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ชมกรุงสตอกโฮลม - ชอปปงสินคาแบรนดเนม หางเอน็เค NK - ลองเรือสําราญ Silja Line และ 
DFDS 

ชมกรุงเฮลซงิก ิ- บินสูออสโล เมืองไวกิ้ง - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-วอสส- ลองเรือชม

ซอจนฟจอรด 
เมืองเบอรเกน - ชมกรุงโคเปนเฮเกน - ชอปปงสินคาราคาพิเศษ 

ลองเรือสําราญ 2 ลํา - ลองเรือฟยอรด 



 

 

กําหนดการเดินทาง 26 ธ.ค.61-04 ม.ค.62 
      ( กรุณาสาํรองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ) – สตอคโฮลม   
22.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

ชั้น 4 โดยม ีเจาหนาที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 สตอคโฮลม – ชมเมือง – พักบนเรือสาํราญซิลเลีย ไลน – เฮลซิงก ิ
01.10 เหิรฟาสูกรุงสตอคโฮลม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย แอรเวย Thai Airways

เที่ยวบินที่ TG960 

07.00 เดินทางถึงกรุงสตอคโฮลม ประเทศสวีเดน หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลวเดินทางเขาสูตัว

เมือง นําทานเดินทางเขาสูใจกลาง“กรุงส

ตอกโฮลม” Stockholm เที่ยวชมเมือง

หลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงาม

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก จนไดรับการขนานนาม

วา“ความงามบน ผิวน้ํา”Beauty on 

Waterหรือ“ราชินีแหงทะเลบอลติค” 

เมืองแหงประวัติศาสตร มาต้ังแตครั้งศตวรรษที่

13ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบานเมือง,ตึกรามบาน

ชอง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา เกาะใหญนอย 14 เกาะ ที่โอบลอมดวยทะเล

บอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็นLake Malarenทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งใน

โลก ผานชมโรงละครแหงชาติ, ทําเนียบรัฐบาล ผานชม“ แกมลาสแตน ” เมืองเกาแกที่สุดและ

สวยงามราวกับภาพวาดนําทานเดินทางเขา

ชม “พิพิธภัณฑเรือวาซา”Vasa 

Museum เรือรบแหงราชอาณาจักรสวีเดนที่

ไดรับ พระราชโองการใหสรางขึ้นเพื่อใชในการ

ทําสงครามกับเยอรมนี“เรือรบวาซาร”ได

ถูกสรางขึ้นอยางยิ่งใหญดูงดงามและนาเกรง

ขามแตเรือรบลํานี้กลับไมมีโอกาสที่จะได

ออกไปลอยลําตอหนาศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซารไดถูกปลอยลงน้ําไดเพียง 30 นาที 

เรือรบวาซารก็ลมและจมลงสูกนทะเลอยางรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจมอยูอยางเดียวดายใตทะเลบอลติค

นานถึง 333 ป กอนท่ีจะกูขึ้นมา และนํามาตั้งแสดงไวที่พิพิธภัณฑแหงนี้จากนั้น นําทานเขาชม “ซิตี้ 

ฮอลล” City Hall หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของ



 

 

สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จ

สมบูรณในป 1911 และทุกปจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิต้ี ฮอลล 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานขึ้นสูจุดชมวิวพรอมชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจากดานบนแลวผานไปชม“ แกม

ลาสแตน ” เมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด จากนั้นอิสระใหทานชอปปง ที่

หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่งเปน“หางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ”หรือยานWalking Street อัน

ทันสมัย 

15.30 นําทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา“ซิลเลีย

ไลน” Silja Lineซึ่งเปนเรือสมุทรขนาดใหญที่สุดของสแกนดิเนเวีย ลองผานทะเลบอลติกสูกรุงสตอก

