


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	กรุงสต็อคโฮลม	-	หางสรรพสินคา	NK	-	สนาม
บินสต็อคโฮลม	-	อารลันดา

Courtyard	by	Marriott
Stockholm	Hotel	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร	-	ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม
/	ศาลากลางจังหวัด	-	แกมลาสแตน	-	เมืองคาลสตัท

Scandic	Winn	Hotel
หรือระดับเดียวกัน

4 กรุงออสโล	-	Oslo	Opera	House	-	พิพิธภัณฑเรือโบราณไวกิ้ง Scandic	Asker	Hotel
หรือระดับเดียวกัน

5 อุทยานฟรอกเนอร	-	ศาลาวาการออสโล	-	ยานคารลโจฮันเกน
เกท	-	เรือสําราญ	DFDS	-	ปราสาท	Akershus

เรือสําราญ	DFDS
Seaways	พักคางคืนบน
เรือสําราญ

6 โคเปนเฮเกน	-	พระราชวังอามาเลียนบอรก	-	สวนสนุกทิโวลี	-
จัตุรัสอมาเลียนบอรกพาเลส	-	ถนนสตรอยก

First	Hotel	หรือระดับ
เดียวกัน

7 เงือกนอย	หรือ	ลิตเติ้ลเมอรเมด	-	น้ําพุเกฟิออน	-	สนามบินดูไบ

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿62,900 ฿62,900 ฿60,900 ฿10,000

12	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿62,900 ฿62,900 ฿60,900 ฿10,000

3	ก.ค.	61	-	10	ก.ค.	61 ฿62,900 ฿62,900 ฿60,900 ฿10,000

24	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿62,900 ฿62,900 ฿60,900 ฿10,000

7	ส.ค.	61	-	14	ส.ค.	61 ฿62,900 ฿62,900 ฿60,900 ฿10,000



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ชวงดึก
22.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู	8-9

แถว	T	สายการบินเอมิเรตส	(EK)	เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่

EK	385	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00	น.	ถึงสนามบิน	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.10	น.	เดินทางสู	สต็อคโฮลม	เที่ยวบินที่	EK	157	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ชวงเทีย่ง
12.45	น.	ถึง	สนามบินอารลันดา	ประเทศสวีเดน	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
เที่ยว	ชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน	ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก	จนไดรับการขนานนาม

วา	“ความงามบนผิวน้ํา”	(Beauty	on	Water)	หรือราชินีแหงทะเลบอลติค	กรุงสต็อกโฮลม	เมืองแหง
ประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้งศตวรรษที่	13	ศิลปะแลสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบานเมือง	ตึกราม
บานชอง	รวมทั้งปราสาทราชวัง	ตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงตํ่ า	ทําใหสต็อกโฮลมเป็นเมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงใน
โลก
นําทานชมเมืองที่	จุดชมวิวแบบพาโนรามา
จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิงที่	หางสรรพสินคา	NK	ซึ่งเป็นหางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือหรือยานวอลคกิ้ง

สตรีทอันทันสมัย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Courtyard	by	Marriott	Stockholm	Hotel	หรือระดับเดียวกัน



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

อยูหางจากกรุงสตอกโฮลมไปทางเหนือประมาณ	42	กิโลเมตร	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของสวีเดน	และเป็นทาอากาศยานหลักสูประเทศ
สวีเดน	เป็นหน่ึงในทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน	ซิสเต็ม
ใหญเป็นอันดับสามในประเทศกลุมนอรดิก	มีผูใชบริการเที่ยวบินระหวาง
ประเทศหนาแนนเป็นอันดับสองในภูมิภาค	รองรับผูโดยสารกวา	19	ลานคน
ตอปี	เป็นศูนยจําลองการบินของสถาบันการบินออกซฟอรด

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศสวีเดน	และยังเป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย	จนไดรับขนานนามวา	ความงามบนผิวน้ํา	หรือ
ราชินีแหงทะเลบอลติก	ประกอบดวยเกาะใหญนอย	14	เกาะที่โอบลอมดวย
ทะเลบอลติก	ทะเลสาบมาลาเร็น	ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุด
แหงหน่ึงของโลก

