
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

โคเปนเฮเกน – พกับนเรือส ำรำญ DFDS – ออสโล - สวนฟรอกเนอร์ – ฟลมั/วอส 
ล่องเรือชม ฟจอร์ด – น่ังรถไฟสำยโรแมนตกิ – เกลโล - เฮลซิงก ิ(บนิภำยใน) 

ล่องเรือส ำรำญซิลเลยีไลน์ Silja Line - สต๊อกโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือวำซำ - ศำลำว่ำกำร(โนเบล)  



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

26 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

วนัที่1  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน 
22.00 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 สำย

กำรบินไทย โดยมี เจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พกับนเรือส ำรำญ DFDS – ออสโล 
00.50 เหิรฟ้ำสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก โดยสำยกำรบินไทย Thai Airways เทีย่วบินที ่TG950 
06.35 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมำร์ค หลงัจำกผ่ำนพธีิตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว 
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยูร่ะหวำ่ง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้น

น ้ ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคำบสมุทร Jutland  และเกำะต่ำงๆอีก 406 เกำะ หลงัผ่ำนกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว  น ำคณะออก 
เดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศมุ่งหน้ำสู่ใจกลำงกรุง 
“โคเปนเฮเก้น” Copenhagen น ำคณะเท่ียวชมเมือง
ผำ่นจตุรัสซิต้ีฮอลล์  อำคำรเทศบำลเมืองเก่ำ เขตยำ่น
ใจกลำงเมือง พร้อมถ่ำยรูปคู่กบั เงือกน้อยลติเติล้เมอร์
เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนั่ง
เศร้ำรอเจำ้ชำยตำมเน้ือเร่ืองในเทพนิยำยอนัลือลัน่ของ

http://bit.ly/2NMk5YE
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


 

นกัเล่ำนิทำนระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกบริเวอร์ จำคอบเซ่น 
เจำ้ของมูลนิธิคำร์ลสเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยำ่นท่ำเรือขนำดใหญ่ท่ีมีเรือสินคำ้ และเรือส ำรำญจอดเด่นเป็น
สง่ำ เดินผำ่นสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบัน ำ้พุเกฟิออน เทพธิดำผูเ้สียสละกบับุตรชำยท่ีร่วมสร้ำงเกำะซี
แลนดข้ึ์นมำ 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดูหนำวของ

รำชวงศ์แห่ง เดนมำร์ก ชม “พิธีกำรเปลี่ยนทหำรรักษำ
พระองค์” ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงำม รถโคช้ผำ่นไปชม 
“ร ำ ว น์ ท ำ ว เว อ ร์ ” Round Towerอ ำค ำ ร เก่ ำ แ ก่
คู่บ้ำนคู่เมือง และย่ำนเขตท่ำเรือ Kongens Nytorv ท่ีมี
อำคำรบำ้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เรียงรำย 
เป็นภำพท่ีงดงำม เหมำะส ำหรับกำรเยือนเมืองน้ีท่ำนสู่
ย่ำนใจกลำงเมืองเพื่ออิสระกับเมืองอนัสวยงำมหรือ
เลือกหำซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำอนัสมควรออก
เดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อน ำคณะลงเรือส ำรำญขนำดใหญ่ดี
เอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบำยดว้ยส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกนำนำชนิด เช่น ภตัตำคำร บำร์ ไนต์คลบั และ
เพลินกบักำรเลือก ชมสินคำ้ปลอดภำษี ฯลฯ เรือส ำรำญ
ล ำนี้จะน ำท่ำนล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหำสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทำงจำกโคเปนเฮเกน ประเทศเดน
มำร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึง
ของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด พร้อมเคร่ืองด่ืมท่ำนละ 1 
แก้ว ณ ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทบัใจกบัอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนติก และจำกทะเลเหนือ 
ค ่ำคืนนีห้ำควำมส ำรำญและพกัค้ำงคืนในเรือส ำรำญ DFDS 

ที่พกั:  เรือ DFDS LINE พกัห้องละสองท่ำน (Inside Cabin) 
วนัที่3  ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลมั/วอส 
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ 



