
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - อ่าวไพเพอร์วคิา - ท่าเรือเอเคอร์บรู๊ก - ฟลมั  
 น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ - ล่องเรือซอจ์นฟจอร์ด - เกลโล่ - กอล - ออสโล  

 ช้อปป้ิงย่าน คาร์ล โยฮนั - ล่องเรือส าราญ DFDS - โคเปนเฮเก้น - มัลโม่ - เยนโคปิง  
 กรุงสต๊อกโฮล์ม - ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮล์ม - พพิธิภณัฑ์เรือวาซา - ช้อปป้ิงที่ห้าง NK  

ล่องเรือส าราญ Silja Line - เฮลซิงก ิ- โบสถ์หินเทมเปอเลยีวคโิอ - ช้อปป้ิงตลาดนัดริมทะเล 
ก าหนดการเดนิทาง 

ออกเดนิทางช่วงวนัที ่08-16 เมษายน 2561 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 



 

 

วนัที่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เฮลซิงก ิ– ออสโล    
20.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์

เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
23.35 เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY144 / AY911 

วนัที่2 เฮลซิงก ิ– ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – อ่าวไพเพอร์วคิา   
  ท่าเรือเอเคอร์บรู๊ก – ฟลมั 
06.05 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ / หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วน าท่านต่อเคร่ืองสู่

กรุงออสโล (กระเป๋าสัมภาระเช็คทรูอตัโนมัติ) 
07.30 น าท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์โดยเทีย่วบิน AY 911 

08.05 เดินทางถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ชม “กรุงออสโล  เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยใ์นอดีต กรุง
ออสโลในปัจจุบนัท่ีโอ่อ่าในเวลาน้ีอุดมไป ด้วยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัถึง  900 ปี น าท่านชมภายใน 
“อุทยานฟรอกเนอร์”ท่านจะ
ท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์ 
ท่ี ใ ช้ เ ว ล า ถึ ง  4 0  ปี  ใ นก า ร
แก ะ สลัก หิ นแก ร นิ ต  แ ล ะ
ทองแดงให้ยุวชนไดเ้ห็นวฏัจกัร
ในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ์ตรง
ใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้ ง
ของรูปแกะสลักช่ือ โมโนลิท 
(สูง 17 เมตร) แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแขง็ อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั น าท่านเดินเล่นอ่าวไพ
เพอร์วิคา (Pipervika)และ ท่าเรือเอเคอร์บรู๊ก (Aker Brygge)  อนัเป็นท่ีตั้งของอาคารศาลากลางเมือง
ออสโล ท่ีมีสถาปัตยกรรมทนัสมยั มีทั้งน ้ าพุ สวน และประติมากรรม  และศาลากลางแห่งน้ียงัถูกใชเ้ป็น
ท่ีมอบรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพ โดยพิธีมอบรางวลัมีข้ึนในวนัท่ี 10 ธนัวาคมของทุกปี  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองฟลมั “Flåm” (312 กม.) เมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีเป็นศูนยก์ลางของนอร์เวยฟ์

ยอร์ด อยูใ่นเขตซองน์ออ็กฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) ทางตะวนัตกของนอร์เวย ์  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตาคาร 

ที่พกั: Stalheim Hotel / Fretheim Hotel Flam / หรือระดบัใกล้เคยีง  
 

 

 

 



 

 

วนัที่3 ฟลมั – น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ – ล่องเรือซอจ์นฟจอร์ด - เกลโล่/กอล  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ เพื่อชม เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาสใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพ
ชวนฝันของ ซอจน์ ฟจอร์ด 
ท่ีสวยท่ีสุดของโลก ท่าน
จ ะ  เ ห็ น ภู ผ า หิ น สู ง ต  
ระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจง
สลักไวดู้วิจิตรพิสดารบน
เ นิ น ล า ด ริ ม ฝ่ั ง มี บ้ า น
ซัมเมอร์เฮ้าส์ ท่ีสร้างจาก
ไม้สนเป็นหย่อมๆ ต่ืนตา
ต่ืนใจมิรู้ลืม บางคร้ังอาจมี
นกนางนวลบินตามล าเรือ และสัตวน์ ้าตามชายฝ่ังสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ทุกท่าน 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านนัง่รถไฟสายโรแมนติค Flamsbana ท่ีโด่งดงัท่ีสุดตามเส้นทาง ฟลอม – เมร์ดลั – ฟลอม   ท่านจะ