หางสรรพสินคา	NK	ซึ่งเป็นหางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือหรือยานวอลคกิ้ง
สตรีทอันทันสมัย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Courtyard	by	Marriott	Stockholm	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	พิพิธภัณฑเรือวาซา	ซึ่งตั้งโชวเรือรบโบราณที่กูขึน้มาไดจากที่จมอยูใตทะเลถึง	333	ปี	และยังคง

สภาพที่สมบูรณ	เรือวาซาน้ันสรางขึน้เมืองปี	ค.ศ.1628	หวังจะใหเป็นเรือรบที่ใหญที่สุด	บรรทุกปืนใหญถึง	64
กระบอก	วันแรกที่ออกเดินทางได	500	เมตร	ก็จมลงใตทะเลลึก	35	เมตร	เป็นเวลานาน	333	ปี
จากน้ัน	แวะถายรูป	ซิตี้ฮอลล	หรือ	ศาลาวาการเมือง	ใชเวลาสรางถึง	12	ปี	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง

ของสวีเดน	คือ	Ragnar	Ostberg	สรางดวยอิฐแดงกวา	8	ลานกอน	และมุงหลังคาดวยหินโมเสค	ในวันที่	10
ธันวาคมของทุกปี	จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล	ณ	ที่แหงน้ี

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสู	แกมลาสแตน	ยานเมืองเกาแกที่สุด	ปัจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเป็นเมืองแหงยุคกลาง	และยัง

เป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง,	รัฐสภา,	มหาวิหาร,	ตลาดหุน	ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ



จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองคารลสตัท	เมืองใหญที่ตั้งอยูริมทะเลสาบแวนเนิรน	ชมความเป็นชนบท
ดั้งเดิมที่ชาวเมือง	(นอรดิก)	อาศัยมาแตโบราณกาลกวา	1,000	ปี

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Scandic	Winn	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตํานาน	และสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน	เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญของสตอกโฮลม	ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่กอสรางดวยอิฐสี
แดงทั้งหลัง	ซึ่งเป็นสัญลักษณถึงเกาะที่ยิ่งใหญ	เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี
1923	ถึงแมวารูปลักษณภายนอกจะดูเรียบๆ	แตการตกแตงภายในไมธรรมดา
กับศิลปะสมัยใหมในแบบอารตนูโว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง	มีกลิ่นอายของศตวรรษที่	17	ทั้งบานเรือน
สิ่งปลูกสรางที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน	เชน
เดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ	ที่เรียงรายไปดวยรานกาแฟและราน
หนังสือตางๆ	ที่คุณจะเพลิดเพลินในการเที่ยวชม

เมืองคาลสตัท	(Karlstad)	เมืองสวยงามเล็กๆ	ริมทะเลสาบอยูระหวางเมือง
สต็อคโฮลม	ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล	ประเทศนอรเวย	เพราะเป็น
เมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี	สรางเมืองโดยกษตัริยคารลที่	9	(Karl	IX)	ใน
ปีค.ศ.1604	ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค	Karl-stad	ที่น่ีมีโบสถ
ใหญของเมือง	สรางขึน้เมื่อปี	1730,จัตุรัสใจกลางเมือง,ศาลากลางประจํา
จังหวัด	และสะพานหิน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Scandic	Winn	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานเดินทางสู	เมืองออสโล	เมืองหลวงของประเทศนอรเวยเป็นเมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่
โตเกียว	ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพของธรรมชาติที่
แปลกใหม	ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ	เต็มไปดวยทุงหญาเขียวขจีในบรรยากาศ	ฤดูรอนของสแกนดิเนเวีย

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานถายรูป	The	Oslo	Opera	House	หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลใหเกิดเป็นพื้นที่

ที่มีประโยชน	ดวยเงินทุนมหาศาล	และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังดานตัวเมืองออสโล
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ	จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม	ในยุคคริสตศตวรรษที่

9	โดยขุดไดจากรอบๆ	ออสโลฟยอรด	นอกจากน้ียัง	จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต	ประจําวันที่มีอายุเกาแก
กวา	1,000	ปีเป็นตํานานของชาวไวกิ้ง	เรือถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด	เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบ
ทําการคา	และ	ออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ	จนมีคํากลาววา	ถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุดของชาวไว
กิ้ง

