


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม ห้างเอน็เค NK ล่องเรือส าราญ Silja Line และ DFDS  
ชมกรุงเฮลซิงก ิบินสู่ออสโล เมืองไวกิง้  

น่ังรถไฟสายโรแมนติก ฟลมั-วอสส- ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด  
เมืองเบอร์เกน, ชมกรุงโคเปนเฮเกน ช้อปป้ิงสินค้าราคาพเิศษ 

ล่องเรือส าราญ DFDS // ล่องเรือส าราญซิลเลยีไลน์ Silja Line // น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ 
ก าหนดการเดนิทาง 
08-17 เมษายน 2561 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

 



วนัที่ 1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่ 2       โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส าราญ DFDS *** ห้องพกัเห็นววิทะเลทุกห้อง *** 
01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways  เทีย่วบินที ่TG950 
07.40 น.  ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองโคเปนเฮเกน  ตวัเมืองตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศ
ประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ใจกลางกรุง 
“โคเปนเฮเก้น” Copenhagen น าคณะเท่ียวชมเมือง
ผา่นจตุรัสซิต้ีฮอลล ์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตยา่น
ใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ล
เมอร์เมด  Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซ่ึง
ยงัคงนัง่เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนั
ลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮนัส์คริสเตียน 
แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์ 
จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ล  สเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้ และเรือส าราญจอดเด่นเป็น
สง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกบัน ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนด์
ข้ึนมา 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นน าท่านชมจตุรัส “พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์
แห่ง เดนมาร์ก เก็บภาพทหารรักษา
พระองค์ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงาม รถ
โค้ชผ่านชม “ราวน์ทาวเวอร์” Round 
Towerอาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และ
ย่านเขตท่าเรือ Kongens Nyto  rv ท่ีมี
อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น ตั้ ง แ ต่ ยุ ค
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพ
ท่ีงดงาม เหมาะส าหรับการเยือนเมือง
น้ีท่านสู่ยา่นใจกลางเมืองเพื่ออิ  สระกบัเมืองอนัสวยงามหรือเลือกหาซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรออก
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ น าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก
นานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือก ชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือส าราญล าน้ีจะน าท่าน
ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศ
นอร์เวย ์ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

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


ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อม
เคร่ืองด่ืม ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค ่าคืน
นีห้าความส าราญและพกัค้างคืนในเรือส าราญ DFDS 

พกัที่ :   ทีพ่กั: บนเรือ DFDS TOR LINE ด้วยห้องพกัแบบ Outside Cabin เห็นววิทะเลพกัห้องละสองท่าน                         

วนัที่ 3   ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ 
น าคณะเขา้เทียบชายฝ่ังกรุงออสโลประเทศนอร์เวย ์น าท่านโดยสารรถโคช้ปรับอากาศสู่ “กรุงออสโล” เมืองหลวง
ของประเทศนอร์เวยใ์นอดีตคร้ังสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยู่
ในอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้นนอร์เวย ์
เคยยา้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจากกรุง
ทรอนไฮม์เป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทัง่ไดย้า้ยมา
เป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโอ่อ่าในเวลาน้ีอุดม 
ไปดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ัง
นั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิ
ไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลด์แฟร์แฮร์ 
ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ เก็บภาพความงดงามของตวัเมืองจากบริเวณลานสกีจัม๊ 
(Holmenkollen) ท่านจะประทบัใจไปกบัความงดงามของเมืองหลวงแห่งชาวเหนืออยา่งจุใจ  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟวิกเกแลนด์  ท่ีใช้

เวลาถึง 40 ปี  ในการแกะสลักหินแกรนิต และ
ทองแดงให้ยุวชนได้เห็นว  ั ฏจกัรในหน่ึงชั่วชีวิต
ของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของ
รูปแกะสลกัช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลกั
จากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปป้ัน หล่อส าริด 
เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุ
ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอย่า
เตม็ท่ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟ
ลอม(Flam) 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตาคาร  

