
#15847 ทัวรสแกนดิเนเวีย เดนมารก นอรเวย ฟนแลนด
สวีเดน 9 วัน 6 คืน อุทยานฟรอกเนอร ลองเรือซองนฟ
ยอรด บิน TG
ทัวรสแกนดิเนเวีย เดนมารก นอรเวย ฟนแลนด สวีเดน นํ้าพุเกฟออน พระราชวัง
อามาเลียนบอรก เรือสําราญ DFDS รถไฟสายโรแมนติคฟลัม ยานคารลโจฮัน
เรือสําราญซิลเลียไลน ชมเมืองสต็อคโฮลม พิพิธภัณเรือวาซา





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน - โคเปนเฮเกน - จัตุรัสซิต้ีฮอลล - เงือกนอย (ลิตเต้ิล
เมอรเมด) - น้ําพุเกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอรก - ยาน Kongens
Nytorv - เรือสําราญ DFDS

  

เรือ DFDS Line พัก
หองละสองทาน หอง
พักวิวทะเล (Sea
View)

3 ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) - ฟลัม   

Fretheim Hotel or
Park Hotel Voss or
Fjordtell Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ลองเรือซองนฟยอรด - รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา - เกโล   
Thon Hotel Geilo or
Per Hotel Gol หรือ
เทียบเทา

5 ออสโล - ยานคารลโจฮันเกนเกท - ทาอากาศยานออสโล (การเดอรมอน) - ทา
อากาศยานเฮลซิงกิ   

Scandic Hotel หรือ
เทียบเทา

6 เฮลซิงกิ - โบสถเทมโปลิโอคิโอ - อนุสาวรียซิเบลิอุซ - ตลาดนัดริมทะเล - มหาวิ
หารอุสเพนสกี - จัตุรัสซีเนท - ถนนเอสพลานาดิ - เรือสําราญ SILJA LINE   

เรือสําราญซิลเลียไลน
Silja Line พักหองละ
สองทาน หองพักวิว
ทะเล (Sea View)

7 สต็อคโฮลม - โรงละครโอเปราสตอกโฮลม - แกมลาสแตน - ศาลาวาการกรุง
สต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร - หางสรรพสินคา NK   

Scandic Stockholm
Hotel หรือเทียบเทา

8 ซิกทูนา - ทาอากาศยานสต็อคโฮลม (อารลันดา)    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿72,900 ฿68,900 ฿68,900 ฿19,900

16 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿72,900 ฿68,900 ฿68,900 ฿19,900

31 พ.ค. 65 - 8 มิ.ย. 65 ฿72,900 ฿68,900 ฿68,900 ฿19,900

12 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65 ฿79,900 ฿75,900 ฿75,900 ฿19,900

19 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65 ฿79,900 ฿75,900 ฿75,900 ฿19,900

2 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿19,900

9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿19,900

30 ก.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿19,900

14 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿19,900

21 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿19,900



11 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 ฿82,900 ฿78,900 ฿78,900 ฿19,900

25 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 ฿82,900 ฿78,900 ฿78,900 ฿19,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน - โคเปนเฮเกน - จัตุรัสซิตี้ฮอลล -
เงือกนอย (ลิตเติ้ลเมอรเมด) - น้ําพุเกฟออน - พระราชวังอามา
เลียนบอรก - Kongens Nytorv - เรือสําราญ DFDS

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 สาย
การบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.20 น. เหินฟาสูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG950

07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมารค หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองโคเปนเฮเกน ตั้งอยูระหวาง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอมรอบดวยพ้ืนน้ําเกือบท้ังหมด
ภูมิประเทศประกอบดวยคาบสมุทร Jutland และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ

นําคณะเท่ียวชมเมืองผาน จตุรัสซิตี้ฮอลล อาคารเทศบาลเมืองเกา เขตยานใจกลางเมือง พรอมถายรูปคูกับ เงือกนอยลิตเติ้ล
เมอรเมด Little Mermaid สัญลักษณของเมือง ซ่ึงยังคงน่ังเศรารอเจาชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันลือล่ันของนักเลา
นิทานระดับโลก ฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน ใกลกันเป็นยานทาเรือขนาดใหญท่ีมีเรือสินคา และเรือสําราญจอดเดนเป็นสงา