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	Scandic	Asker	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ซึ่งสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญ
ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ	ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย	ตั้งอยู
ขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	(fjord)	ที่ชื่อ	ออสโลฟยอรด	ตัวเมืองประกอบ
ดวยเกาะ	40	เกาะ	เกาะใหญที่สุดชื่อ	Malmøya	นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ	343
แหงซึ่งเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สถานที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเลตระดับชาติของนอรเวยแหงน้ีเป็น
อาคารสรางจากกระจกและหินออนขนาดใหญคลายธารน้ําแข็งที่เกิดจากน้ํา
โรงอุปรากรออสโลเป็นศูนยวัฒนธรรมที่ใหญที่สุดที่สรางขึน้ในนอรเวยตั้งแต
ตนศตวรรษที่	14	มีเวทีสามแหงและมีมากกวา	1,000	หอง	แวะสถานที่ดัง
กลาวเพื่อชมการแสดงหรือตื่นตากับสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่เป็นสวน
หน่ึงของทัวรนําเที่ยว	ดีไซนที่สะดุดตาของสิ่งกอสรางคือหลังคาที่ลาดเอียงสูง
ชันจากเขตนานน้ําของออสโลฟยอรด	บนหลังคายังมีลานกวางสาธารณะที่
สามารถเดินเลนได	ชวงฤดูรอนคุณจะเห็นผูคนอาบแดดและปิดนิกบนหลังคา
สิ่งกอสรางประดับตกแตงดวยงานศิลปะแปดอยาง	ไฮไลทอยางนึงคือแผง
กําแพงเจาะรูจากฝีมือของโอลาเฟอร	เอเลียสสันและมานของเวทีหลักที่คลา
ยกับอลูมิเนียมฟอยดยับยน

จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณที่สรางจากไม	ในคริสตศตวรรษที่	9	โดยขุด
ไดจากรอบๆออสโลฟยอรด	นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต
ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา	1,000	ปี	เรือถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในอดีต	เพราะ
ชาวไวกิ้งใชเรือ	ทั้งในเรื่องของการรบ	ทําการคา	และออกสํารวจหาดินแดน
ใหมๆ	ไกลกวาคอนโลก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Scandic	Asker	Hotel	หรือระดับเดียวกัน



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	อุทยานฟร็อกเนอร	ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของ

มนุษยชาติ	ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง	กุสตาฟ-วิเกอแลนด
นําทานชมบริเวณดานนอก	ปราสาท	Akershus	งานสถาปัตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค
นําทานเที่ยวชม	กรุงออสโล	นครเกาแกอายุกวา	1,000	ปี	เป็นเมืองหลวงมาตั้งแตสมัยไวกิ้งเรืองอํานาจ	ผาน

ชมทําเนียบรัฐบาล	พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษตัริยแหงนอรเวย

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะถายรูป	ศาลาวาการเมืองออสโล	ซึ่งสรางดวยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคาร

หอคอยคู	ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํา	ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงาม	ริมออสโลฟยอรด
จากน้ันนําคณะเที่ยวชมเมืองอิสระใหทานไดเดินเที่ยวยาน	คารลโจฮันเกท	ถนนชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของ

ออสโล	ไดเวลานําทานสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ	DFDS	(Scandinevian	Seaway)
กรุณาเตรียมกระเป าใบเล็กสําหรับคางคืนบนเรือ	1	คืน	เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน
16.30	น.	ออกเดินทางดวยเรือสําราญ	DFDS	Seaways	สูเมืองโคเปนเฮเกน	พักคางคืนบนเรือ

สําราญ	ภายในเรือสําราญทานจะไดพบกับบรรยากาศนาตื่นเตน	นอกจากน้ีทานจะไดพบกับกิจกรรมตางๆ	ที่จะ
ไดทําใหทานไดรับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยูบนเรือสําราญลําน้ี	อาทิเชน	ดิสโกเธค	สําหรับผูที่มีใจรักการ
เตนรําและแสงสี	บาร	สําหรับผูที่มีใจรักการดื่ม	รานสินคาปลอดภาษีซึ่งทานจะสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยาง
จุใจโดยไมตองเรงรีบใด	ซึ่งสินคาที่ทานจะไดพบเป็น	สินคาทีป่ลอดภาษีเรียบรอยแลว	เชน	น้ําหอมยี่หอดัง
Chanel,	Marc	Jacob,	Prada,	Issey	Miyake,	Britney	และอื่นๆอีกมากมาย	นอกจากน้ียังมีรานขายเสื้อผาแฟชั่น
ที่มีชื่อเสียงใหทานไดเลือกซื้ออยางจุใจ	สําหรับนองๆ	หนูๆ	พลาดไมไดสําหรับช็อคโกแลตที่มีใหเลือกมากมาย
หลายชนิด