ไดช้มธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้ าตกท่ีสวยงาม ซ่ึงหลบซ่อนตวัอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทศัน์
ตลอดเส้นทางจะตรึงตา
ต รึ ง ใ จท่ า นไป อีกนาน 
รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บ
ภาพความประทับใจ น า
ท่านนั่งรถไฟต่อสู่สถานี
รถไฟเมืองฟลอม (Flam) 
เ ดินทาง สู่ เ มื อง  เกลโ ล่ 
“GEILO” (132 กม.) เมือง
สกีรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เขตภูมิภาคฟยอร์ด ตั้ งอยู่
ในหุบเขาแฮลลิงดลั ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาด
ใหญ่ ผา่นหมู่บา้นชนบทจนเขา้สู่เมืองเกโล ท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 2,000คน เกลโล่เป็นเมืองสกีรีสอร์
ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย ์ท่ีตั้งอยูบ่นเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:       Pers Hotel Gol / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



 

 

วนัที่4 กอล – ออสโล – ช้อปป้ิงย่าน คาร์ล โยฮัน – ล่องเรือส าราญ DFDS   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  

หลงัอาหารสู่กรุงออสโล “OSLO” (190 กม.) น าท่านเดินทางข้ึนสู่จุดชมววิท่ีสวยงามของเมืองออสโล ชม

สถานท่ีตั้งของลานกระโดดสกีในช่วงฤดูหนาว ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีนิยมมากของชาวนอร์เวย ์น าท่านเดินทางสู่
ยา่นถนนคนเดิน คาร์ล โยฮนั ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป มีเวลาให้ทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 ได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ น าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึง

สะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความ
สะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร 
บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกบัการ
เลือก ชมสินค้าปลอดภาษี ราคา
พิเศษ ฯลฯ เรือส าราญล าน้ีจะน า
ท่ า น  ล่ อ ง สู่ ท ะ เ ล เ ห นื อ จ รด
มหาสมุทรแอตแลนติก  ออก
เ ดิ นท า ง จ า ก  โ ค เ ปน เ ฮ เ ก น 
ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล 
ประเทศนอร์เวย ์ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด”ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มี
ช่ือเสียงไปทัว่โลก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian  Seafood 
พร้อมเคร่ืองด่ืม ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทบัใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจาก
ทะเลเหนือ ค ่าคืนนีห้าความส าราญและพกัค้างคืนในเรือส าราญ DFDS 

พกัที่ :       พกับนเรือส าราญ DFDS (OUTSIDE VIEW) 



 

 

วนัที่5 โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – มัลโม่ 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 

ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  น าคณะเท่ียวชมเมืองผา่นจตุรัสซิต้ีฮอลล์  อาคารเทศบาลเมืองเก่า 
เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กบั 
เ งื อ ก น้ อ ย ลิ ต เ ติ้ ล เ ม อ ร์ เ ม ด  Little 
Mermaid  สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคง
นั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเน้ือเร่ืองในเทพ
นิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับ
โลก ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดย
ไดรั้บการสนบัสนุนจากบริเวอร์ จาคอบ
เซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ล  สเบิร์ก ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้ และเรือส าราญจอดเด่น
เป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกบัน ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้าง
เกาะซีแลนดข้ึ์นมา  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่เมือลมัลโม  “Malmö” น าท่านข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซ่ึงเช่ือม

ประเทศสวีเดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และ
เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิดใช้เม่ือปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo 
สวเีดน สะพานนีม้ีความสวยงาม โดดเด่นมาก 
และใช้ได้ทั้ งรถยนต์ และรถไฟ คือเมืองท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสามของสวเีดน Stortorget ชม
จัตุรัสกลางเมืองมัลเมอท่ีมีมาตั้ งแต่ปีค.ศ. 
1538 บริเวณตรงกลางจตุัรัสมีรูปป้ันของพระ
เจ้า Karl Gustav ท่ี 10 ซ่ึงออกแบบและ
แกะสลกัโดย John Börjeson ดา้นซ้ายของ
จตุัรัสเป็นท่ีตั้งของ Rådhuset หรือ Town Hall 
ศาลาว่าการเมืองสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ท่ี
สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1353 ซ่ึงได ้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ผ่านชม Turning Torso ตึก
ระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 เมตร ซ่ึงนบัเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกท่ีอยู่
อาศยัท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 3 ของ ทวปียโุรป  

***อสิระอาหารม้ือค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง*** 
พกัที่:        Radisson Blu Hotel Malmö หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

 

 



 

 

วนัที่6 มัลโม – โยเคอปิง – กรุงสต๊อกโฮล์ม 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั   
น าท่านออกดินทางสู่ “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
สวีเดน  ผ่านชมเมืองต่างๆ 
ระหว่างเส้นทาง ส่วนใหญ่
เป็นพื้นท่ีทางการเกษตรและ
ฟาร์ม รวมถึงบา้นเรือนของ
ชาวสวีเดนท่ียงัคงอนุรักษ์
วถีิชีวติแบบดั้งเดิมข  องชาว
ไวก้ิงไว้ได้อย่างดี แวะชม
เมืองโยเคอปิง (Jönköping) 
เ มื อ ง แ ส น ส ว ย ริ ม ฝ่ั ง
ทะเลสาบเวทเทิร์น Vattern Lake เป็นเมืองจากอากาศของชาวเหนือในช่วงฤดูร้อน จะมีเรือยอร์ช และ
บา้นพกัริมทะเลสาบอยู่มากมายแต่จะกลายเป็นลานน ้ าแข็งในช่วงฤดูหนาวให้เด็ดๆ และหนุ่มสาวชาว
เหนือลงเล่นกีฬาบนลานน ้าแขง็กนัอยา่งจุใจ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางถึง “กรุงสตอ๊กโฮลม์”Stockholm  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวีเดน 

ตั้ งอยู่ ริมชาย ฝ่ังทะเลทิศ
ตะวันออกของประ เทศ
สวีเดน มีประชากรในเขต
เ ท ศ บ า ล ส ต็ อ ก โ ฮ ล์ ม 
909,000 คน ถา้นบัเขตท่ีอยู่
อาศยัโดยรอบทั้งหมดจะมี
ประชากรประมาณ 2.2 ลา้น
คน สต็อกโฮล์มเป็นท่ีตั้ ง
ของรัฐบาลสวีเดน และท่ี
ประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลท่ี 16 กุสตาฟ พระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนัของสวเีดน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั:         QUALITY FRIENDS HOTEL, STOCKHOLM หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99


 

 

วนัที่7 สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม - Silja Line  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมี
ความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนได้รับ
การขนานนามวา่  “ความงามบน ผิวน ้า” Beauty 
on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมือง
แห่งประวติัศาสตร์มาตั้ งแต่คร้ัง ศตวรรษท่ี 13
ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความ
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, ตึกราม
บา้นช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยู่ริมน ้ าและ
ตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้ม
ดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ, ท าเนียบรัฐบาล ผา่นชม“ แกมล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ท่ีสุด
และสวยงามราวกบัภาพวาดน าคณะเดินทางเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแห่ง
ราชอาณาจกัรสวเีดนท่ีไดรั้บ พระราชโองการให้สร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการท าสงครามกบัเยอรมนี “เรือรบวา
ซาร์” ไดถู้กสร้างข้ึนอยา่งยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่า
เกรงขามแต่เรือรบล าน้ี  กลบัไม่มีโอกาสท่ีจะได้
ออกไปลอยล าต่อหน้าศตัรูของสวีเดนเลยเพราะ
หลงัจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน ้ าได้เพียง 
30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเล
อยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยูอ่ยา่งเดียวดายใต้
ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกู้ข้ึนมา 
และน ามาตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจากนั้น น าท่านเขา้ชม “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่า
การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ย
อิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบ
รางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” หรือ

ยา่นWalking Street อนัทนัสมยั น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยน
บรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
สแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความสนุกสนาน
มากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว
, ร้านคา้  ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ 



 

 

และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี กรุงสต็อกโฮล์ม - กรุง
เฮลซิงก ิ อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  ณ 
ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัความหรูหราทีไ่ม่ธรรมดาในคืนพเิศษนี ้

พกัที่ :       พกับนเรือ“ซิลเลยีไลน์” Silja Line  (OUTSIDE VIEW ) หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8 เฮลซิงก ิ– โบสถ์หินเทมเปอเลยีวคโิอ – ตลาดนัดริมทะเล – กรุงเทพฯ   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน 

น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุดเจาะในซอก
หินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หิน  แห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน 
โบสถ์ ซ่ึ งออกแบบโดย
สองพี่น้องตัวโมและติโม 
ในปีค.ศ. 1969 มีกา  
ร ต ก แ ต่ ง แบบทันสมัย
พ ร้ อ ม ร ะ บบ เ สี ย ง ท่ี ดี 
ต่อจากนั้ นเยี่ยมชมมหา
วหิาร Uspensy ของศาสนา
คริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ี
ง ด ง า ม ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระ
เจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยงัมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีต
กวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล์ น าท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market 
Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขาย
ปลานานาชนิด อา  หารผลไม ้และดอกไมแ้ล้ว ยงัแป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบระธานาธิบดี, 
ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน 

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเทีย่วชมเมือง *** 
23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เทีย่วบินที ่AY143 

วนัที่9 กรุงเทพฯ  
14.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น า
ทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 



 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงออกเดนิทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

08-16 เม.ย. 2561 89,900 89,900 89,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ออสโล // สตอ๊กโฮลม์ -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./
วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %] 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั  
 ค่าทิปคนพนักงานขบัรถ ท่านล่ะ 2 ยูโร / ท่าน / วนั (14 ยูโร)  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียม
วซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับสาย
การบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA(ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อาย ุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละเอกสารแสดง
ทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้
พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 

7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 

9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

 