เดินผานสวนสาธารณะทานจะพบกับน้ําพุเกฟิออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายท่ีรวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา

จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอรก” (Amalienborg Palace) ท่ีประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหง เดนมารก
ชม “ทหารรักษาพระองค” ในชุดเครื่องแบบท่ีงดงาม

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ้ ่ ่



นําทานชม ยานเขตทาเรือ Kongens Nytorv ท่ีมีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพท่ีงดงาม
เหมาะสําหรับการเยือนเมืองน้ีทานสูยานใจกลางเมืองเพ่ืออิสระกับเมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควร ออกเดินทางสูทาเรือเพ่ือนําคณะลงเรือสําราญขนาดใหญ ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกนานาชนิด เชน ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินคาปลอดภาษี ฯลฯ

นําทานลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค สูกรุงออสโล ประเทศ
นอรเวย ระหวางการเดินทางทานจะไดชม “ออสโลฟยอรด” สวนหน่ึงของฟยอรดนอรเวยท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟ ูด พรอมเครื่องด่ืมทานละ 1 แกว ณ ภัตตาคาร
ภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ําคืนน้ีหาความสําราญและพักคางคืนใน
เรือสําราญ DFDS

พักท่ี เรือ DFDS Line พักหองละสองทาน หองพักวิวทะเล (Sea View)

ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน

โคเปนเฮเกน

จัตุรัสซิต้ีฮอลล

เงือกนอย (ลิตเต้ิลเมอรเมด)

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมารก และ
เป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากท่ีสุดในกลุมประเทศนอรดิก อีกท้ังยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของเดนมารก โคเปนเฮเกนตั้งอยูบน
ชายฝ่ังตะวันออกของเกาะนิวซีแลนด อีกสวนเล็กๆ ของเมืองตั้งอยูบน Amager และ
แยกออกจากเมือมัลโมของสวีเดนดวยชองแคบโอเรซุน เมืองน้ีเป็นศูนยกลางทาง
วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการปกครองของเดนมารก มันเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางการ
เงินท่ีสําคัญของยุโรปเหนือ นอกจากน้ีโคเปนเฮเกนยังเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเป็นมิตรกับการ
ใชจักรยานมากท่ีสุดในโลก

เป็นจัตุรัสท่ีเป็นท่ีตั้งของศาลาวาการกรุงโคเปนฮาเกนอันโดดเดน ดูจากภายนอกก็เหมือน
ศาลาวาการเมืองท่ัวๆ ไป แตดานในกลับมีลวดลายงดงามหลายๆ อยาง

เป็นรูปป้ันสัญลักษณของเมืองท่ีตั้งอยูริมอาวโคเปนเฮเกน นักทองเท่ียวแทบทุกคนมา
ตรงจุดน้ีเพ่ือถายรูปคูกับเธอ ท่ียังคงน่ังหนาเศราเฝารอ เจาชายคนรักตามเน้ือเรื่องใน
เทพนิยายของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันทานจะไดทราบเรื่องราวอันเป็น
ท่ีมาของเงือกนอยตามเน้ือหาในเทพนิยายรักบันลือโลกปัจจุบันลิตเติ้ลเมอรเมดมี "นอง
สาว" แตตั้งแสดงอยูท่ี Langelinie ในอาวโคเปนเฮเกน ไมไกลจากท่ีตั้งเงือกนอยตัวเดิม



วันท่ี 3 ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) -
ฟลัม

นํ้าพุเกฟออน

พระราชวังอามาเลียนบอรก

เป็นน้ําพุขนาดใหญท่ีถูกสรางขึ้นในรูปทรงท่ีแปลกตา คลายกับเป็นธารน้ําตกจําลอง เพ่ือ
อุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน ตนตํานานของราชอาณาจักรเดนมารก เป็นรูปป้ันท่ีสวยงาม
ตระการตา