 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงออสโล น ำท่ำนชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยั
ท่ีนอร์เวยอ์ยูใ่นอำรักขำของอำณำจกัรเดนมำร์คนั้นนอร์เวย ์เคยยำ้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจำก
กรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทัง่
ได้ยำ้ยมำเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโอ่
อ่ำในเวลำน้ีอุดม ไปด้วยประวติัศำสตร์
ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็น
เมืองอำณำนิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิง
โบรำณ ซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรปกครองระบอบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชของพระเจำ้ฮำโรลด์
แฟร์แฮร์ ผ่ำนชมโบสถ์โดมคำทีดรำลตึก
รัฐสภำ อุทยำนแห่งชำติ น ำท่ำนชมภำยใน 
“อุทยำนฟรอกเนอร์” ท่ำนจะท่ึงผลงำน
ของปฏิมำกรเอกชำวนอร์เวย์ ช่ือกุสตำ
ฟวิกเกแลนด์  ท่ีใช้เวลำถึง 40 ปี   ในกำร
แกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้ยวุชน
ได้เห็นวฏัจกัรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ์
ตรงใจกลำงของอุทยำนเป็นท่ีตั้ งของรูป
แกะสลกัช่ือ โมโนลทิ (สูง 17 เมตร) แกะสลกัจำกหินแกรนิตชนิดแขง็ 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนออกเดินทำงโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงำม ช่ืนชมกบัธรรมชำติของน ้ ำตกท่ี

ไหลรินจำกภูผำอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่ำงเป็นภำพท่ีติดตำตรึงใจไปอีกนำนแสนนำน น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่
เมืองฟลมั เมืองแสนสวย ริมฟจอร์ด สุดแสนโรแมนติค 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Fretheim Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่4 ฟลมั – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – น่ังรถไฟสำยโรแมนตกิ – เกลโล   
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนเข้ำท่ำเรือเมืองฟลัม ลงเรือน ำเที่ยว

ล ำใหญ่ เพ่ือล่องชมควำมงำมของซอจ์น ฟจ
อร์ด ท่ีไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนมรดกโลกทำง
ธรรมชำติ ล ำเรือจะค่อยๆ แล่นเลียบชำยฝ่ัง
เปิดโอกำสใหท้่ำนช่ืนชมทศันียภำพชวนฝัน
ของซอจน์ ฟจอร์ดท่ีสวยท่ีสุดของโลก ชมภู



 

ผำหินสูงตระหง่ำนท่ีธรรมชำติ บรรจงสลกัไวดู้วจิิตรพิสดำรบนเนินลำดริมฝ่ังมีบำ้นพกัฤดูร้อน ของชำว
นอร์เวย ์ที่สร้ำงจำกไมส้นเป็นหย่อมๆ รวมถึงน ้ ำตกท่ีไหลตกจำกริมหน้ำผำ สร้ำงบรรยำกำศให้ต่ืนตำ
ต่ืนใจมิรู้ลืม จนกระทัง่ถึงเมืองกุดแวนเกน้ เมืองชนบทท่ีน่ำรัก 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนน่ังรถไฟสำยโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตำมเส้นทำง ฟลัม – ไมร์ดัล – ฟลัม ท่ำน

จะได้ชมธรรมชำติบริสุทธ์ิ และ
น ้ ำตกท่ีสวยงำม ซ่ึงหลบซ่อนตวั
อยู่ห่ำงไกลจำกมลภำวะทั้ งปวง 
ทิวทัศน์ตลอดเส้นทำงจะตรึงตำ
ตรึงใจท่ำนไปอีกนำน รถไฟถึง
เมื อ งไม ด ำล  เก็ บ ภ ำพ คว ำม
ประทับใจ น ำท่ำนนัง่รถไฟกลบัสู่
สถำนีรถไฟเมืองฟลัม ได้เวลำ
สมควรน ำท่ ำนออกเดินทำงสู่
เมืองเกลโลเมืองสกีรีสอร์ท เข้ำสู่
โรงแรมทีพ่กั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  Thon Hotel Geilo / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5 เกลโล – ออสโล – ชมเมือง – เฮลซิงก ิ(บินภำยใน) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรของทีพ่กั 
 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่กรุง

ออสโล โดยใช้เส้นทำงแสนสวย ผ่ำน
ชมบ้ำนเรือนท่ีสวยงำมระหว่ำงทำง 
สัมผ ัสธรรมชำติสุดแสนโรแมนติก
เดินทำงถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสน
สวยของประเทศนอร์เวย์ จำกนั้ นน ำ
ท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมือง 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย หลังอำหำรมีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นใน

ยำ่น กลำงเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกมำย 

*** อสิระอำหำรม้ือค ำ่เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
16 .30 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงสนำมบิน เช็ค อนิ เตรียมตัวเดินทำง 
19.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยเทีย่วบินที ่DY…. 



