วย
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อาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรยีงรายไปด้วยสินค้าช่ือดัง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าช่ือดังของกรุง
เฮลซิงกิตามอัธยาศัย  // สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
23.20 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR308 
วันท่ี9 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.30 ถึงสนามบินโดฮา 
08.30 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เท่ียวบินท่ี QR832 
19.00 เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การ
ตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ  

 

กําหนดการเดินทาง 
19-27 ก.ย.//10-18 ต.ค.//17-25 ต.ค.//21-29 ต.ค. 2562 

( กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
อัตราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

 

19-27 ก.ย. 2562 70,900 70,900 70,900 18,900 
ต.ค. 2562 70,900 70,900 70,900 18,900 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น  // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  (หรือสลับประเทศก่อน-หลัง) 
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 

12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล

เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 

ท่าน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือ

ไม่ได้เดินทางไปหรือกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่านละ 14 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่านละ 900 บาท) 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 4000.-) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ  
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 ค่าผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัว

เข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)  
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทาง
ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวย
ความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กําหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมค่ีาธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วน
ที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตั๋วตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ

จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
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ในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการัน

ตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันข้ึนไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วันข้ึนไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA(ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู่กับประเทศที่จะ

เดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
* ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือ
แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเลม่เดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 
3-5 วันทําการ) 
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ 

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
9. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  
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12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่
ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
 

 

 

 

 

 


