
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE  

 
 
 

โคเปนเฮเกน – เฮลซิงงอร์ – เข้าชมปราสาทครอนบอร์ -  ช้อปป้ิง – ล่องเรือ DFDS - ออสโล 
ทรอนไฮล์ม – เส้นทางแอตแลนตกิ – อเลซุน - ล่องเรือชมกงัแรงเกอร์ ฟยอร์ด – เฮลเลอร์สไต  

 น่ังรถโทลล์ ชมธารน า้แขง็ – ซองน์ดลั - ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิ – เบอร์เกน - อลัต้า  
 ฮอนน่ิงสแวค – นอร์ทเคป - ทะเลสาบอนิารี – โรวาเนียม ิ- หมู่บ้านซานต้า คลอส 

เรือซิลเรียไลน์ - สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม 
ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจบิแชมเปญแกล้มคาร์เวยีร์ และรับใบประกาศนียบัตร 

ก าหนดการเดนิทาง 

07-20 ก.ค. // 04-17 ส.ค. 2560 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 



 

วนัที่ 1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่ 2        โคเปนเฮเกน – เฮลซิงงอร์ – เข้าชมปราสาทครอนบอร์  
01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  เทีย่วบินที ่TG950 

07.40 น.  ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

สวีเดน น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน  ตวัเมืองตั้งอยูร่ะหว่ำง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบ

ด้วยพื้นน ้ ำเกือบทั้งหมดภูมิ

ป ร ะ เท ศ ป ระ ก อบ ด้ ว ย

ค ำบ ส มุท ร  Jutland  แล ะ

เก ำะ ต่ ำงๆ อี ก  406  เก ำะ  

หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำ

เมื อ งแ ล ะ ศุ ล ก ำก รแล้ ว 

จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำง

สู่ เ มื อ ง เ ฮ ล ซิ ง ง อ ร์ 

(Helsingor) ตั้งอยู่ริมทะเลระหว่ำงช่องแคบของเดนมำร์ก-สวีเดน จากน้ันน าท่านเข้าชมภายในปราสาทโครน

บอร์ก “” หรือ “ปราสาทเอล

ซินอร์” ปรำสำทแห่งน้ีสร้ำง

มำเกือบ 500 ปี เป็นท่ี รู้จัก

กนัดีในหมู่ชำวยุโรปจำกบท

ละครแฮมเล็ต วรรณกรรม

ช้ินเอกของวิลเลียม  เชคส

เปียร์ ปรำสำทโครนบอร์ก

เป็นสถำปัตยกรรมช้ินส ำคญั

ของปรำสำทแบบสถำปัตยกรรมเรอเนซองส์ในทำงตอนเหนือของยโุรป ซ่ึงท ำให้ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000 ตรงจุดน้ีอ่ำวมีควำมกวำ้งเพียง 4 กิโลเมตร ซ่ึงท ำให้เป็นจุดยุทธศำสตร์

ส ำคญัของกำรรักษำป้อมในต ำแหน่งท่ีสำมำรถควบคุมกำรเดินเรือในบริเวณทะเลบอลติก มีเวลำให้ท่ำเดินเล่นใน

เขตเมืองเก่ำ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ของท่ีระลึก 

เทีย่ง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

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


 

บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเฟอร์ร่ี ลงเรือสู่เมืองเฮลซิงบอร์ก (Helsingborg) ประเทศสวีเดน  น ำท่ำนเดินท ำงสู่

เมืองเฮลซิงค์บอร์ก (Helsingborg) เมืองของประเทศสวีเดนท่ีใกล้กับประเทศเดนม ำร์กท่ีสุด เมืองน้ีมีเก่ำแก่

มำกมำยหลำยหลงั อำยุมำกกวำ่ 600 ปี มีทิวทศัน์ติดกบัชำยทะเล ชมปรำสำทชำลนลั ซ่ึงเป็นป้อมปรำกำรท่ีสร้ำง

ดว้ยหินอำยุนำนกว่ำ 600 ปี จำกจุดน้ีท่ำนสำมำรถมองเห็นเมืองเฮลซิงเงอร์ (Helsingor) ของประเทศเดนมำร์ก ท่ี

อยูฝ่ั่งตรงขำ้มกนั (ระยะห่ำงประมำณ 7 กม.) น ำท่ำนชมเมืองและสถำนท่ีส ำคญัอำทิ เช่น ศำลำวำ่กำรเมือง ซ่ึงเป็น

ตึกรูปทรงสไตล์เก่ำแก่สวยงำม Kärnan Castle Tower และ Sofiero Palace มีเวลำให้ท่ำนได้เดินชมเมืองพร้อม