เป็นพระราชวังท่ีเป็นสถานท่ีประทับในชวงฤดูหนาวของราชวงศเดนมารกมาตั้งแตปี
ค.ศ.1794 ซ่ึงตั้งอยูในเมืองโคเปนเฮเกน ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแตง
ภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตลร็อคโคโค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยาน Kongens Nytorv

เรือสําราญ DFDS

 บาย

เป็นยานเขตทาเรือท่ีมีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษท่ี 17 เรียงราย ใจกลาง
เมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกท่ีเกาแกตั้งแตปี 1843ไดรับการยกยองใหเป็นแหลง
บันเทิงท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นเรือสําราญอันโออาขนาดใหญ ท่ีพรั่งพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
มากมาย เชน ผับ บาร หองซาวนนา รานคาปลอดภาษี หองเลมเกมส เป็นตน เชิญพัก
ผอนเดินเลนบนเรือ กอนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ํา
แบบบุฟเฟตในเรือ พรอมพักคางคืนบนเรือสําราญน้ี อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟาเรือ หรือชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีในเรือก็ได

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว เมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟ ูด พรอมเครื่องด่ืมทานละ 1 แกว

 เรือ DFDS Line พักหองละสองทาน หองพักวิวทะเล (Sea View)

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ

นําทานเดินทางสูกรุงออสโล ชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอรเวยในอดีต ครั้งสมัยท่ีนอรเวยอยูในอารักขาของ
อาณาจักรเดนมารคนั้นนอรเวย

จากนั้นผานชม โบสถโดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา อุทยานแหงชาติ

นําทานชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร” ทานจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวย ชื่อกุสตาฟวิกเกแลนด ท่ีใชเวลาถึง
40 ปี ในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงใหยุวชนไดเห็นวัฏจักรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ี

้ ่



วันท่ี 4 ลองเรือซองนฟยอรด - รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา - เก
โล

ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสูแหลงแนวฟจอรดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ําตกท่ีไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสู
เบื้องลางเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน

นําทานเดินทางตอสูเมืองฟลัม เมืองแสนสวย ริมฟจอรด สุดแสนโรแมนติค

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Fretheim Hotel / Park Hotel Voss / Fjordtell Hotel หรือระดับใกลเคียง

ออสโล

อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด)

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนเรือนําเท่ียว แบบสแกนดิเนเวียน

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซ่ึงสมัยกอนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญของชุมชน
ชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตั้งอยูขอบดานเหนือขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ท่ีชื่อ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ท่ีสุดชื่อ Malmøya นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญของเมือง

เป็นพ้ืนท่ีอุทยานหน่ึงในออสโล ท่ีความพิเศษของท่ีแหงน้ีอยูท่ีผลงานศิลปะประติมากรรม
มนุษยเปลือยในหลากหลายอิริยาบถ โดยผานผลงานการแกะสลักรูปเหมือนจากหิน
แกรนิต และการหลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย เป็นผลงาน
ของกุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยชื่อดัง อีกท้ังสวนน้ียังไดรับการยอมรับวา
เป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟลัม บาย

เป็นจุดหมายปลายทางทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมาตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19 ในแตละปี
จะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนเมืองเล็กๆแหงน้ีกวา 450,000 คน เมื่อมาถึงเมืองฟลัม
นักทอง เท่ียวมักไมพลาดไปลองเรือชมความสวยงามของ ซอจนฟจอรด (Sognefjord) ฟ
ยอรดท่ีมีความยาวและลึกท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผน
ดิน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Fretheim Hotel or Park Hotel Voss or Fjordtell Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