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่าแบบ	“สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ ต”	ณ	ภัตตาคารในเรือสําราญพักคางคืนบนเรือสําราญ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนที่จัดแสดงงานประติมากรรมมนุษยเปลือย	ในหลากหลายอิริยาบถทั้ง
น่ัง	เดิน	ยืน	ทํากิจกรรมตางๆ	เป็นรูปแบบเสมือนจริง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ปราสาท	Akershus	งานสถาปัตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค	ปราสาท
หินยุคกลางซึ่งครั้งหน่ึงเคยใชเป็นที่ประทับของราชวงศในปี	1299	จนกระทั่งปี
1592	จึงมีการปรับปรุงเป็นปอมปราการโดยใชแนวกําแพงและปืนใหญเพื่อ
ปองกันเมืองออสโล



กรุณาเตรียมกระเป าใบเล็กสําหรับคางคืนบนเรือ	1	คืน	เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน

ศาลาวาการอยูกลาง	downtown	และสามารถเดินเชื่อมตอไปยังสถานที่ทอง
เที่ยวอื่นๆ	ไดงายมากๆ	และอยูไมไกลจากริมทะเลบริเวณ	oslo	เป็นสถานที่ที่
มีสเนหในทําเลที่ตั้ง

เป็นแหลงชอปป้ิง	ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล	สินคาของฝากที่นิยมของนักทอง
เที่ยวคือ	เครื่องครัว	พวงกุญแจ	เป็นตน	สินคาและของที่ระลึกตางๆ	ที่ขายกัน
ในประเทศน้ีจะมีราคาคอนขางสูง	เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศที่มีคาครอง
ชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง	แตถึงแมวาประเทศนอรเวยจะมีสินคาที่แพง
แตก็ยังมีชวงลดราคาสินคา	คือ	ปีละ	2	ครั้ง	ไดแก	ชวงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ	และ	ชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

เป็นเรือสําราญที่จะใชโดยสารขามเมือง	ภายในเรือก็มีขาวของเครื่องใชตางๆ
คลายๆบานเรือ	คุณจะไดสัมผัสบรรยากาศการเดินเรือที่แทจริง	บนเรือลอง
เรือคางคืนหรือเรือขามฟาก	คุณจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือที่มีอยู
ในน้ําและระดับนานาชาติ

	บริการอาหารคํ่าแบบ	“สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต”
	เรือสําราญ	DFDS	Seaways	พักคางคืนบนเรือสําราญ

ชวงเชา
บริการอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน	ณ	ภัตตาคารบนเรือสําราญ
09.45	น.	เรือเทียบทา	ณ	ชายฝ่ังกรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมารก
จากน้ันนําทานถายรูปบริเวณดานหนา	พระราชวังอมาเลียนบอรก	(Amalienborg	Palace)	เป็นที่ประทับ

ของราชวงคเดนมารกนับตั้งแต	ค.ศ.	1794	ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค	ตรงกลางมีพระรูปทรงมาของพระเจาเฟ
รดเดอริกที่	4	ปีกดานหน่ึงของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑหองหับตางๆ	ที่เคยเป็นพํานักของราชวงศในชวงปี	ค.ศ.
1863-1947

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเขาสู	สวนสนุกทิโวลี	ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึงสรางมาแตตนศตวรรษที่	19	สวน

สนุกแหงน้ีนับเป็นจุดทองเที่ยวที่เชิดหนาชูตาที่สุดแหงหน่ึงของเดนมารก	การเดินเลนในสวนสนุกทิโวลี	ในชวง
ฤดูรอนถือไดวาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมารกทุกคนถือเป็นเรื่องที่ตองทําเป็นประจําทุกปี	[ไมรวมคา
บัตรเครื่องเลนในสวนสนุก	**ฤดูหนาวอาจมีชวงวันทีส่วนสนุกปิด	จะเปลีย่นเป็นเขาพิพิธภัณฑอมา
เลียนบอกซ]
ที่มุมดานเหนือของสวนสนุกแหงน้ีเป็นที่ตั้งของ	จัตุรัสกลางเมือง	ภาษาเดนมารกเรียกวารอฮุดซแพลดเซน