เลือกชมสินคำ้และของท่ีระลึก จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่เมือลมัลโม  “Malmö” คือเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสำมของ

สวีเดน Stortorget ชมจตุัรัสกลำงเมืองมลัเมอท่ีมีมำตั้งแต่ปีค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลำงจตุัรัสมีรูปป้ันของพระเจำ้ 

Karl Gustav ท่ี 10 ซ่ึงออกแบบและแกะสลกัโ  ดย John Börjeson ดำ้นซ้ำยของจตุัรัสเป็นท่ีตั้งของ Rådhuset หรือ 

Town Hall ศำลำวำ่กำรเมืองสไตล์ดตัช์เรอเนสซองส์ท่ีสร้ำงข้ึนตั้งแต่ปี 1353 ซ่ึงไดช่ื้อวำ่เป็นหน่ึงในอำคำรเก่ำแก่

ท่ีสุดของเมือง ผ่านชม Turning Torso ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 เมตร ซ่ึงนับเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดใน

แถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกท่ีอยู่อำศยัท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 3 ของ ทวีปยุโรป จำกนั้นเดินทำงขำ้มสะพำนโอเร

ซุนด์ The Øresund ซ่ึงเช่ือมประเทศสวีเดน-เดนมำร์ก เป็นสะพำนท่ียำวท่ีสุดของยุโรป ยำวประมำณ 12 กม. เป็น

สะพำน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใตท้ะเล 4 กม. เปิดใชเ้ม่ือปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมำร์กกบั 

Malmo สวเีดน สะพำนน้ีมีควำมสวยงำม โดดเด่นมำก และใชไ้ดท้ั้งรถยนต ์และรถไฟ 

ค ่า บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Radisson Blu Hotel      ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                        
 

 

 

 

   



 

วนัที่ 3   โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง – ล่องเรือ DFDS - ออสโล 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน  

น ำคณะออก  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจกลางกรุง “โคเปนเฮเก้น” Copenhagen น ำคณะเท่ียวชม

เมืองผ่ ำนจตุ รัส ซิ ต้ี ฮอลล์   อำคำร

เทศบำลเมืองเก่ำ เขตย่ำนใจกลำงเมือง 

พร้อมถ่ำยรูปคู่กับ   เงือกน้อยลิตเติ้ล

เมอร์เมด  Little Mermaid สัญลักษณ์

ของเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศร้ำรอเจ้ำชำย

ตำมเน้ือเร่ืองในเทพนิยำยอันลือลั่น

ของนักเล่ำนิทำนระดบัโลก ฮนัส์คริส

เตียน แอนเดอร์สัน  โดยได้รับกำร

สนบัสนุนจำกบริเวอร์ จำคอบเซ่น เจำ้ของมูลนิธิคำร์ล  สเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยำ่นท่ำเรือขนำดใหญ่ท่ีมีเรือสินคำ้ และ

เรือส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ เดินผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบัน ้าพุเกฟิออน เทพธิดำผูเ้สียสละกบับุตรชำยท่ี

ร่วมสร้ำงเกำะซีแลนดข้ึ์นมำ  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย จำกนั้นชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดหนำวของรำชวงศ์แห่ง 

เดนมำร์ก ชม “พธีิการเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์” ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงำม รถโคช้ผำ่นไปชม “ราวน์ทาวเวอร์” 

Round Towerอาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ท่ีมีอำคำรบ้ำนเรือนตั้ งแต่ยุค

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงรำย เป็นภำพท่ีงดงำม เหมำะส ำหรับกำรเยอืนเมืองน้ีท่ำนสู่ยำ่นใจกลำงเมืองเพื่ออิสระกบั

เมืองอนัสวยงำมหรือเลือกหำซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั ได้เวลำอนัสมควรออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อน าคณะลงเรือ

ส าราญขนาด

ให ญ่ ดี เอฟ ดี

เอส DFDS ซ่ึง

สะดวกสบำย

ด้วยส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวก

น ำ น ำ ช นิ ด 

เช่น ภตัตำคำร บำร์ ไนต์คลบั และเพลินกบักำรเลือก ชมสินคำ้ปลอดภำษี ฯลฯ เรือส าราญล านี้จะน าท่านล่องสู่

ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศ

นอร์เวย์ ระหวำ่งกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก  



 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวยีนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood 

พร้อมเคร่ืองด่ืม ณ ภตัตำคำรภำยในเรือ ประทบัใจกบัอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนติก และจำกทะเล

เหนือ ค ่ำคืนน้ีหำควำมส ำรำญและพกัคำ้งคืนในเรือส ำรำญ DFDS 

พกัที่ :   เรือ DFDS TOR LINE ด้วยห้องพกัแบบ Outside Cabin เห็นววิทะเลพกัห้องละสองท่าน                         

วนัที่4    ออสโล – ทรอนไฮล์ม – เส้นทางแอตแลนตกิ – อเลซุน 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ 

 เดินทางถึงท่าเรืองกรุงออสโล จากน้ันน าท่านออกเดินทาง สู่สนามบินภายในประเทศ 

…. ออกเดินทางสู่เมืองทรอนไฮล์ม โดยเทีย่วบินภายในประเทศ DY... 