้ ่



บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเขาทาเรือเมืองฟลัม ลงเรือนําเท่ียวลําใหญ เพ่ือลองชมความงามของซอจน ฟจอรด ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ลําเรือจะคอยๆ แลนเลียบชายฝ่ังเปิดโอกาสใหทานชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจน ฟจอรดท่ีสวยท่ีสุดของโลก
ชมภูผาหินสูงตระหงานท่ีธรรมชาติ บรรจงสลักไวดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบานพักฤดูรอน ของชาวนอรเวย ท่ีสรางจาก
ไมสนเป็นหยอมๆ รวมถึงน้ําตกท่ีไหลตกจากริมหนาผา สรางบรรยากาศใหตื่นตาตื่นใจมิรูลืม จนกระท่ังถึงเมืองกุดแวนเกน
เมืองชนบทท่ีนารัก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานน่ังรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ท่ีโดงดังท่ีสุดตามเสนทาง ฟลัม – ไมรดัล – ฟลัม ทานจะไดชมธรรมชาติ
บริสุทธิ ์และน้ําตกท่ีสวยงาม ซ่ึงหลบซอนตัวอยูหางไกลจากมลภาวะท้ังปวง ทิวทัศนตลอดเสนทางจะตรึงตาตรึงใจทานไปอีก
นาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บภาพความประทับใจ นําทานน่ังรถไฟกลับสูสถานีรถไฟเมืองฟลัม

ไดเวลาสมควร นําทานออกเดินทางสู เมืองเกลโล เมืองสกีรีสอรท

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Thon Hotel Geilo / Per Hotel Gol หรือระดับใกลเคียง

ลองเรือซองนฟยอรด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือชมซองนฟยอรด สถานท่ีอันงดงามท่ีไดชื่อวา เป็น King of Fjord ท่ีสวยงามท่ีสุด
ในนอรเวย มีความยาวถึง 204 กม.จากทะเลเขามาในแผนดินใหญนอรเวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา

เกโล

 บาย

เป็นเสนทางรถไฟสายโรแมนติกอันสวยงามซ่ึงแสดงถึงเทคโนโลยีการกอสรางทางรถไฟ
สายฟลอมสบานา ท่ีพิสูจนถึงความสามารถและความชํานาญอันสูงสงของวิศวกรเมื่อ 88
ปีกอน ทางรถไฟสายน้ีใชเวลากอสรางเกือบ 20 ปีกวาจะเปิดเสนทางเป็นการชั่วคราว
สําหรับรถไฟไอน้ําเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม ปี 1940 และสําหรับรถไฟฟาในปี 1944 ปัจจุบัน
เป็นหน่ึงในเสนทางรถไฟทองเท่ียวชมวิวท่ีสวยงามมากเสนหน่ึของนอรเวย

เป็นเมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงของนอรเวย เป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงท่ีเป็นปากประตูสูเขต
ฟยอรดของนอรเวย และอยูระหวางกรุงออสโลและเมืองเบอรเกน ท่ีน่ีมีลิฟตสกี 20 แหง
และลานสกีอัลไพน 39 ลานในระดับความสูงและความยากงายตางกันไป ศูนยเกโลเลียมี
ลานสกีระดับงายสีเขียวและฟา สวนศูนยสลัตตามีลานสกีระดับฟาและแดงเป็นสวนใหญ
นอกจากน้ียังมีลานสกีพ้ืนราบยาว 135 ไมล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Thon Hotel Geilo or Per Hotel Gol หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 ออสโล - ยานคารลโจฮันเกนเกท - ทาอากาศยานออสโล (การเด
อรมอน) - ทาอากาศยานเฮลซิงกิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของท่ีพัก

นําทานออกเดินทางกลับสูกรุงออสโล โดยใชเสนทางแสนสวย ผานชมบานเรือนท่ีสวยงามระหวางทาง สัมผัสธรรมชาติสุด
แสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอรเวย จากนั้นเดินทางเขาสูตัวเมือง

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระทุกทานเดินเลนชมเมืองใน ยานคารล โจฮัน บริเวณกลางเมืองซ่ึงเต็มไปดวยรานคาตางๆ มากมาย ท้ังสินคาแบ
รนดเนมและของท่ีระลึก

15.30 น. นําทานออกเดินทางสนามบิน เช็คอิน เตรียมตัวเดินทาง

ค่ํา

อิสระอาหารมื้อค่ําเพ่ือความสะดวก

19.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด โดยเท่ียวบินท่ี .….

