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เกลโล่*ล่องเรือชมฟยอร์ด*รถไฟฟลมัสบาน่า 
ล่องเรือส าราญ 2 ล า*DFDS*SILJA LINE (ววิทะเล) 

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

นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลมั-ไมดาล-ฟลมั ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด  
สวยที่สุดชมกรุงโคเปนเฮเกน ช้อปป้ิงสินค้าราคาพิเศษ... 

รหสัทัวร ์AEU84-14 
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วนัที่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน    
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
วนัที่2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส าราญ DFDS (ห้องพกัSea View)  
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย Thai Airways  เที่ยวบินที่ TG950  
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ น าคณะเดินทางเขา้สู่ใจกลาง “เมืองโคเปนเฮเกน” Copenhagen  ตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเล
เหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้ าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 

น าคณะเที่ยวชมเมือง ผ่านจตุรัสซิตีฮ้อลล์  อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กบั “เงือก
น้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซ่ึง
ยงัคงนัง่เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนักเล่า
นิทานระดับโลก  ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน  โดยได้รับการ
สนบัสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกลก้นั
เป็นยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้ และเรือส าราญจอดเด่นเป็น

สง่า เดินผา่นสวนสาธารณะท่านจะพบกบั “น ้าพเุกฟิออน” เทพธิดา
ผูเ้สียสละกบับุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้น น าท่าน

ชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ที่ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง 
เดนมาร์ก ชม “ทหารรักษาพระองค์” ในชุดเคร่ืองแบบที่งดงาม 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่ านชม  “ ย่าน เขต ท่ าเรือ”  Kongens Nytorv ที่ มี อ าคาร
บ้านเรือนตั้ งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่  17 เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม 
เหมาะส าหรับการเยือนเมืองน้ีท่านสู่ยา่นใจกลางเมืองเพื่ออิสระกับ
เมืองอนัสวยงามหรือเลือกหาซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร
ออกเดินทางสู่ท่าเรือ 

15.00 น าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด 
เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชม
สินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือส าราญล านี้จะน าท่านล่องสู่ทะเล
เห นือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก  ออกเดินทางจาก
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศ
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นอร์เวย์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท์ี่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   
ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด พร้อมเคร่ืองด่ืมใหท้่านเลือก ท่านล่ะ 

1 แก้ว ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค ่าคืน
น้ี หาความส าราญและพกัคา้งคืนในเรือส าราญ DFDS  

ที่พกั: เรือ DFDS LINE พกัห้องละสองท่าน ห้องพกัววิทะเล (Sea View)  
วนัที่3 ออสโล – ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลมั/วอส  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  

09.45 เรือเดินทางถึงกรุงออสโล น าท่านชม “กรุงออสโล” Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยัที่
นอร์เวยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้นนอร์เวย ์เคยยา้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจากกรุงทรอนไฮม์
เป็นกรุงเบอร์เก้น จนกระทัง่ได้ยา้ยมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัที่โอ่อ่าในเวลาน้ีอุดม ไปด้วยประวตัิศาสตร์
ยอ้นหลังถึง 900 ปี ในคร้ังนั้ นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใตก้าร
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลด์แฟร์
แฮร์ ผา่นชมโบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ น า

ท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะทึ่ งผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟวิกเกแลนด ์ ที่ใชเ้วลาถึง 40 
ปี   ในการแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้ยวุชนไดเ้ห็นวฏั
จกัรในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้ง
ของรูปแกะสลกัช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแขง็ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกที่ไหลรินจากภูผาอนั

สูงชนัลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนานน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองฟลมั / เมืองวอส เมือง
แสนสวย ริมฟจอร์ด สุดแสนโรแมนติค 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Fretheim Hotel / Park Hotel Voss / Fjordtell Hotel  หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4 ฟลมั – ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล่   
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ “เมืองฟลมั” Flam  ลงเรือน า
เที่ยวล าใหญ่ เพ่ือล่องชมความงามของซอจ์น ฟจอร์ด ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ ล าเรือจะ
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ค่อยๆ แล่นเลียบชายฝ่ัง เปิดโอกาสให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพชวนฝันของซอจน์ ฟจอร์ดที่สวยที่สุดของโลก ชมภู
ผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติ บรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นพกัฤดูร้อน ของชาวนอร์เวย ์
ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ รวมถึงน ้ าตกที่ไหลตกจากริมหน้าผา สร้างบรรยากาศให้ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม 