….. เดินทางถึงเมืองทรอนไฮล์ม  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอเลซุน Alesund โดยใชเ้ส้นทางเลียบมหาสมุทรแอตแลนติก Atlantic Road  ในช่วงท่ี

สวยท่ีสุดมีระยะทำง

ประมำณ 10 กิโล ใช้

เวลำสร้ำง 6 ปี หมด

ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ไ ป

ประมำณ  122 ล้ำน 

นอร์เวยโ์ครน จนได้

เส้ นท ำงท่ี สวยงำม 

แวะจุดชมวิวระหว่ำง

ทำง ให้ท่ ำนได้เก็บ

ภำพต่ำงๆ ท่ีไม่มีท่ีใด

เหมือน ตวัสะพำนโคง้สร้ำงเช่ือมต่อระหวำ่งเกำะเล็กเกำะน้อยริมชำยฝ่ังมหำสมุทรแอตแลนติก ท่ีแสดงถึงควำม

พยำยำมของชำวนอร์เวยใ์นกำรสร้ำงเส้นทำงน้ี ท่ำนจะประทบัใจไม่รู้ลืม ผำ่นเมือง เล็กๆ ระหวำ่งทำง เดินทำงถึง

เมืองโมลเด Molde น ำท่ำน และรถโคช้ลงเรือเฟอร์ร่ี ขำ้มฝ่ังจำกเมืองโมลเด สู่เมือง เวส์ทเนส (สวยมำกๆ) 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Scandic Alesund Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                    
 

 

             

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

วนัที่5    อเลซุน – ล่องเรือชมกงัแรงเกอร์ ฟยอร์ด – เฮลเลอร์สไต  
 น่ังรถโทลล์ ชมธารน า้แขง็ – ซองน์ดลั  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินต่อทำงสู่เมืองเกแรนเกอร์ โดยใช้เส้นทางผ่านจุดชมวิว ออร์เนสวินเกน (Ørnesvingen) รถโคช้จะค่อยๆวิ่ง

ไต่ระดบัควำมสูง ขำ้มเขำสู่ จุดชมวิวท่ีสวยงำมท่ีสุดของเกแรนเกอร์ ฟ  ยอร์ด เป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมำเก็บ

ภำพของเกแรนเกอร์ ฟยอร์ดมำกท่ีสุด 

จำกนั้นน ำท่ำนลงเขำสู่เมืองเกแรนเกอร์ 

เ ส้ น ท างม หั ศ จ ร ร ย์ นี้ จ ะ เปิ ด ใ ห้

นักท่องเที่ยวชมในช่วงฤดูร้อนเท่าน้ัน 

ท่ำนจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชำติ

แบบไม่รู้ลืม น ำท่ำนสู่ท่ำเรือ ลงเรือล่อง

ชมควำมงำมของ ไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ 

จากน้ันน าท่านลงเรือ เพ่ือล่องชมความ

งามของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ ไดรั้บกำร

ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 (Unesco World Heritage Site) เรือเฟอร์ร่ี จะค่อยๆล่องไปตำมช่องน ้ ำ

ทะเลท่ีกดัเซำะเขำ้มำตำม แนวช่องเขำท่ีเคยเป็นธำรน ้ ำแข็ง เม่ือหลำยลำ้นปีก่อน ซ่ึงเส้นทำงจำกไกแรนเกอร์ จน

ออกไปถึงทะเลนอกนั้นมีระยะทำงถึง 80 กิโลเมตร ท่ำนจะเห็นควำมงดงำมในแบบฉบบัของนอร์เวยอ์ยำ่งแทจ้ริง 

บำ้นเรือนผูค้น และฟำร์มหลำยๆแห่ง สร้ำงอยู่บนหน้ำผำ สวยงำมเป็นอย่ำงยิ่ง ผ่ำนชมน ้ ำตกท่ีละลำยจำกธำร

น ้ ำแข็งบนยอดเขำ ไหลลมำกระทบน ้ ำทะเลดำ้นล่ำงเ)นประกำย บำงครังท ำให้เกิดรุ้งกินน ้ ำ ประทบัใจยิ่งนกั ชม