พกัที่ :   Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel หรือเทยีบเท่าระดับใกล้เคยีง 

วนัที่4    ฟลอม – ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - น่ังรถไฟสายโรแมนตกิฟลอมสบาน่า – เบอร์เกน 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 



น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ด อนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ีไหลรินจากภูผาอนั
สูงชนัลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟลอม น าท่านเดินสู่ท่าเรือฟลอม 
น าท่านลงเรือยอร์ชเพ่ือชมความงามของ
ซอจ์นฟจอร์ด เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิด
โอกาสให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพชวนฝันของ
ซอจ์นฟจอร์ด ที่สวยที่สุดของโลก ชมภูผา
หินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้
วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นพกัฤดู
ร้อน ของชาวนอร์เวยท่ี์สร้างจากไมส้นเป็น
หย่อมๆ รวมถึงน ้ าตกท่ีไหลตกจากริมหน้า
ผา สร้างบรรยากาศใหต่ื้นตาต่ืนใจมิรู้ลืม(1.45 ช.ม.) ถึงชายฝ่ังจากนั้น น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฟลอม  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana ท่ีโด่งดังท่ีสุดตามเส้นทาง ฟลัม – เมร์ดัล – วอสส ท่านจะได้ชม
ธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้ าตกท่ีสวยงาม ซ่ึง
หลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภ  าวะทั้ ง
ปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจ
ท่านไปอีกนาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บ
ภาพความประทบัใจ น าท่านนั่งรถไฟต่อสู่
สถานีรถไฟเมืองวอสส (Voss) จากนั้นน า
ท่านออกดินทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen) 
เมืองแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลเหนือ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Scandic Hotel Bergen ที่พกัระดบัใกล้เคยีง   
                                       

                  

วนัที่5    เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา – โกล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน Bergen  
เมืองมรดกโลก ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ย่าง
ดี น าท่าน นัง่รถรางข้ึนสู่ยอดเขา (Fløyen) บน
ความสูง 520 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเล เพื่อ
ใหท้่  านไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพ
บรรยากาศท่ีงดงามและประทับใจ ได้เวลา
สมควร น าท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาท่ีมีทั้ง

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


ปลาทะเลน ้ าลึกชนิดต่างๆ และผกัผลไมท้่านจะเพลิดเพลินไปกบัการเดินชมเมืองอยา่งเต็มท่ี เร่ิมจากเขตเมืองเก่า
อนัเป็นท่ีตั้ งของ Fish Market ท่ีเป็นทั้ งตลาด ปลาอนัเก่าแก่และศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคน้ี 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บา้นชาวประมงโบราณ Bryggen ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษอ์าคารไมสี้สันสวยงามท่ีมี

อายเุกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นบัเป็น
ตัวอย่างการก่อส ร้าง ท่ี โดด เด่นและมี
ค ว ามส าคัญ ท างป ระวัติ ศ าส ต ร์แล ะ
วฒันธรรม จนไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) 
ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมือง
โกล(Gol) เมืองสกีรีสอร์ท 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Pers Hotel Gol ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                                  
วนัที่ 6    โกล – ออสโล – ชอปป้ิง – เฮลซิงก ิ(บินภายใน) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโล ท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศนอร์เวย ์ผา่นชมบา้นเรือนท่ีสวยงามระหวา่งทาง สัมผสั
ธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุง  ออสโล เมืองหลวง
แสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั
เมือง  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง ในยา่นคาลร์ล โจฮนั บริเวณกลางเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย ทั้งสินคา้

แบรนดเ์นมและของท่ีระลึก 
*** อสิระอาหารมื้อค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

16 .30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เช็ค-อนิ เตรียมตัวเดินทาง 
19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิประเทศนอร์เวย์ โดยเทีย่วบินที ่DY… 
22.15 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิจากน้ันน าท่าเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัที่ :   Holiday Inn Helsinki Hotel ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                                                   
วนัที่7    เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปป้ิง  
 ล่องเรือส าราญซิลเลยีไลน์ Silja Line (ห้องพกัววิทะเลทุกห้อง) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

