
 

 

รหัสทัวร WCT1902862 

ทัวรยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมารก นอรเวย ฟนแลนด สวีเดน 
10 วัน 7 คืน (TG) 
โคเปนเฮเกน   ชมเมือง   เรือสําราญ DFDS   ออสโล   ซอนน ฟยอรด 
น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา   เบอรเกน   หมูบานบริกเกน 
ยอดเขาฟลอเยน   เมืองโกล   เฮลซิงกิ   โบสถหิน   ลองเรือสําราญซลิเลียไลน  
สตอกโฮลม   พิพิธภัณฑเรือรบวาซา   ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม   ซิกทูนา 

 



 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน    
22.30  สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
วันที่ 2  โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือสําราญ DFDS (หองพัก Sea View) 
01.20  เหิรฟ�าสูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดยสายการบินไทย Thai Airways 

เที่ยวบินที่ TG950 
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมารค หลังผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลวนํา
ทานเดินทางเขาสูตัวเมืองโคเปนเฮเกน  
ตั้ งอยูระหวางทะเลบอลติคและทะเล
เหนือ ลอมรอบดวยพื้นน้ําเกือบทั้งหมด
ภูมิประเทศประกอบดวยคาบสมุทร 
Jutland  และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ 
นําทานเที่ยวชมเมืองผานจตุรัสซิตี้ฮอลล  
อาคารเทศบาลเมืองเกาเขตยานใจกลาง
เมือง พรอมถายรูปคูกับ “เงือกนอยลิตเติ้ลเมอรเมด” Little Mermaid สัญลักษณ
ของเมือง ซึ่งยังคงน่ังเศรารอเจาชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลา
นิทานระดับโลก ฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน โดยไดรับการสนับสนุนจากบริเวอร จา
คอบเซน เจาของมูลนิธิคารล  สเบิรก ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคา 
และเรือสําราญจอดเดนเปนสงา เดินผานสวนสาธารณะทานจะพบกับ “นํ้าพุเกฟออน” 
เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายท่ีรวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชมจตุรัส “พระราชวัง

อามาเลียนบอรก” (Amalienborg 
Palace) ที่ประทับในฤดหนาวของ
ราชวงศแหง เดนมารก เก็บภาพ
ท ห า ร รั ก ษ า พ ร ะ อ ง ค ใ น ชุ ด
เครื่องแบบที่งดงาม นําทานน่ังรถโคช



 

 

ผานชม “ราวนทาวเวอร” Round Tower อาคารเกาแกคูบานคูเมือง และยานเขต
ทาเรือ Kongens Nytorv ทีม่ีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษที่ 17 เรียงราย 
เปนภาพที่งดงาม เหมาะสําหรับการเยือนเมืองน้ีทานสูยานใจกลางเมืองเพื่ออิสระกับ
เมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซื้อสินคาตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสู
ทาเรือเพื่อ นําทานลงเรือสําราญขนาดใหญดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายดวย
สิ่งอํานวยความสะดวกนานาชนิด เชน ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ และเพลินกับการเลือก 
ชมสินคาปลอดภาษี ฯลฯ เรือสําราญลํานี้จะนําทานลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทร
แอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค สูกรุงออสโล 
ประเทศนอรเวย ระหวางการเดินทางทานจะไดชม“ออสโลฟยอรด” สวนหน่ึงของฟ
ยอรดนอรเวยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก   

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า แบบบุฟเฟ�ตอาหารทะเลเมนูพิเศษ!!! สแกนดิเนเวียนซีฟู�ด 
Scandinavian          Seafood พรอมเครื่องดื่ม ณ ภัตตาคารภายในเรือ 
ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ คํ่าคืน
นี้หาความสําราญและพักคางคืนในเรือสําราญ DFDS  

ที่พัก:   บนเรือ DFDS TOR LINE (SEA VIEW CABIN) 
*** หากทานตองการอัพเกรดหองพักเปนหองสวีท กรุณาติดตอเจาหนาที่ *** 

วันที่ 3  ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม 
เชา   บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  
09.00 เรือเขาเทียบชายฝم�งกรุงออสโลประเทศนอรเวย นําทานโดยสารรถโคชปรับอากาศ เขาสู