น ้ ำตกเจ็ดพี่น้อง (Seven Sitters Waterfall) ท่ีแบ่งสำยน ้ ำเป็นเจ็ดสำยไหลลงมำยงัเบ่ืองล่ำง ผ่ำนชมน ้ ำตกผำ้คลุม

หนำ้เจำ้สำว (Bridal Veil Waterfall) เดินทำงถึงเมืองเฮลลส์ลี 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จ ำ ก นั้ น น ำ ท่ ำ น อ อ ก เดิ น ท ำ ง สู่ 

Briksdalsbreen เดินทำงถึงจุดบริกำร

นกัท่องเท่ียว น ำท่ำนเปล่ียนบรรยำกำศ

โดยสาร รถโทลล์ (Troll Cars)  รถจะ

น ำท่ำนลดัเลำะข้ึนเขำตำมเส้นทำงท่ีใช้

น ำเท่ียวมำเป็นร้อยปี (สมยัก่อนใช้รถ

มำ้) ผำ่นชมววิน ้ ำตกระหวำ่งทำง จนข้ึน

ถึงบริเวณจุดชมวิว น ำท่ำนเดิน  ชมธำร



 

น ้ ำแข็ง บริคสดำลส์บรีน (Briksdalsbreen Glacier) อย่ำงใกล้ชิด มีเวลำให้ท่ำนได้ช่ืนชมกับควำมงดงำมของ

ธรรมชำติอนับริสุทธ์ิอยำ่งเตม็ท่ี น ำท่ำนออกเดินทำงต่อสู่เมือง Sogndal 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Best Western Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                                   
วนัที่ 6    ซองน์ดลั – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิ – เบอร์เกน - น่ังเคร่ืองบินสู่ออสโล 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองฟลมั  ผำ่นแนวฟจอร์ดอนังดงำม ใหท้่ำนไดช่ื้นชมกบัธรรมชำติของน ้ำตกท่ีไหลรินจำก
ภูผำอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่ำงเป็นภำพท่ี
ติดตำตรึงใจไปอีกนำนแสนนำน 
เดินทำงถึงเมืองฟลัม (Flam) น าท่าน
น่ั ง ร ถ ไ ฟ ส า ย โ ร แ ม น ติ ค 
FLAMSBANA ที่ โ ด่ งดั งที่ สุ ด ต าม
เส้นทาง ฟลัม -ไม ร์ดั ล -ฟลัม  เป็น  
รถไฟน ำเท่ี ยว  ท่ี ประยุกต์ม ำจำก
เส้นทำง เดินทำงของคนท้องถ่ิน ชม
ควำมสวยงำมของธรรมชำติบริสุทธ์ิ 
และน ้ ำตกท่ีละลำยมำจำกธำรน ้ ำแข็งบนยอดเขำ หลบซ่อนตวัอยู่ห่ำงไกลจำกมลภำวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอด
เส้นทำงจะตรึงตำตรึงใจท่ำนไปอีกนำน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองเบอร์เกน Bergen  เมืองมรดกโลก เมืองท่ีไดรั้บกำรอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ยำ่งดีน ำท่ำน

เดินเท่ียวชมเมืองเบอร์เก้น  จำกนั้ นน ำท่ ำน นั่งรถรำงข้ึนสู่ยอด   เขำ Floyen บนควำมสูง 320 เมตรเหนือ
ระดับน ้ ำทะเล เพื่อให้ท่ำนได้ชมวิว
ทิ ว ทั ศ น์ ข อ ง เมื อ งอัน เป็ น ภ ำพ
บรรยำกำศท่ีงดงำมและประทบัใจ ได้
เวลำสมควร น ำท่ำนลงเขำ เดินเล่นชม
เมือง เร่ิมจำกเขตเมืองเก่ำอนัเป็นท่ีตั้ง
ของ Fish Market ท่ีเป็นทั้งตลำด ปลำ
อนัเก่ำแก่และศูนยก์ำรคมนำคมทำง
ทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภำคน้ี เท่ียว
ช มห มู่ บ้ ำน ช ำวป ระม งโบ รำณ 
Bryggen  ส่ิงก่อสร้ำงเก่ำแก่ท่ียงัคงอนุรักษ์อำคำรไมสี้สันสวยงำมท่ีมีอำยุเกือบ 300 ปีเรียงรำยตลอดแนว นบัเป็น
ตวัอยำ่งกำรก่อสร้ำงท่ีโดดเด่นและมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์และวฒันธรรม จนไดรั้บกำรจดทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก (Unesco)  
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20.10 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล Oslo โดยสายการบิน Norwegian Airlines  
21.15 เดินทางถึงกรุงออสโลเมืองหลวงทีน่่ารักของประเทศนอร์เวย์ 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Radisson Blu Bergen Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                  
วนัที่7    ออสโล – ชมเมือง – อุทยานฟรอกเนอร์ – อลัต้า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ใจกลำงเมือง ชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยูใ่น
อำรักขำของอำณำจักรเดน
มำร์คนั้ นนอร์เวย์เคยย้ำย
เมืองหลวงถึงสองคร้ังส  อง
หนจำกกรุงทรอนไฮม์เป็น
กรุงเบอร์เก้น จนกระทัง่ได้
ย ้ำยมำเป็นกรุงออสโลใน
ปัจจุบัน ท่ีโอ่ อ่ำใน เวลำน้ี
อุดม ไปด้วยประวติัศำสตร์
ยอ้นหลังถึง 900 ปี ในคร้ัง
นั้ นออสโลเป็นเมืองอำณำ
นิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบรำณ ซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชของพระเจำ้ฮำโรลด์
แฟร์แฮร์ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่ำย ผ่ำนชมโบสถ์โดมคำทีดรำล ตึก รัฐสภำ 