ที่จุดน้ีนอกจากเป็นที่ตั้ง	ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน	และยังเป็นศูนยกลางของเสนทางเดินรถทั่ว



โคเปนเฮเกนอีกดวยมี	รูปป้ันฮันสคริสเตียน	แอนเดอรสัน	กวีเอกของเดนมารกก็ตั้งอยูบนจตุรัสแหงน้ี	ทาง
ดานซายของศาลาวาการเมือง
นําทานชอปป้ิงสินคายาน	วอลคกิ้งสตรีท	หรือ	ถนนสตรอยก	ถนนชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลา

วาการเมืองไป	สิ้นสุดที	่Kongens	Nytorv	ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดังรานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส,พอรซ
เลน	เป็นตน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	นําทานเขาสูที่พัก	ณ	First	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน	ณ	ภัตตาคารบนเรือสําราญ

เมืองในเทพนิยาย	เป็นทั้งเมืองหลวงใหญที่สุดของประเทศเดนมารก	เป็นยาน
ธุรกิจที่สําคัญ	และเป็นเมืองที่สวยงามและนาสนใจ	ดวยมีลักษณะของการผสม
ผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

เป็นสถานที่ประทับในชวงฤดูหนาวของราชวงศเดนมารกมาตั้งแตปี	ค.ศ.1794
ซึ่งตั้งอยูในเมืองโคเปนเฮเกน	ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก	และการตกแตง
ภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตลร็อคโคโค

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเกาแกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง	อายุ150กวาปีแลว
มีกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับผูคนทุกวัย	ทั้งเครื่องเลนแบบผาดโผนที่ทัน
สมัยและนาตื่นเตน

เป็นจัตุรัสที่งดงามมากที่สุดในยุโรป	จัตุรัสดานหนาของ	พระราชวังอมาเลียนบ
อรก	มีพระรูปของ	กษตัริยเดนมารกทรงมา	ดูสงางามมาก	บริเวณหนา
พระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวัน	เป็นที่นาตื่นตาตื่นใจของนัก
ทองเที่ยวเป็นอยางมากในการเดินเลน	ชมเมือง	ชมการเปลี่ยนเวรของเหลา
ทหาร

เป็นถนนสายชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรป	ดวยความยาว	1.8	กิโลเมตร

	บริการอาหารคํ่า



ไมรวมคาบัตรเครื่องเลนในสวนสนุก	**ฤดูหนาวอาจมีชวงวันที่สวนสนุกปิด	จะเปลี่ยนเป็นเขาพิพิธภัณฑอมา
เลียนบอกซ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	First	Hotel	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายรูปคูกับ	ลิตเติ้ลเมอรเมด	เงือกนอยสัญลักษณของเมือง	ซึ่งยังคงน่ังเศรารอเจาชายตามเน้ือเรื่อง

ในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลานิทานระดับโลก	ฮันส	คริสเตียน	แอนเดอรสัน	โดยไดรับการสนับสนุนจาก	บริ
เวอร	จาคอบเซน	เจาของมูลนิธิ	คารลสเบิรก
นําทานถายรูป	น้ําพุเกฟิออน	เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึน้มา
ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบิน

ชวงบาย-ชวงคํ่า
14.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK

152	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.45	น.	เดินทางถึง	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลีย่นเครื่อง

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สัญลักษณของเมืองซี่งตั้งอยูที่ริมอาวโคเปนเฮเกน	นักทองเที่ยวแทบทุกคนมา
ตรงจุดน้ีเพื่อถายรูปคูกับเธอ	ที่ยังคงน่ังหนาเศราเฝารอ	เจาชายคนรักตามเน้ือ
เรื่องในเทพนิยายของ	ฮันส	คริสเตียน	แอนเดอสันขณะเดียวกันทานจะได
ทราบเรื่องราวอันเป็นที่มาของเงือกนอยตามเน้ือหาในเทพนิยายรักบันลือโลก
ปัจจุบันลิตเติ้ลเมอรเมดมี	"นองสาว"	แตตั้งแสดงอยูที่	Langelinie	ในอาว
โคเปนเฮเกน	ไมไกลจากที่ตั้งเงือกนอยตัวเดิม