โฮลม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความ

สนุกสนานมากมายในเรืออาทิภัตตาคาร,

รานอาหาร,บาร,ไนตคลับ, ดิสโกเธค,ศูนย

สันทนาการสําหรับครอบครัว, รานคาปลอด

ภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิว

ทิวทัศนอันสวยงามของหมูเกาะแกงหิน ทาเรือ 

และบานไมสมัยศตวรรษที่19 ระหวางสองเมือง

หลวงมหาเสนหแหงสแกนดิเนเวีย กรุง

เฮลซิงกิ-กรุงสต็อกโฮลม อิสระกับการพักผอนบนเรือ  

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด Scadinavian 

Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลอง

ชิมไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆพรอมทั้งชิมไวนเลิศรส เพลิดเพลินกับความ
หรูหราที่ไมธรรมดาในคืนพิเศษนี้ (หองพักวิวทะเล Sea View) 

ที่พัก:  บนเรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line พักหองละสองทาน 
วันที่ 3 เรือสําราญซิลเลียไลน – เฮลซิงกิ – ชมเมือง 
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารในเรือสําราญ  
09.00 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ นําทานชมนคร

เฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟนแลนด ซึ่งมี

สถาปตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวางสวีดิช

และรัสเซีย เจาของสมญานาม“ธิดาสาวแหง

ทะเล บอลติก”นําชม “ตลาดนัดริม

ทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจาก

จะเปนตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึก

แกนักทองเที่ยว แหลงขายปลานานาชนิด 



 

 

อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังแปนที่ต้ังสถานที่สําคัญ อาทิ ทําเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและ

โบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย นําทานเขาชม “โบสถหินเทมเปอเลียวคิ

โอ” Templiaukkio Church ที่สรางขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมาหากทานไดเห็น

ภาพถายทางอากาศ โบสถหินแหงนี้จะมีรูปรางคลายจานบิน โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นองตัวโมและ

ติโม ในปค.ศ.1969มีการตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงที่ดี ตอจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร 

Uspensy ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซที่งดงามดวยลักษณะสถาปตยกรรมแบบรัสเซีย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้นนําทานชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเปนที่ต้ังของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซาน

เดอรและมหาวิหารใหญนิกายรูเธอรัน 

นอกจากนั้นยังมี “อนุสาวรียซิเบลิอุซ” 

Sibeliusคีตกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลงฟนแลน

เดียที่สวนสาธารณะเวลล ชมยานถนนเอสปลา

นาดิEsplanadi ที่สองขางทางเต็มไปดวย

อาคารสไตลฟนนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดวย

สินคาดีไซนชื่อดังอิสระใหทานไดชอปปงใน

หางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตาม

อัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที:่  Holiday Inn Hotel  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 4 เฮลซิงกิ – ออสโล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนตกิฟลัมสบานา 
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ แบบกลอง จากนั้นนําทานออกเดินทางสูสนามบิน 

07.40 น. ออกเดินทางสูกรุงออสโลโดยเที่ยวบินที่ D8 301  

08.10 น. เดินทางถึงกรุงออสโล นําทานชม“กรุงออสโล”เมืองหลวงของประเทศนอรเวยในอดีต ครั้ง

สมัยที่นอรเวยอยูในอารักขาของอาณาจักรเดนมารคน้ันนอรเวย เคยยายเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหน

จากกรุงทรอนไฮมเปนกรุงเบอรเกน จนกระทั่งไดยายมาเปนกรุงออสโลในปจจุบันที่โออาในเวลานี้อุดม 

ไปดวยประวัติศาสตรยอนหลังถึง 900 ป ในครั้ง

นั้นออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญของจักรวรรดิ์

ไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยูภายใตการปกครองระบอบสม

บูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฟรแฮร 

ผานชมโบสถโดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยาน

แหงชาติ เก็บภาพความงดงามของตัวเมืองจาก

บริเวณลานสกีจั๊ม (Holmenkollen)ทานจะ



 

 

ประทับใจไปกับความงดงามของเมืองหลวงแหงชาวเหนือ อยางจุใจ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร” ทานจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวย ชื่อ

กุสตาฟ วิกเกแลนด  ที่ใชเวลาถึง 40 ปในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงใหยุวชนไดเห็นวัฏจักรใน

หนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร)

แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปปน หลอสําริด เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไมนานาพันธุ

ใหทานเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอยาเต็มที่ ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองฟลอม

(Flam) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี:  Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel  หรือระดับใกลเคียง  

วันที่ 5  ฟลอม-ลองเรือชมซอนน ฟยอรด- นั่งรถไฟสายโรแมนตกิฟลอมสบานา-
เบอรเกน 

เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมที่พัก   

นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสูแหลงแนวฟจอรดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ําตกที่ไหล

รินจากภูผาอันสูงชันลงสูเบื้องลางเปนภาพที่ติด

ตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟ

ลอม นําทานเดินสูทาเรือฟลอมระชายฝฟยอรด

สุดเมืองในฝน นําทานลงเรือยอรชเพื่อชความ

งามของซอจน ฟจอรด เรือจะคอยๆ แลนเลียบ 

เปดโอกาสใหทานชื่นชมทัศนียภาพชวนฝนของ

ซอจนฟจอรดท่ีสวยที่สุดของโลก ชมภูผาหินสูง

ตระหงานที่ธรรมชาติบรรจงสลักไวดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝงมีบานพักฤดูรอน ของชาวนอรเวยที่

สรางจากไมสนเปนหยอมๆ รวมถึงน้ําตกที่ไหลตกจากริมหนาผา สรางบรรยากาศใหตื่นตาตืน่ใจมิรูลืม

(1.45 ช.ม.) ถึงชายฝงจากนั้นนําทานออกเดินทางเขาสูตัวเมืองฟลอม 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

16.05 นําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana ที่โดงดังที่สุดตามเสนทาง ฟลัม – เมรดัล – 

วอสส  ทานจะไดชมธรรมชาติบริสุทธิ์ และ

น้ําตกที่สวยงาม ซึ่งหลบซอนตัวอยูหางไกลจาก

มลภาวะทั้งปวง ทิวทัศนตลอดเสนทางจะตรึงตา

ตรึงใจทานไปอีกนาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บ

ภาพความประทับใจ นําทานนั่งรถไฟตอสูสถานี

รถไฟเมืองวอสส(Voss)จากนั้นนําทานออก

ดินทางสูเมืองเบอรเกน(Bergen)เมืองแสน



 

 

สวยริมชายฝงทะเลเหนือ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที:่  Scandic Hotel Bergen  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 6 เบอรเกน-ชมเมือง-หมูบานบรกิเกน-ยอดเขาฟลอเยนตลาดปลา-เมืองโกล 
  ฉลองปใหม 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของที่พัก  

จากนั้นนําทานเที่ยวชมเมืองเบอรเกนBergen เมืองมรดกโลก ที่ไดรับการอนุรักษไวไดอยางดี นํา

ทานนั่งรถรางขึ้นสูยอดเขา(Fløyen)บนความ

สูง 520 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล เพื่อใหทาน

ไดชมวิวทิวทัศนของเมืองอันเปนภาพ

บรรยากาศท่ีงดงามและประทับใจ ไดเวลา

สมควร นําทานลงเขาสูบริเวณตลาดปลาที่มีทั้ง

ปลาทะเลน้ําลึกชนิดตางๆ และผักผลไมทานจะ

เพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอยางเต็มที่ 

เริ่มจากเขตเมืองเกาอันเปนที่ต้ังของ Fish 

Market ที่เปนทั้งตลาด ปลาอันเกาแกและศูนยการคมนาคมทางทะเลและทองเที่ยวในภูมิภาคนี้ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 บาย นําทานเดินเที่ยวชมหมูบานชาวประมง

โบราณ Bryggen  สิ่งกอสรางเกาแกที่ยังคง

อนุรักษอาคารไมสีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 

ป เรียงรายตลอดแนว นับเปนตัวอยางการ

กอสรางที่โดดเดนและมีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จนไดรับการจด