อุทยำนแห่งชำติ จากน้ันน าท่านชมภายใน 

“อุทยานฟรอกเนอร์” ท่ำนจะท่ึงผลงำนของ

ปฏิมำกรเอกชำวนอร์เวย์ช่ือกุสตำฟ วิกเก

แลนด์  ท่ีใช้เวลำถึง 40 ปี    ในกำรแกะสลัก

หินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวฏั

จกัรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลำง

ของอุทยำนเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช่ือ โมโน

ลทิ (สูง 17 เมตร) แกะสลกัจำกหินแกรนิตชนิดแขง็ 

20.00 ออกเดินทางสู่เมืองอลัต้าโดยเทีย่วบินที ่DY320 

21.20 เดินทางถึงเมืองอลัต้า เมืองหน้าด่านสู่ข่ัวโลกเหนือ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พกัที่ :   Radisson Blu Park Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                  
วนัที่ 8   อลัต้า – ฮอนน่ิงสแวค – นอร์ทเคป  
 ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจบิแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร    
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่ัก 

จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงข้ึนเหนืองสู่เมืองฮอนน่ิงสแวก แวะชมเมือง แฮมเมอร์เฟส Hammerfest เมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุด ในบริเวณตอนเหนือของ

ประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองท่ีมีกำร

ค้ำข ำยม ำตั้ งแ ต่สมั   ยโบรำณ 

เส มื อ น เป็ น จุ ด แ ว ะพั ก ก่ อ น

เดินทำงข้ึนสู่ขัว่โลกเหนือของนัก

เดินทำงโบรำณ  เมืองน้ี ย ัง เคย

ตอ้นรับองค์รัชกำลท่ี 5 ในสมยัท่ี

พระองคเ์สด็จประพำสยโุรป น ำท่ำนชมเมืองโดยรอบ แวะเก็บภำพ อนุสำวรียเ์มอริเดียน  70°40'13"N 23°39'54"E 

สัญลกัษณ์ประจ ำเมือง  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงต่อ ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช่ื้นชม ธรรมชำติป่ำอนังดงำมตำมแบบฉบบัของเขตขั้วโลกเหนือ น ำ

ท่ำนลอดอุโมงค์ใตท้ะเล เขำ้สู่เกำะมำเกอโรย่ำ (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนน่ิงสแวคเมืองเอกประจ าเกาะ ซ่ึง

เป็นดินแดนท่ีมีชุมชนอยูเ่หนือสุดของประเทศนอร์เวยน์ ำเขำ้ท่ีพกัโรงแรม *** พกัผ่อนหลงัจากเดินทางไกล *** 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่าแบบสแกนดิเนเวีย ณ โรงแรมที่พัก จากน้ันน าท่านเดินท  างต่อสู่นอร์ธเคป จุดเหนือสุดของ

ยุโรปท่ีสำมำรถเดินทำงเข้ำถึงด้วยรถยนต์ น ำ

ท่ ำ น ช ม   ศ ำ ล ำ ไ ท ย  ท่ี ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ

รัตนรำชสุดำเสด็จฯ มำทรงกระท ำพิธีเปิดเม่ืองก

ลำงปี  พ .ศ.2532 เพื่อเป็นท่ีระลึกในกำรเสด็จ

ประพำสของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หั ว เม่ื อ ปี  พ .ศ . 2450 และทรงลงพระ

ปรมำภิไธยย่อ “จปร” ไวบ้นศิลำ ภำยในศำลำ

เป็นท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองรำว ในกำรเสด็จประพำสของพระองค์ฯ นับเป็นพิพิธภณัฑ์ไทยท่ีอยู่เหนือสุดของโลก 