เป็นน้ําพุขนาดใหญที่ถูกสรางขึน้ในรูปทรงที่แปลกตา	คลายกับเป็นธารน้ําตก
จําลอง	เพื่ออุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน	ตนตํานานของราชอาณาจักร
เดนมารก	เป็นรูปป้ันที่สวยงามตระการตา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา
03.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่EK	376	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1)	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา	30	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวง
หนากอนออกเดินทาง	2	สัปดาห
2)	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวอันเน่ืองมาจากกรณีที่เกิด	เหตุจําเป็นสุดวิสัย	อาทิ	การลาชา

ของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจราจล,	อุบัติเหตุ,	การจราจรติดขัด	ฯลฯ	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผล
ประโยชน	และจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
3)	เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจายกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทานไมสามารถที่จะเรียก

รองเงินคืน	ในกรณีที่ทานปฏิเสธ	หรือสละสิทธิใ์นการใชบริการน้ันที่ทางทัวรจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณี
4)	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึน้และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว	หากทานถูกปฏิเสธการ

เขาประเทศ	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ

1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง
2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	(ไป-กลับ)	สายการบินเอมิเรตส
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามที่ระบุในรายการ
3.	คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน	ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
4.	รถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรมพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	โรงแรม	ที่พัก	3-4	ดาว	ตามระบุหรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน	(หองละ	2-3	ทาน)
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
8.	คาเรือสําราญ	DFDS	(Scandinavian	Seaways)
9.	หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว	คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000/150,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
2.	คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให	30	กิโลกรัมตอหน่ึงคน
3.	คาทิปไกดทองถิน่	(ทานละ	2	ยูโร/วัน/คน)	และคนขับรถ	(ทานละ	2	ยูโร/วัน/คน)
4.	คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขัน้ตํ่า	100	บาท	/	วัน	/	คน	(100	*	6	วัน)
5.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯ	จัดให

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกนยื่นสถานทูตสวีเดนระยะเวลาในการยื่น	15	วันทําการ
(	**	ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือ	ตามวัน	เวลาและสถานทีท่ีน่ัดหมาย**	)
1.	พาสปอรต	ที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	กอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกา	ไมวาจะเคยมี

วีซาใน	กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(ตองมีฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน	และมีอายุไมเกิน	6	เดือน	และเหมือนกันทั้ง

2	รูป)
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	หรือสําเนาบัตรขาราชการ	/	สําเนาทะเบียนสมรส	/	ใบสูติบัตร	(ใน

กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี)พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	(ถามี)
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	โดยระบุตําแหนงและ

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจาก



น้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองบริษทัทีค่ัดไวไมเกิน	3	เดือน	พรอม

วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง	6	เดือน	(ฉบับภาษาอังกฤษ)
6.Statementยอนหลัง	6	เดือน	(นับจากวันปัจจุบัน)	บัญชีออมทรัพย	ควรเลือกเลมที่มีการเขา	-	ออกของเงิน

สมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายใน
การเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ปรับยอดอัพเดทลาสุดไมเกิน	15
วันกอนยื่นวีซา	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1	ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่สามารถสืบ

ความสัมพันธได	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม	คือBank	Guaranteeที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	และระบุบชื่อผูเดินทาง	ตองสะกดชื่อ–	นามสกุล	ใหตรงตามหนา
พาสปอรต	เป็นฉบับภาษาอังกฤษ	เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร	15	วันกอนยื่นวีซา
7.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษา	จะตองมี	หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ	(ตัวจริง)

เทาน้ัน
8.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาอังกฤษ	โดยที่บิดา,	มารดา	และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก
ทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการอําเภอ	หรือสํานักงานเขตตนสังกัด	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทาง	ราชการอยางถูกตอง
9.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน
10.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ
11.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯ	ที่ไดระบุโดยทั้งหมด
12.	เอกสารแปลตองมีตราประทับจากศูนยแปลทีไ่ดการรับรองจากสถานทูตเทานัน้
เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร	หาก

ทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิม่เติมฉบับละ	500	บาท	**
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

กรณีที่ทานตองออกตัว๋ภายในประเทศและตางประเทศ	เชน	(ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจา
หนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน	โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา	มิเชนน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป	คืนมัดจําทั้งหมด
2.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.				ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	15	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด