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก

(Unesco)ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองโกล(Gol)เมืองสกีรีสอรท 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมเครื่องดื่ม!!! ฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหม 2019

  

พักที:่  Pers Hotel Gol  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 7 โกล – ออสโล – ชอปปง – พักในเรอื DFDS  
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของที่พัก  



 

 

 จากนั้นนําทานออกเดินทางกลับสูกรุงออสโล ที่มีชื่อเสียงของประเทศนอรเวย ผานชมบานเรือนท่ี

สวยงามระหวางทาง สัมผัสธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของ

ประเทศนอรเวย จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 บาย อิสระทุกทานเดินเลนชมเมือง ในยานคาลรล โจ

ฮัน บริเวณกลางเมืองซึ่งเต็มไปดวยรานคาตางๆ

มากมาย ทั้งสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึก 

ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสูทาเรือเพื่อ
นําคณะลงเรือสําราญขนาดใหญดีเอฟดีเอส

DFDSซึ่งสะดวกสบายดวยสิ่งอํานวยความ

สะดวกนานาชนิด เชน ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ 

และเพลินกับการเลือก ชมสินคาปลอดภาษี ฯลฯ 

เรือสําราญลํานี้จะนําทานลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารค สูกรุงออสโล ประเทศนอรเวย ระหวางการเดินทางทานจะไดชม“ออสโลฟ

ยอรด”สวนหนึ่งของฟยอรดนอรเวยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก   

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟูด พรอมเครื่องดื่ม

ทานละ 1 แกว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทร
แอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ําคืนนี้หาความสําราญและพักคางคืนในเรือสําราญ DFDS  

ที่พกั:  เรือ DFDS LINE พักหองละสองทาน (หองพักวิวทะเล Sea View) 
วันที่ 8 สําราญ DFDS – โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ชอปปง – มัลโม 
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  

09.00 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน  เมืองหลวงของประเทศเดนมารค หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยูระหวางทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอมรอบดวยพื้น

น้ําเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดวยคาบสมุทร 

Jutland  และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ หลังผานการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานออก  

เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศมุงหนาสูใจกลางกรุง

“โคเปนเฮเกน”Copenhagenนําทานเที่ยวชมเมือง

ผานจตุรัสซิตี้ฮอลล  อาคารเทศบาลเมืองเกา เขตยาน

ใจกลางเมือง พรอมถายรูปคูกับ เงือกนอยลิตเติ้ลเมอร

เมด Little Mermaid สัญลักษณของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศรารอ

เจาชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลานิทานระดับโลก ฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน โดย

ไดรับการสนับสนุนจากบริเวอร จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญ



 

 

ที่มีเรือสินคา และเรือสําราญจอดเดนเปนสงา เดินผานสวนสาธารณะทานจะพบกับน้ําพุเกฟออน 

เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย หลังอาหารนําทานชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอรก” (Amalienborg Palace)ที่ประทับในฤดู

หนาวของราชวงศแหงเดนมารก ชม“พิธีการเปลี่ยน

ทหารรักษาพระองค” ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม รถ

โคชผานไปชม“ราวนทาวเวอร”Round Tower

อาคารเกาแกคูบานคูเมือง และยานเขตทาเรือ 

Kongens Nytorvทีม่ีอาคารบานเรือนต้ังแตยุค

คริสตศตวรรษที่17เรียงราย เปนภาพที่งดงาม เหมาะ

สําหรับการเยือนเมืองนีท้านสูยานใจกลางเมืองเพื่อ

อิสระกับเมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซื้อสินคาตาม

อัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือลมัลโม“Malmö”(44 ก.ม./1ช.ม.) นําทานขามสะพานโอเร

ซุนด The Øresund ซึ่งเชื่อมประเทศสวีเดน-เดนมารก เปนสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 

กม. เปนสะพาน 8 กม. และเปนอุโมงคใตทะเล 4 กม. เปดใชเมื่อป 2000 เชื่อมตอเมืองโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารกกับ Malmo สวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดดเดนมาก และใชไดท้ังรถยนต และ

รถไฟ  

*** อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง *** 

พักที:่   Scandic Hotel Malmo  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 9 มัลโม – ชมเมือง – โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ   
เชา  บริการอาหารมื้อเชาแบบสแกนดิเนเวียน 

มัลโมคือเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของสวีเดน Stortorget ชมจัตุรัสกลางเมืองมัลเมอที่มีมาต้ังแตปค.ศ. 