 

22.15 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ จำกน้ันน ำท่ำเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่:  Scandic Marski Helsinki Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – ล่องเรือส ำรำญซิลเลยีไลน์ Silja Line 

เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบกล่อง 
 น ำท่ำนชมนครเฮลซิงก ิเมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถำปัตยกรรมแบบ ผสมผสำนระหวำ่งสวดิีช

และรัสเซีย เจ้ำของสมญำนำม 
“ธิดำสำวแห่งทะเล บอลติก”  น ำ
ชม “ตลำดนัดริมทะเล” Market 
Square ท่ี มี ช่ือเสียงนอกจำกจะ
เป็นตลำดยำ่นใจกลำงเมืองท่ีขำย
ของ ท่ี ระ ลึกแก่นักท่ อง เท่ี ยว 
แหล่งขำยปลำนำนำชนิด อำหำร
ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยงัแป็น
ท่ีตั้งสถำนท่ีส ำคญั อำทิ ท ำเนียบ
ระธำนำธิบดี, ศำลำกลำงและโบสถ์ อิสระให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกตำมอธัยำศยั น ำท่ำนเขำ้ชม 
“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสร้ำงข้ึนโดย กำรขุดเจำะในซอกหินแกรนิต
ขนำดมหึมำ หำกท่ำนได้เห็นภำพถ่ำยทำงอำกำศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่ำงคล้ำยจำนบิน โบสถ์ซ่ึง
ออกแบบโดยสองพี่น้องตวัโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มีกำรตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี 
ต่อจำกนั้นเยี่ยมชมมหำวิหำร Uspensy ของศำสนำคริสต์นิกำยออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงำมด้วยลักษณะ
สถำปัตยกรรมแบบรัสเซีย จำกนั้นพำชม“จัตุรัสรัฐสภำ” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสำวรียพ์ระ
เจำ้อเล็กซำนเดอร์และมหำวหิำรใหญ่นิกำยรูเธอรัน นอกจำกนั้นยงัมี “อนุสำวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีต
กวี เอ กช ำว ฟิ น น์ ผู ้แ ต่ ง เพ ล ง
ฟินแลนเดียท่ีสวนสำธำรณะ
เวลล์ ชมย่ำนถนนเอสปลำนำดิ 
Esplanadi ที่สองข้ำงทำงเต็มไป
ด้วยอำคำรสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิ
ชเรียงรำยไปด้วยสินค้ำดีไซน์ช่ือ
ดังอิสระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงใน
ห้ำงสรรพสินค้ำช่ือดังของกรุง
เฮลซิงกิตำมอัธยำศัยเป็นกำรส่ง
ท้ำย 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 



 

15.30 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ น ำคณะเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพ่ือเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำด
มหึมำ “ซิลเลยีไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทรขนำดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวยีล่องผำ่นทะเลบอลติ
ก สู่ก รุงสต๊อกโฮล์ม  ประเทศ
สวี เดน  เพ ลิด เพ ลินกับควำม
สนุกสนำนมำกมำยในเรือ อำทิ 
ภัตตำคำร , ร้ำนอำหำร , บำร์ , 
ไน ต์ ค ลับ , ดิ ส โก้ เธ ค , ศู น ย์
สันทนำกำรส ำหรับครอบครัว , 
ร้ำนคำ้ปลอดภำษี และเส่ียงโชค
ในคำสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์
อนัสวยงำมของหมู่เกำะแก่งหิน 
ท่ำเรือ และบำ้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวำ่งสองเมืองหลวงมหำเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี กรุงเฮลซิงก ิ
– กรุงสต็อกโฮล์ม อิสระกบักำรพกัผอ่นบนเรือ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจอำหำรจำกทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลำคำร์เวีย  และ
ปลำแซลมอนแบบต่ำงๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัควำมหรูหรำทีไ่ม่ธรรมดำในคืนพเิศษนี ้

ที่พกั:  บนเรือส ำรำญซิลเลยีไลน์: Silja Line พกัห้องละสองท่ำน 

วนัที่7 สต๊อกโฮล์ม – จุดชมววิ – พพิธิภณัฑ์เรือวำซำ –ศำลำว่ำกำร(โนเบล)  
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ  
09.30 น. น ำท่ำนเดินทำงถึง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ใจกลำง กรุงสต๊อกโฮล์ม เที่ยวชม

เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ 
“ควำมงำมบน  ผิ วน ้ ำ” Beauty on 
Water หรือ “รำชินีแห่งทะเลบอลติค” 
เมืองแห่งประวติัศำสตร์มำตั้งแต่คร้ัง 
ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  13ศิ ล ป ะ แ ล ะ
สถำปัตยกรรมผสมผสำนด้วยควำม
สะดวกสบำย  และ  ทันสมัยของ
บ้ำนเมือง, ตึกรำมบ้ำนช่อง รวมทั้ ง
ปรำสำทรำชวงัตั้ งอยู่ริมน ้ ำและตำม
เนินสูงต ่ำ เกำะใหญ่น้อย 14 เกำะ ท่ี
โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสำบ มำลำเร็น Lake Malaren ท ำให้สตอ็กโฮลม์เป็นเมืองท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ผำ่นชมโรงละครแห่งชำติ, ท ำเนียบรัฐบำล น ำท่ำนขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชม



 

ควำมสวยงำมของกรุงสต๊อกโฮล์มจำกด้ำนบน แลว้ผ่ำนไปชม “ แกมล่ำสแตน ” เมืองเก่ำแก่ท่ีสุดและ
สวยงำมรำวกบัภำพวำด 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเข้ำชม “พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ” Vasa Museum เรือรบแห่งรำชอำณำจกัรสวีเดนท่ีไดรั้บ 

พระรำชโองกำรให้สร้ำงข้ึนเพื่อใชใ้นกำรท ำสงครำมกบัเยอรมนี “เรือรบวำซำร์” ไดถู้กสร้ำงข้ึนอยำ่ง
ยิง่ใหญ่ดูงดงำมและน่ำเกรงขำมแต่เรือ
รบล ำ น้ี กลับ ไม่ มี โอก ำส ท่ี จะได้
ออกไปลอยล ำต่อหนำ้ศตัรูของสวีเดน
เลยเพรำะหลงัจำกเรือรบวำซำร์ไดถู้ก
ปล่อยลงน ้ ำไดเ้พียง 30 นำที เรือรบวำ
ซำร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่ำง
รวดเร็ว  และถูก ทิ้ งให้ จมอยู่อย่ำง
เดียวดำยใต้ทะเลบอลติคนำนถึง 333 
ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมำ และน ำมำตั้งแสดง
ไวท่ี้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมืองซ่ึงใช้เวลำ
สร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 8 
ล้ำนก้อน และมุงหลังคำด้วยหินโมเสค สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรำงวลั 
“โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ จำกนั้นอิสระให้ท่ำนชอ้ปป้ิง ท่ีห้ำงสรรพสินคำ้เอ็นเค NK ซ่ึงเป็น 
“ห้ำงท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ”  หรือเลือกช้อปป้ิงในย่ำน Walking Street อนัทนัสมยั แมแ้ค่เดินชม
เมืองเฉยๆ ท่ำนจะรู้สึกเพลิดเพลิน 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั 
พกัที่:  Scandic Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8 สต๊อกโฮล์ม – สนำมบิน  
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน 
 ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 
13.30 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเทีย่วบินที ่TG 961 
วนัที่9 กรุงเทพฯ 
05.45 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
*** หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ 
หวัหนำ้ทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส ำคญั  

 
 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร 

ช่วงออกเดนิทำง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิม่ 

 

26 ธ.ค.-03 ม.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น //สต๊อกโฮล์ม -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท(ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) ** หำกท่ำนอำยุเกนิ 75 ปี หรือไม่ได้เดนิทำงไป
หรือกลบัพร้อมคณะท่ำนต้องซ้ือประกนัเดีย่วเพิม่ ** 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ วนัละ 100 บำท ต่อท่ำน ต่อ หนึ่งวนั (กรณีทีท่่ำนประทบัใจในกำรบริกำรของหัวหน้ำทวัร์) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำทปิคนพนักงำนขับรถ ท่ำนล่ะ 2 ยูโร / ท่ำน / วนั (14 ยูโร)  
 ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว
ในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน)  
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงนิ  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 40,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียม
วซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำร
เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะ
ขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ 
ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงทีท่่ำนเดินทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วี
ซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์
จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ
ของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำน
ภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดทีใ่ช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำย
ทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขกำรยกเลกิ   



 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลและกรุ๊ปทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกับสำย
กำรบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA(ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
1. หนงัสือเดินทำงท่ีเหลืออำยใุชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  

2. รูปถ่ำยสี (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  

3. หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* คำ้ขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนกังำนและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
* ขำ้รำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

4. หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพยแ์ละเอกสำรแสดง
ทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยืน่แนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหห้ลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือแต่ละ
สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้ำ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้ตรงกบัหน้ำ
พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
* สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

6. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบตัร 1 ชุด 

7. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1 ชุด 

8. ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยำ่ 1 ชุด 

9. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถำ้มี) 1 ชุด 

10. กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมี
ความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบเุท่านัน้  การปฏิเสธวีซ่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอม
หรือผิดวตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนให้
ทา่นหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นหลกั 