จนกระทัง่ถึง “เมอืงกดุแวนเก้น” เมืองชนบทที่น่ารัก  
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลัม “น่ังรถไฟสายโรแมนติค” FLAMSBANA ที่โด่งดังที่ สุดตาม
เส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดัล – ฟลัม ท่านจะไดช้มธรรมชาติบริสุทธ์ิ และ
น ้ าตกที่สวยงาม ซ่ึงหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้ งปวง 
ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน รถไฟถึงเมือง
ไมดาล เก็บภาพความประทับใจ น าท่านนั่งรถไฟกลบัสู่สถานีรถไฟ
เมืองฟลัม ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเกลโล / กอล  
เมืองสกีรีสอร์ท / เขา้สู่โรงแรมที่พกั 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Thon Hotel Geilo / Per Hotel Gol หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5 เกลโล่ – ออสโล – ช้อปป้ิง – เฮลซิงก ิ(บินภายใน) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางกลบัสู่ “กรุงออสโล” โดยใชเ้ส้นทาง
แสนสวย ผา่นชมบา้นเรือนที่สวยงามระหวา่งทาง สัมผสัธรรมชาติ
สุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของ
ประเทศนอร์เวย ์จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง ใน “ย่านคาร์ล โจฮัน” Karl Johan บริเวณกลางเมืองซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย ทั้งสินคา้แบรนดเ์นมและของที่ระลึก    

ค า่ อิสระอาหารมื้อค า่เพ่ือความสะดวก 
15.30 น.  น าท่านออกเดินทางสนามบิน เช็ค อิน เตรียมตัวเดินทาง  
19.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ ........... 
22.20 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จากน้ันน าท่าเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

พกัที่:  Scandic Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปป้ิง – 
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                   ล่องเรือส าราญซิลเลยีไลน์ Silja Line(ห้องพกัววิทะเล Sea View) 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก  

น าท่านชม “นครเฮลซิงกิ” Helsinki เมืองหลวงประเทศ
ฟินแลนด์ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและ
รัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  น าท่าน

เข้าชม  “โบส ถ์หิ น เทม เปอ เลียวคิ โอ ” Templiaukkio 
Church ที่สร้างขึ้ นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่

นอ้งตวัโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงที่ดี นอกจากนั้นยงัมี “อนุสาวรีย์
ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลง
ฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล ์น าชม “ตลาดนัดริม
ทะเล” Market Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะเป็น
ตลาดยา่นใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกัท่องเที่ยว 
แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ 
ยงัแป็นที่ตั้งสถานที่ส าคญั อาทิ ท าเนียบระธานาธิบดี, 
ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่

ระลึกตามอธัยาศยั ต่อจากนั้นเยีย่มชม “มหาวิหาร Uspensky” ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ที่งดงาม
ดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นพาชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหาร

ใหญ่นิกายรูเธอรัน ชม “ย่านถนนเอสปลานาดิ” Esplanadi ที่สองขา้งทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิช
ผสมสวดิีชเรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงัอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงในในกรุงเฮลซิงกิตามอธัยาศยัเป็นการส่งทา้ย 

15.00 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทาง

เปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา “ซิลเลยีไลน์” 
Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย
ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน 
เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, 
ร้านอาหาร, บาร์, ไนตค์ลบั,  ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์นัทนาการส าหรับ
ครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ 
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และบา้นไมส้มยัศตวรรษที่ 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี กรุงเฮลซิงก ิ– กรุงสต็อกโฮล์ม 
อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ  

ค า่ บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian 

Seafood ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลา
คาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัความหรูหราที่ไม่ธรรมดา
ในคืนพเิศษนี ้ 

ที่พกั:  บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์: Silja Line พกัห้องละสองท่าน ห้องพกัววิทะเล (Sea View) 
 
 

วนัที่7 สต๊อกโฮล์ม – ศาลาว่าการ(โนเบล) – พพิธิภณัเรือวาซ่า – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม  

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  

09.45  เรือเดินทางถึงกรุงสต็อกโฮล์ม  น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เที่ยวชมเมือง
หลวงของประเทศสวีเดน  ที่มีความสวยงามที่สุดแห่ง
หน่ึงของโลก จนไดรั้บการขนานนามว่า “ความงามบน 
ผิวน ้า” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” 
เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษที่ 13ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย 
และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้ ง
ปราสาทราชวงัตั้งอยูริ่มน ้ าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่
นอ้ย 14 เกาะ ที่โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ท าให้สต็อกโฮล์มเป็น

เมืองที่สวยที่ สุดแห่งหน่ึงในโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ , ท  าเนียบรัฐบาล น าท่านขึ้นสู่  “จุดชมวิว” 
Fjallgatan พร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบน แลว้ผ่านไปชม “ แกมล่าสแตน”  เมือง
เก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกบัภาพวาด 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่าน “เข้าชมซิตี ้ฮอลล์” City Hall หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ
ดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้าน
กอ้น และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 
และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิต้ี ฮอลล์น้ี

น าคณะเดินทาง “เข้าชมพพิธิภัณฑ์เรือวาซา” Vasa Museum 



AEU84-14  

เรือรบแห่งราชอาณาจกัรสวีเดนที่ไดรั้บ พระราชโองการให้สร้างขึ้นเพือ่ใชใ้นการท าสงครามกบัเยอรมนี “เรือรบ
วาซาร์” ไดถู้กสร้างขึ้นอยา่งยิง่ใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบล าน้ีกลบัไม่มีโอกาสที่จะไดอ้อกไปลอยล า
ต่อหน้าศตัรูของสวีเดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงน ้ าไดเ้พียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและ
จมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยูอ่ยา่งเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนที่จะกูข้ึ้นมา 