จากน้ันน าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” ณ อาคารนอร์ธเคป แผน่ดินท่ีอยูเ่หนือท่ีสุดท่ี

มนุษยส์ำมำรถเขำ้ถึงไดด้ว้ยรถยนตริ์มฝ่ังมหำสมุทรอำร์คติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมช่ืนชมดวงอำทิตยท่ี์ส่องแสง

สุกสวำ่งยำมรำตรี 
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*** พเิศษจิบแชมเปญแกล้มคาเวยีร์ฉลองการมาเยือน และท่านจะได้ประกาศนียบัตรรับรอง การเดินทางมาชมพระ

อาทติย์เที่ยงคืนในคร้ังนี้อกีด้วย*** จำกนั้นเดินทำงกลบัสู่ท่ีพกั 

พกัที่ :  Scandic Nordkapp Hotel      ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                              
วนัที่ 9   ฮอนน่ิงสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอนิารี – โรวาเนียมิ   
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าท่านออกเดินทางสู่อิวาโล่ ประเทศฟินแลนด ์ดินแดนหม่ืนทะเลสำบ หรือ แล๊พแลนด์ สู่ดินแดนตอนเหนือของ

ประเทศฟินแลนด์ น ำท่ำนเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์ ชาว

แลปป์”  ชมสภำพจ ำลองควำมเป็นอยู่ของชำว

แลปป์ ชำวพื้นเมืองท่ีอำศยัอยูใ่นแถบขั้วโลกเหนือ

มำเป็นเวลำนำน ในพิพิธภณัฑ์พื้นบำ้นท่ำนจะไดรู้้

เร่ืองรำว ของคนทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ประเพณี และ

ควำมผกูพนัของชำวแลปป์ท่ีมีต่อกวำงเรนเดียร์ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ผ่านชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน ้ ำจืดขนำดใหญ่กับเกำะแก่งมำกมำย บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยู่อำศยัของชน

พื้นเมืองชำวซำมิ (Sami) มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นถ่ำยภำพริมทะเลสำบพร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั น ำ

ท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองโรวำเนียมิ Rovaniemi 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Santa Claus Hotel Rovaniemi      ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                              
วนัที่ 10  โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – น่ังเคร่ืองสู่เฮลซิงก ิ
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
  จ าก น้ั น น า ท่ าน ชม  เมื อ ง โรว า เนี ยมิ 

(ROVANIEMI) เมืองซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเส้น
อำร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง ศูนยก์ลำงธุรกิจ 
กำรปกครอง และกำรศึกษำของประเทศ
ฟินแลนด์ทำงตอนเหนือ ตั้ งอยู่ระหว่ำง
แ ม่ น ้ ำ  KEMIJOKI แ ล ะ แ ม่ น ้ ำ 
OUNASJOKI ไดช่ื้อว่ำเป็นเมืองปำกประตู  
สู่แผ่นดินชำว LAPLA  ND และยงัถือว่ำ
เป็นเมืองของซำนตำคลอส ท่ีเด็ก ๆ รู้จกักนั
ดีทัว่โลกอยู่ด้วย น าท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส”Santa Claus Village ซ่ึงชำวฟินแลนด์ได้สร้ำงข้ึนเพื่อ
ระลึก ถึงลุงซำนตำคลอสผูใ้จดี ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปคู่กบัลุงซำนตำ้ และท่ำนจะไดมี้โอกำสส่งโปสกำร์ดให้เพื่อนๆ 



 

ของท่ำนจำกตู้ไปรษณียข์องซำนตำ้ พร้อมถ่ำยรูปกบัพำหนะของซำนตำ คลอส สนุกกับกิจกรรมมำกมำยใน
หมู่บำ้นท่ีเตม็ไปดว้ยจุดถ่ำยภำพท่ีน่ำรัก 

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
15.20 น. ออดเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบิน Norwegian Airlines DY5627 
16.25 น.  เดินทางถีงกรุงเฮลซิงก ิจากน้ันน าท่านท่านเข้าสู่ตัวเมือง 
  น าชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจำกจะเป็นตลำดยำ่นใจกลำงเมืองท่ีขำยของท่ีระลึก

แก่นักท่องเท่ียว แหล่งขำยปลำนำนำชนิด 
อำหำรผลไม้ และดอกไม้  แล้ว ยงัแป็น
ท่ีตั้ งสถำนท่ีส ำคัญ  อำทิ  ท ำเนียบระธำ
นำธิบดี, ศำลำกลำงและโบสถ์ อิสระให้
ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 
ชมย่ำนถนนเอสปลำนำดิ Esplanadi ท่ีสอง
ข้ำงทำงเต็มไปด้วยอำคำรสไตล์ฟินนิช
ผสมสวีดิช เรียงรำยไปดว้ยสินคำ้ดีไซน์ช่ือ
ดั ง อิ ส ร ะ ใ ห้ ท่ ำ น ไ ด้ ช้ อ ป ป้ิ ง ใ น
หำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดงัของกรุงเฮลซิงกิตำมอธัยำศยัเป็นกำรส่งทำ้ย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Radisson Blu Hotel      ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                              
วนัที่ 11  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์ 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของ

สมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  น ำ
ท่ำนเข้ำชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” 
Templiaukkio Church ท่ีสร้ำงข้ึนโดย กำรขุด
เจำะในซอกหินแกรนิตขนำดมหึมำ หำกท่ำน
ไดเ้ห็นภำพถ่ำยทำงอำกำศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะ
มีรูปร่ำงคลำ้ยจำนบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดย
สองพี่น้องตวัโมและติโม ในปีค.ศ. 1969  มี
กำรตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี 
ต่อจำกนั้ นเยี่ยมชมมหำวิหำร Uspensy ของ
ศำสนำคริสต์นิกำยออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงำมดว้ยลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบรัสเซีย  จำกนั้นพำชม“จตุัรัสรัฐสภำ” 
Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสำวรียพ์ระเจำ้อเล็กซำนเดอร์และมหำวหิำรใหญ่นิกำยรูเธอรัน นอกจำกนั้นยงัมี 
“อนุสำวรียซิ์เบลิอุซ” Sibelius คีตกวเีอกชำวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสำธำรณะเวลล ์

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซ่ึง
เป็ น เรื อ ส มุ ท ร  ข น ำด ให ญ่ ท่ี สุ ด ข อ ง
สแกนดิเนเวีย ล่องผ่ำนทะเลบอลติก สู่กรุงส
ต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับ
ค ว ำม ส นุ ก ส น ำน ม ำกม ำย ใน เรื อ  อ ำ ทิ 
ภตัตำคำร, ร้ำนอำหำร, บำร์ , ไนตค์ลบั, ดิสโก้
เธค , ศูนย์สันทนำกำรส ำห รับครอบครัว , 
ร้ำนค้ำปลอดภำษี และเส่ียงโชคในคำสิโนมี
ระดับชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงำมของหมู่เกำะ
แก่งหิน ท่ำเรือ และบำ้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 
ระหว่ำงสองเมื องหลวงมหำเส น่ ห์ แห่ ง
สแกนดิเนเวยี กรุงเฮลซิงก ิ- กรุงสต็อกโฮล์ม อสิระกบัการพกัผ่อนบนเรือ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภตัตำคำร
ภำยในเรือ ประทบัใจอำหำรจำกทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลำคำร์เวีย และปลำแซลมอนแบบ
ต่ำงๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัควำมหรูหรำท่ีไม่ธรรมดำในคืนพิเศษน้ี 

พกัที่ :  บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์ (พกัห้องละ 2 ท่าน ในห้องแบบ Out Side เห็นววิทะเล)                                              
วนัที่ 12  สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ 
  เรือเข้าเทียบฝ่ังกรุงสต๊อกโฮล์ม น าท่านเข้าสู่ “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมี

ควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จน
ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “ความงาม  บน ผิว
น ้า” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเล
บอลติค” เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศ
สวีเดน ท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “ความงาม
บน ผิวน ้ า” Beauty on Water หรือ “ราชินี
แห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวติัศำสตร์
ม ำตั้ งแ ต่ค ร้ั ง  ศตวรรษ ท่ี  13ศิ ลป ะและ
สถำปัตยกรรมผสมผสำนดว้ยควำมสะดวกสบำย และ ทนัสมยัของบำ้นเมือง, ตึกรำมบำ้นช่อง รวมทั้งปรำสำทรำช
วงัตั้งอยูริ่มน ้ ำและตำมเนินสูงต ่ำ เกำะใหญ่นอ้ย 14 เกำะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสำบ มำลำ
เร็น Lake Malaren ท ำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ, ท ำเนียบ
รัฐบำล ผำ่นชม “ แกมล่าสแตน ” เมืองเก่ำแก่ท่ีสุดและสวยงำมรำวกบัภำพวำดน ำคณะเดินทำงเขำ้ชม “พพิิธภัณฑ์
เรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแห่งรำชอำณำจกัรสวีเดนท่ีไดรั้บ พระรำชโองกำรให้สร้ำงข้ึนเพื่อใช้ในกำรท ำ
สงครำมกบัเยอรมนี “เรือรบวาซาร์” ไดถู้กสร้ำงข้ึนอยำ่งยิ่งใหญ่ดูงดงำมและน่ำเกรงขำมแต่เรือรบล ำน้ีกลบัไม่มี