22.20 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด

พักท่ี Scandic Hotel หรือระดับใกลเคียง

ออสโล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซ่ึงสมัยกอนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญของชุมชน
ชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตั้งอยูขอบดานเหนือขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ท่ีชื่อ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ท่ีสุดชื่อ Malmøya นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญของเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานคารลโจฮันเกนเกท

ทาอากาศยานออสโล (การเดอรมอน)

 บาย

เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีเล่ืองชื่อของเมืองออสโล สินคาของฝากท่ีนิยมของนักทองเท่ียวคือ
เครื่องครัว พวงกุญแจ ซ่ึงสินคาและของท่ีระลึกตางๆ ท่ีขายกันในประเทศน้ีจะมีราคาคอน
ขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศท่ีมีคาครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง แตถึง
แมวาประเทศนอรเวยจะมีสินคาท่ีแพง แตก็ยังมีชวงลดราคาสินคา คือปีละ 2 ครั้ง ไดแก
ชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ และชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีการเดอรมอน ในเขตยูลเลนแซเกอร ประเทศนอรเวย หางจากตัว
เมืองกรุงออสโลไปทางเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร เริ่มเปิดใชในเชิงพาณิชยตั้งแตปี
พ.ศ. 2541 เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศนอรเวย รวมท้ังเป็นฐานใหบริการของ
สแกนดิเนเวียน แอรไลน และนอรเวเจียนแอรชัตเทิล และยังเป็นทาอากาศยานสําคัญ
ของสเตอรลิงแอรไลน และไวเดเรอร



วันท่ี 6 เฮลซิงกิ - โบสถเทมโปลิโอคิโอ - อนุสาวรียซิเบลิอุซ - ตลาดนัด
ริมทะเล - มหาวิหารอุสเพนสกี - จัตุรัสซีเนท - ถนนเอสพลา
นาดิ - เรือสําราญ SILJA LINE

 หมายเหตุ อิสระอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานเฮลซิงกิ คํ่า

 Scandic Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติประจําเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวของประเทศฟินแลนด ตั้งอยู
ในเขต Vantaa ท่ีน่ีเป็นท่ีมีผูโดยสารหนาแนนท่ีสุดในประเทศฟินแลนด

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของท่ีพัก

นําทานชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวางสวีดิชและรัสเซีย เจาของ
สมญานาม “ธิดาสาวแหงทะเล บอลติก”

นําทานเขาชม “โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสรางขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา หากทานไดเห็นภาพถายทางอากาศ โบสถหินแหงน้ีจะมีรูปรางคลายจานบิน โบสถซ่ึงออกแบบโดยสองพ่ีนองตัวโมและติ
โม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงท่ีดี

นอกจากนั้นยังมี “อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินนผูแตงเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล

นําชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยานใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแกนัก
ทองเท่ียว แหลงขายปลานานาชนิด อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังแป็นท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี, ศาลา
กลางและโบสถ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นเย่ียมชม มหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซท่ีงดงามดวยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรู
เธอรัน

นําทานชม ยานถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ท่ีสองขางทางเต็มไปดวยอาคารสไตลฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดวยสินคา
ดีไซนชื่อดัง อิสระใหทานไดชอปป้ิงในหางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัยเป็นการสงทาย

15.30 น. นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือเดินทางเปล่ียนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน” Silja Line ซ่ึง
เป็นเรือสมุทรขนาดใหญท่ีสุดของสแกนดิเนเวียลองผานทะเลบอลติกสูกรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความ
สนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, รานอาหาร, บาร, ไนตคลับ, ดิสโกเธค, ศูนยสันทนาการสําหรับครอบครัว, รานคา
ปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับ

อิสระชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูเกาะแกงหิน ทาเรือ และบานไมสมัยศตวรรษท่ี 19 ระหวางสองเมืองหลวงมหาเสนห
แหงสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ – กรุงสต็อกโฮลม อิสระกับการพักผอนบนเรือ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟ ูด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายใน
เรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆพรอมท้ังชิมไวนเลิศ
รส เพลิดเพลินกับความหรูหราท่ีไมธรรมดาในคืนพิเศษน้ี

พักท่ี บนเรือสําราญซิลเลียไลน: Silja Line พักหองละสองทาน หองพักวิวทะเล (Sea View)



เฮลซิงกิ

โบสถเทมโปลิโอคิโอ

อนุสาวรียซิเบลิอุซ

ตลาดนัดริมทะเล

มหาวิหารอุสเพนสกี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศฟินแลนด ตั้งอยูทางใตของประเทศ ริม
ชายฝ่ังอาวฟินแลนด ตัวเมืองมีประชากรประมาณ 600,000 คน เฮลซิงกิอยูติดกับเมือง
วันตาและเอสโปซ่ึงรวมกันตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ

รูจักกันในนาม "โบสถหิน" (Rock Church) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ "โบสถแหงความรัก" ถูก
สรางขึ้นเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2511 และเสร็จวันท่ี 14 กุมภาพันธของปีถัดไป และมี
ความเชื่อวาหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักใน โบสถน้ีก็จะสมหวัง
ในสิ่งท่ีอธิฐานทุกประการ จึงทําใหมีผูคนจํานวนมากเดินทางมาจัดพิธีแตงงานท่ีน่ีกันเป็น
จํานวนมาก เพราะวากันวาคูรักท่ีมาจัดพิธีแตงงานท่ีโบสถแหงน้ีจะครองรักกันยืนยาว จน
แกเฒา

อนุสาวรียแหงน้ีตั้งอยูใน Sibelius Park ถูกสรางขึ้นเพ่ือสดุดีใหแกนักประพันธเพลง
คลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนดนามวา Jean Sibelius (1865-1957) ผูแตงเพลง
ฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินนใหลุกขึ้นมาเรียกรองเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็น
อนุสาวรียท่ีแปลกตามากๆ ถูกออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสรางโดยนําเอาแทง
เหล็กจํานวน 600 แทง มาเชื่อมเขาดวยกันจนออกมาเป็นรูปรางของออรแกนลม ตั้งอยู
กลางแจงอยางโดดเดนเป็นสงา

ท่ีน่ีเป็นพ้ืนท่ีตลาดอันสําคัญของเมือง ซ่ึงนอกจากจะเป็นตลาดยานใจกลางเมืองท่ีขายของ
ท่ีระลึกแกนักทองเท่ียว แหลงขายอาหารทะเลนานาชนิด ผลไม และดอกไมแลว ยังเป็นท่ี
ตั้งสถานท่ีสําคัญ อาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลาง โบสถ และอ่ืนๆ

เป็นโบสถนิกายออรธอดอกซท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปตะวันตก ออกแบบโดย Aleksei
Gornostajev สรางตามสไตลโบสถเกาแกใกลกรุงมอสโก ประเทศรัสเซียในศตวรรษท่ี
16 หลังคาทรงโดมทองและสรางดวยอิฐสีน้ําตาลแดง แสดงถึงความมีอิทธิพลของรัสเซีย
ตอประวิติศาสตรฟินแลนดไดเป็นอยางดี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสซีเนท บาย

เป็นจตุรัสใหญกลางเมืองเฮลซิงกิ ท่ีน่ีมักจะเป็นสถานท่ีใชจัดเทศกาลหรือกิจกรรมตางๆ
และจุดน้ีเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเฮลซิงกิ



วันท่ี 7 สต็อคโฮลม - โรงละครโอเปราสตอกโฮลม - แกมลาสแตน -
ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร
- หางสรรพสินคา NK