และน ามาตั้งแสดงไวท้ี่พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ที่ห้างสรรพสินค้าเอน็เค NK ซ่ึงเป็น 

“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” *** วันอาทิตย์ ห้างเปิด 11.00 – 17.00 น. *** หรือเลือกชอ้ปป้ิงในยา่น Walking 
Street อนัทนัสมยั แมแ้ค่เดินชมเมืองเฉยๆ ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินในเมืองแสนสวยแห่งน้ี  

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าสู่ที่พัก 

พกัที่:  Scandic Stockholm Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

 
 

วนัที่8 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – สนามบิน  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก 

แวะชม “เมืองซิกทูน่า” Sigtuna เป็นเมืองเล็กๆ ที่มากดว้ยความยิง่ใหญ่ทางประวติัศาสตร์ เพราะน่ีคือเมือง
หลวงแห่งแรกของประวติัศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, Home of Vikings (เมืองของกษัตริย ์
บา้นของไวก้ิง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง
หลวงอยา่งกรุงสต็อคโฮล์มราว ๆ 40 กิโลเมตร เมืองแห่งน้ีจึง
เป็นหน่ึงในเมืองที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์มากที่สุด
เมืองหน่ึงของสวเีดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรือกวา่ 1,100 ปี
มาแลว้ กษตัริยส์วีเดนเคยประทบัอยูท่ี่เมืองน้ีราวๆ 250 ปีเลย
ที เดี ยว มี การใช้ เห รียญ เพื่ อ แทน เงินตราค ร้ังแรกของ
ประวตัิศาสตร์สวเีดนที่น่ี ในน้ีจึงมีซากส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ในยคุ
นั้ นมากมาย เพราะ เคยถูกท าล ายจากการสู้ รบกับชาว
เอสโตเนีย เมืองแห่งน้ีจึงไม่มีความส าคญัเหมือนเช่นเคย เพราะเมืองหลวงถูกยา้ยไปยงัที่ตั้งปัจจุบนัคือกรุงสต็อค
โฮล์ม ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กที่สุดในวีเดน ดว้ยจ านวนประชากรเพียงหยบิมือเพียง 600 คนใน
ปลายศตวรรตที่ 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ประชากรก็เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากการอยูใ่กล้สนามบินสต๊อก
โฮล์ม ที่ตั้ งอยู่ห่างจากเมืองน้ีเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้ น ท าให้ปัจจุบันเมืองน้ีมีประชากรราวๆ หน่ึงหม่ืนคน 
จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเก็บภาพความประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน 

14.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961 
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วนัที่9 กรุงเทพฯ  
05.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน 

และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
06-14 เม.ย. // 8-16 เม.ย. // 24 เม.ย.-2 พ.ค // 02-10 พ.ค. // 16-24 พ.ค. // 31 พ.ค.-08 ม.ิย.  

12-20 มิ.ย. // 19-27 ม.ิย. // 02-10 ก.ค. // 09-17 ก.ค. // 30 ก.ค.-07 ส.ค. // 14-22 ส.ค. // 21-29 ส.ค.  
11-19 ก.ย. // 25 ก.ย.-03 ต.ค. // 09-17 ต.ค. // 16-24 ต.ค. // 23-31 ต.ค. 63 

(กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
 

 

อตัราค่าบริการ   
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิม่ท่านละ 

เม.ย.63 89,900 89,900 85,900 19,900 

พ.ค.63 72,900 72,900 68,900 19,900 

ม.ิย. 63 79,900 79,900 75,900 19,900 
ก.ค.-ส.ค.63 89,900 89,900 85,900 19,900 

ก.ย.-ต.ค. 63 82,900 82,900 78,900 19,900 

*** หากท่านต้องการที่น่ังช้ันธุรกิจ หรืออพัเกรดห้องพักกรุณาสอมถามเพิ่มเติมกับแผนกเซลล์ *** 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้//-สตอ๊กโฮลม์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 
ช.ม./วนั 

 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มี
อุณหภูมิต  ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี  หรือไม่ได้
เดินทางไป หรือ กลบัพร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิม่ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าบริการ  4,500.- บาท 

 ค่าน ้ าด่ืม 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (900 บาท) 
 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง (14 ยโูร) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
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 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสาย
การบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 40,000 บาท  ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่  35 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัทีค่อนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่น
วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
• ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัยื่นวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพจิารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถกูหักและส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

• ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคนื ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการต่อรองระหวา่งบริษทัฯกบัแลนดโ์อเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกัต่างประเทศ
เพื่อที่จะไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้เป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
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เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
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 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