 

โอกำสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล ำต่อหน้ำศตัรูของ
สวีเดนเลยเพรำะหลงัจำกเรือรบ  วำซำร์ไดถู้ก
ปล่อยลงน ้ำไดเ้พียง 30 นำที เรือรบวำซำร์ก็ล่ม
และจมลงสู่ก้นทะเลอย่ำงรวดเร็ว และถูกทิ้ง
ให้จมอยูอ่ยำ่งเดียวดำยใตท้ะเลบอลติคนำนถึง 
333 ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมำ และน ำมำตั้งแสดงไว้
ท่ีพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจำกนั้น น ำท่ำนเขำ้ชม “ซิตี ้
ฮอลล์” City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมืองซ่ึงใช้เวลำสร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และมุงหลงัคำดว้ยหินโมเสค สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 
และทุกปีจะมีพิธีมอบรำงวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

เทีย่ง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร พร้อมชิม กุ้งมังกรรสเลศิ Swedish Lobster ท่านละ 1 ตัว 
  น าท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบนเนินเขา จำกนั้นผ่ำนไปชม “ แกม

ล่าสแตน” เมืองเก่ำแก่ท่ีสุดและสวยงำมรำวกบัภำพวำด จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK 
ซ่ึงเป็น“ห้างทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือ”  หรือยำ่น Walking Street อนัทนัสมยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Radisson Blu Hotel      ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
                                              

วนัที่ 13  สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า - กรุงเทพฯ 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินอลันด้า แวะชมเมืองซิกทูน่า เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ท่ีมำกดว้ยควำมยิ่งใหญ่ทำง

ประวติัศำสตร์ เพรำะน่ีคือเมืองหลวงแห่งแรกของประวติัศำสตร์สวเีดน จนไดรั้บฉำยำวำ่  City of Kings, Home of 

Vikings (เมืองของกษตัริย ์บำ้นของไวก้ิง) ตั้งอยู่ทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองหลวงอย่ำงกรุงสต็อคโฮห์



 

มรำว ๆ 40 กิโลเมตร เมืองแห่งน้ีจึงเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์มำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
สวีเดนมำตั้งแต่ ศตวรรตท่ี 10 หรือกว่ำ 1,100 ปีมำแล้ว กษตัริยส์วีเดนเคยประทบัอยู่ท่ีเมืองน้ีรำวๆ 250 ปีเลย
ทีเดียว มีกำรใชเ้หรียญเพื่อแทนเงินตรำคร้ังแรกของประวติัศำสตร์สวีเดนท่ีน่ี ในน้ีจึงมีซำกส่ิงก่อสร้ำงเก่ำแก่ในยุค
นั้นมำกมำย เพรำะเคยถูกท ำลำยจำกกำรสู้รบกบัชำวเอสโตเนีย เมืองแห่งน้ีจึงไม่มีควำมส ำคญัเหมือนเช่นเคย 
เพรำะเมืองหลวงถูกยำ้ยไปยงัท่ีตั้งปัจจุบนัคือกรุงสต็อคโฮล์ม ถูกทิ้งร้ำงจนกลำยเป็นเมืองท่ีมีขนำดเล็กท่ีสุดในวี
เดน ด้วยจ ำนวนประชำกรเพียงหยิบมือเพียง 600 คนในปลำยศตวรรตท่ี 19 แต่ในช่วงกลำงศตวรรตท่ี 20 
ประชำกรก็เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จำกกำรเกิดข้ึนของสนำมบินหลกัของประเทศอยำ่งสนำมบิน Arlanda ท่ีตั้งอยู่ห่ำงจำก
เมืองน้ีเพียง 10 กิโลเมตรเท่ำนั้น ท ำให้ปัจจุบนัเมืองน้ีมีประชำกรรำวๆ หม่ืนคนจำกนั้นอิสระทุกท่ำนตำมอธัยำศยั
เก็บภำพควำมประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ี ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน ไดเ้วลำสมควร
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

14.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเทีย่วบินที ่TG961 

วนัที่ 14  กรุงเทพ 
05.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์
ผู้น าทวัร์ มอี านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการโปรแกรม  สแกนดเินเวยี  14 วนั  
เดนิทางโดย 

โดยสายการบินไทย TG 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.ค. – ส.ค. 2560 179,900 179,900 175,900 38,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้//สตอ๊กโฮลม์-กรุงเทพฯ(หรือเดินทำงสลบัก่อนหลงั) 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็
ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 24 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 80,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่
วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือ
วำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มกีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำ
วำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้

พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอ
วีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 
 