1538 บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปนของพระเจา Karl Gustavที่10ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John 

Börjeson ดานซายของจัตุรัสเปนที่ต้ังของ Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาวาการเมืองสไตลดัตชเรอ

เนสซองสที่สรางขึ้นตั้งแตป 1353 ซึ่งได ชื่อวา

เปนหนึ่งในอาคารเกาแกที่สุดของเมือง ผานชม 

Turning Torso ตึกระฟารูปทรงโมเดิรนความสูง 

190เมตรซึ่งนับเปนตึกที่สูงที่สุดในแถบ

สแกนดิเนเวีย รวมทั้งเปนตึกที่อยูอาศัยที่สูงที่สุด

อันดับ 3 ของ ทวีปยุโรป  จากนั้นอิสระทุกทาน

ตามอัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจของเมือง

แสนสวยแหงนี้ ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน 



 

 

 

14.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951 

 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ  
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสาย

การบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนํา 
ทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –สตอกโฮลม  //  โคเปนเฮเกน- กรุงเทพฯ(หรือเดินทางสลับกอนหลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและ

ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมกีารปรับเปล่ียนยาย

เมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวซีายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพจิารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 คาทิปพนักงานขับรถ 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้าํมันที่ทางสายการบินแจงเปลีย่นแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขามา 

ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบรกิารแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนงัสอืเดินทาง Passport  มายังบริษทั และ

คาใชจายสวนทีเ่หลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพิ่ม 

 

26 ธ.ค.61-04 ม.ค.62 99,900 99,900 95,900 28,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทาํกรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวม

เดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวซีาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบรษิัทฯ ยินดคีืนเงินใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนยีมวซีา หรือจัดหา

คณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจาํเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนาทวัรและเหตุสดุวิสัยบางประการเชน การนัดหยดุงาน ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวา

ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  

 เมือ่ทานไดชําระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบรษิัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือวา

ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ

o ทางบริษทัจะทําการยื่นวซีาของทานกต็อเมื่อในคณะมีผูสํารองทีน่ั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทตู เนื่องจาก

บริษัทจะตองใชเอกสารตางๆทีเ่ปนกรุปในการยื่นวซีา อาทิ ตัว๋เครีอ่งบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทาน

จะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จงึจะสามารถยื่นวซีาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงทีท่านเดินทางควิวซีากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยืน่วีซาเดีย่ว ซึง่ทางทานจะตองเดนิทางมายื่นวีซา

ดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวซีาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกาํหนดออกมา มใิชบริษัททัวรเปนผูกาํหนด ทานที่มคีวามประสงคจะ

ยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถกูตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพจิารณาวีซาของทาน 

บริษัททัวรเปนแตเพียงตวักลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนนิการทางสถานทตูจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้แมวาจะผานหรือไมผานการพจิารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบนิ หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตัว๋เปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา 

ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถกูหกับางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 

วัน (ตามกฎของแตละสายการบนิ) ถายงัไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามดัจาํตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการ

เดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบรษิัทจะแจงใหทานทราบ และมเีอกสารชี้แจงให

ทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบนิสวุรรณภูมิ กรณีทานเดนิทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋ว

เครื่องบนิ หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิัทจะไมรบัผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปน
คาใชจายทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทัง้หมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการ

บิน   หรือ กรุปที่มีการการันตคีามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตวัแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงนิ
ได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึน้ไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึน้ไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 



 

 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง

กรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ

สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อ

ใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน 

ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกาย

สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง

บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน 

เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง

อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