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


น าท่านชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวดิีชและรัสเซีย 
เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  น าชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจาก
จะเป็นตลาดย่าน ใจกลางเมืองท่ี ขายของท่ี ระลึกแก่
นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และ
ดอกไมแ้ล้ว ยงัแป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบระธา
นาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าท่านเขา้ชม “โบสถหิ์นเทมเปอ
เลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุด
เจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่ านได้เห็น
ภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติโม ในปี
ค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์
นิกายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม“จตุัรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยงัมี “อนุสาวรียซิ์เบลิ
อุซ” Sibelius คีตกวเีอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล ์

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้าง

ทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงราย
ไปด้วยสินค้าดีไซน์ช่ือดังอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงใน
ห้างสรรพสินค้าช่ือดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย
เป็นการส่งท้าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าคณะ
เดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือ
ส าราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซ่ึงเป็น
เรือสมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่าน
ทะเล บอลติกสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, 
ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลบั, ดิสโก้เธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคใน
คาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสอง
เมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี กรุงเฮลซิงก ิ– กรุงสต็อกโฮล์ม อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่ า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิ เศษ สแกนดิ เนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  ณ 
ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย  และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัความหรูหราทีไ่ม่ธรรมดาในคืนพเิศษนี ้  

พกัท่ี : บนเรือ Silja Line ด้วยห้องพกัแบบ Outside Cabin เหน็ววิทะเลพกัห้องละสองท่าน  
วนัที่ 8   สต๊อกโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือรบวาซ่า – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม    
                   ช้อปป้ิง – จุดชมววิ    
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  



น าท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บ
การขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน ้ า” 
Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเล
บอลติค” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มา
ตั้ งแ ต่ค ร้ัง  ศตวรรษ ท่ี  13 ศิลปะและ 
สถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความ
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, 
ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงั
ตั้งอยู่ริมน ้ าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่
น้อย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ท าให้สต็อกโฮล์มเป็น
เมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก น าคณะเดินทางเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแห่ง
ราชอาณาจกัรสวีเดนท่ีไดรั้บ พระราชโองการให้สร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการท าสงครามกบัเยอรมนี “เรือรบวาซาร์” ได้
ถูกสร้างข้ึนอยา่งยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบล าน้ีกลบัไม่มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล าต่อหนา้ศตัรู
ของสวีเดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน ้ าได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้น
ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยูอ่ยา่งเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมา และน ามาตั้ง
แสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ท่ีห้างสรรพสินคา้เอน็เค NK ซ่ึงเป็น “หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยโุรปเหนือ”  หรือยา่น Walking Street อนัทนัสมยั เต็มไปดว้ยร้านคา้แบนด์เนม จากทัว่ยุโรป ยี่ห้อต่างๆ มากมาย 
รวมทั้งของท่ีระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวสิ 

*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
บ่าย  น าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ, ท าเนียบรัฐบาล ผ่านชม“ แกมล่าสแตน” เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบั

ภาพวาด น าท่านข้ึนสู่จุดชมววิพร้อมชมความสวยงามของกรุงสตอ๊กโฮลม์จากดา้นบน 
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :  Radisson Blu Hotel      ที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                              
วนัที่ 9   สต๊อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุงสต๊อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ  
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
  จากน้ัน น าท่านเข้าชม “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือ

ศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้าง
ดว้ยอิฐแดงกวา่ 8  ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโม
เสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธี
มอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลล์แห่งน้ี 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Thai Airway  เทีย่วบินที ่TG 961 



วนัที่ 10  กรุงเทพฯ 
05.50 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 

อตัราค่าบริการ  
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 

 

09-18 เมษายน 2561 99,900 99,900 99,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ –โคเปนเฮเกน้ // สตอ๊กโฮลม์ - กรุงเทพฯ(หรือเดินทางสลบัก่อนหลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณา
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 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วี
ซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

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

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

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง

กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน



สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 