ถนนเอสพลานาดิ

เรือสําราญ SILJA LINE

เป็นถนนสายคลาสสิกในเฮลซิงกิท่ีสองขางทางเต็มไปดวยอาคารสไตลฟินนิชผสมสวีดิช
เรียงรายไปดวยรานสินคาดีไซนชื่อดัง

เป็นเรือสําราญสุดหรูขนาดใหญท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย พักผอนสบายๆ กับสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ บนเรือ อาทิ ไนตคลับ หองอาหาร เกมสรูม คาสิโน และโรงภาพยนตร
และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ มากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว เมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟ ูด

 เรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line พักหองละสองทาน หองพักวิวทะเล (Sea View)

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ

นําทานเดินทางเขาสูใจกลาง “กรุงสตอกโฮลม” Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก จนไดรับการขนานนามวา “ความงามบน ผิวน้ํา” Beauty on Water หรือ “ราชินีแหงทะเลบอลติค”

นําทานผานชม โรงละครแหงชาติ, ทําเนียบรัฐบาล นําทานขึ้นสูจุดชมวิวพรอมชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจากดาน
บน แลวผานไปชม “ แกมลาสแตน ” เมืองเกาแกท่ีสุดและสวยงามราวกับภาพวาด

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม “ซิตี้ ฮอลล” City Hall หรือศาลาวาการเมืองซ่ึงใชเวลาสรางถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของ
สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในปี 1911
และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิตี้ ฮอลลน้ี

นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑเรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแหงราชอาณาจักรสวีเดนท่ีไดรับ พระราชโองการใหสรางขึ้น
เพ่ือใชในการทําสงครามกับเยอรมนี แตถูกปลอยลงน้ําไดเพียง 30 นาที เรือรบวาซารก็ลมและจมลงสูกนทะเลอยางรวดเร็ว และ
ถูกท้ิงใหจมอยูอยางเดียวดายใตทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี กอนท่ีจะกูขึ้นมา และนํามาตั้งแสดงไวท่ีพิพิธภัณฑแหงน้ี

อิสระใหทานชอปป้ิงท่ี หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “หางท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปเหนือ” *** วันอาทิตย หางเปิด 11.00 –
17.00 น. ***

หรือเลือกชอปป้ิงในยาน Walking Street อันทันสมัย แมแคเดินชมเมืองเฉยๆ ทานจะรูสึกเพลิดเพลินในเมืองแสนสวย
แหงน้ี

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Scandic Stockholm Hotel หรือระดับใกลเคียง

่



สต็อคโฮลม

โรงละครโอเปราสตอกโฮลม

แกมลาสแตน

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนเรือนําเท่ียว

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงาม
ท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ความงามบนผิวน้ํา หรือราชินีแหงทะเล
บอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลา
เร็น ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

ท่ีน่ีเป็นโรงละครระดับชาติของประเทศสวีเดน ตั้งอยูในใจกลางกรุงสตอกโฮลมในเขต
Norrmalm ทางฝ่ังตะวันออกของกุสตาฟอดอลฟ เป็นสถานท่ีจัดแสดงละครโอเปรา วงออ
เคสตรา และการแสดงคลาสสิกอ่ืนๆ

เป็นพ้ืนท่ีเมืองเกาท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของพระราชวังหลวงและอาคารคลาสสิกมากมายดวย
กล่ินอายของศตวรรษท่ี 17 ท้ังบานเรือน สิ่งปลูกสรางท่ีมีความสวยงามในรูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมแบบสวีเดน เชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ ท่ีเรียงรายไปดวย
รานกาแฟและรานหนังสือตางๆ ท่ีคุณจะเพลิดเพลินในการเท่ียวชม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม

พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร

หางสรรพสินคา NK

 บาย

เป็นอาคารท่ีมีความสวยงามสะดุดตา และเป็นสัญลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของ
สตอกโฮลม ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารท่ีกอสรางดวยอิฐสีแดงท้ังหลัง ซ่ึงเป็น
สัญลักษณถึงเกาะท่ีย่ิงใหญ เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี 1923 ถึงแมวารูปลักษณ
ภายนอกจะดูเรียบๆ แตการตกแตงภายในนั้นไมธรรมดา กับศิลปะสมัยใหมในแบบอาร
ตนูโว

เป็นพิพิธภัณฑท่ีเก็บเรือรบวาซา เรือท่ีเป็นตํานานและสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

หางสรรพสินคา NK ไดชื่อวาเป็นหางท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปเหนือ ท่ีในแตละปีมีผูเขามาใช
บริการประมาณสิบสองลานคน ภายในหางมีท้ังรานคาของแบรนดเนม รานอาหาร และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย



วันท่ี 8 ซิกทูนา - ทาอากาศยานสต็อคโฮลม - อารลันดา

วันท่ี 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หางสรรพสินคาเอ็นเค NK *** วันอาทิตย หางเปิด 11.00 – 17.00 น. ***

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Scandic Stockholm Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน

นําทานแวะชมเมืองซิกทูนา (Sigtuna) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมากดวยความย่ิงใหญทางประวัติศาสตร เพราะน่ีคือเมืองหลวงแหง
แรกของประวัติศาสตรสวีเดน จนไดรับฉายาวา City of Kings, Home of Vikings (เมืองของกษัตริย บานของไวกิ้ง) อิสระ
ทุกทานตามอัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจของเมืองแสนสวยแหงน้ี

ไดเวลาสมควร นําทานออกเดินทางสูสนามบิน

บาย

14.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 961

ซิกทูนา

ทาอากาศยานสต็อคโฮลม (อารลันดา)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม แบบสแกนดิเนเวียน

เป็นเมืองเกาแกท่ีสุดของสวีเดน กอตั้งขึ้นตั้งแตปี 980 ภายในเมืองจึงมีสิ่งกอสรางสมัย
โบราณอยูมาก เป็นเปาหมายหน่ึงท่ีคนนิยมมาเท่ียวกัน ปัจจุบันเมืองน้ีเป็นแคเมืองเล็กๆ
ท่ีตั้งอยูในเขตปริมณฑลของสตอกโฮลม อําเภอท่ีเมืองน้ีตั้งอยูชื่ออําเภอซิกทูนา แตวา
เมืองซิกทูนาไมใชเมืองหลักของอําเภอ แตเป็นเมืองแมรสตา (Märsta) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ
กวา ประชากรมากกวา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสวีเดน และเป็นทาอากาศยานหลักสูประเทศสวีเดน อยู
หางจากกรุงสตอกโฮลมไปทางเหนือประมาณ 42 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

05.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

2. หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดิน
ทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

3. เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมี
ความประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอ
การพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาให
กับทางทาน

4. กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

- คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

5. หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

6. ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ
สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะ
เป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
- กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

- กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง
บริษัท

- คาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน//-สตอกโฮลม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

- คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ช.ม./วัน

- โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

- คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ

- คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) หากทานอายุเกิน 75 ปี  หรือไมได
เดินทางไป หรือ กลับพรอมคณะ ทานตองซ้ือประกันเด่ียวเพ่ิม

อัตรานี้ไมรวม:
- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ

้ ่ ่



- คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

- คาพนักงานยกกระเปา ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม คาบริการ 4,500.- บาท

- คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท ตอทาน ตอ หน่ึงวัน (900 บาท)

- คาทิปคนพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง (14 ยูโร)

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุ ยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง

* พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณท่ีสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

7. สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

9. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทาน
จะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกาย
สุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

12. กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดิน
ทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ
** หากทานตองการท่ีน่ังชั้นธุรกิจ หรืออัพเกรดหองพักกรุณาสอมถามเพ่ิมเติมกับแผนกเซลล **

- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน
และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบ

้ ้ ้



หมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเป็นไปได ความเหมาะสม และผล
ประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 40,000 บาท  ของมัดจําท้ังหมด   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา  35 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