ตัวเมืองออสโล นําทานชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอรเวยในอดีตครั้ง
สมัยที่นอรเวยอยูในอารักขาของอาณาจักรเดนมารคน้ันนอรเวย เคยยายเมืองหลวงถึง
สองครั้งสองหนจากกรุงทรอนไฮมเปนกรุง
เบอรเกน จนกระทั่งไดยายมาเปนกรุง
ออสโลในปจจุบันที่โออาในเวลาน้ีอุดม ไป
ดวยประวัติศาสตรยอนหลังถึง 900 ป 
ในครั้งน้ันออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญ
ของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยูภายใต
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช



 

 

ของพระเจาฮาโรลดแฟรแฮร ผานชมโบสถโดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแหงชาติ 
เก็บภาพความงดงามของตัวเมืองจากบริเวณลานสกีจั๊ม (Holmenkollen) ทานจะ
ประทับใจไปกับความงดงามของเมืองหลวงแหงชาวเหนือ อยางจุใจ 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร” ทานจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาว

นอรเวย ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด  ที่ใช
เว ล าถึ ง  40 ป    ใน ก า ร แ ก ะ ส ลั ก
หินแกรนิต และทองแดงใหยุวชนได
เห็นวัฏจักรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ตรง
ใจกลางของอุทยานเปนที่ ตั้ งของรูป
แกะสลักชื่อ โมโนลิท  (สูง 17 เมตร) 
แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูป
ปم�น หลอสําริด เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไมนานาพันธุใหทานเก็บภาพ
บรรยากาศความสวยงามอยาเต็มที่ ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมืองฟลอม 
(Flam) 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรือ

ระดับใกลเคียง  
วันที่ 4  ฟลอม - ลองเรือชมซอนน ฟยอรด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา  
                   เบอรเกน 
เชา   บริการอาหารม้ือเชา ณ โรงแรมที่พัก   
นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสูแหลงแนวฟจอรดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ําตกที่ไหลริน

จากภูผาอันสูงชันลงสูเบื้องลางเปนภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึง
เมืองฟลอม นําทานเดินทางสูทาเรือเมืองฟลัม เพ่ือลองเรือชม ซอจนฟจอรด เรือจะ
คอยๆ แลนเลียบ เปดโอกาสใหทานชื่นชมทัศนียภาพชวนฝนของซอจนฟจอรดที่สวย
ที่สุดของโลก ชมภูผาหินสูงตระหงานที่ธรรมชาติบรรจงสลักไวดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาด
ริมฝم�งมีบานพักฤดูรอน ของชาวนอรเวยที่สรางจากไมสนเปนหยอมๆ รวมถึงน้ําตกที่ไหล



 

 

ตกจากริมหนาผา สรางบรรยากาศใหตื่นตาต่ืนใจมิรูลืม(1.45 ช.ม.) ถึงชายฝم�งจากนั้นนํา
ทานออกเดินทางเขาสูตัวเมืองฟลอม 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
16.05 นําทานน่ังรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana ที่โดงดังที่สุดตามเสนทาง ฟลัม – เมรดัล 

– วอสส  ทานจะไดชมธรรมชาติบริสุทธิ ์และน้ําตกที่สวยงาม ซึ่งหลบซอนตัวอยูหางไกล
จากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศนตลอดเสนทาง
จะตรึงตาตรึงใจทานไปอีกนาน รถไฟถึง
เมืองไมดาล เก็บภาพความประทับใจ นํา
ทานน่ังรถไฟตอสูสถานีรถไฟเมืองวอสส 
(Voss) จากน้ันนําทานออกดินทางสูเมือง
เบอร เกน (Bergen) เมื องแสนสวยริม
ชายฝم�งทะเลเหนือ 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:   Scandic Hotel Bergen / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 5  เบอรเกน - หมูบานบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา - เมืองโกล  
เชา   บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของทีพั่ก  
 นําทานเท่ียวชม “เมืองเบอรเกน” Bergen  เมืองมรดกโลก ทีไ่ดรับการอนุรักษไวได

อยางดี นําทาน นั่งรถรางขึ้นสูยอดเขา (Fløyen) บนความสูง 520 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล เพ่ือใหทานไดชมวิวทิวทัศนของเมืองอันเปนภาพบรรยากาศที่งดงามและ
ประทับใจ ไดเวลาสมควร นําทานลงเขาสูบริเวณตลาดปลาท่ีมีทั้งปลาทะเลน้ําลึกชนิด
ตางๆ และผักผลไมทานจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอยางเต็มที่ เร่ิมจากเขต
เมืองเกาอันเปนที่ตั้งของ Fish Market ที่เปนทั้งตลาด ปลาอันเกาแกและศูนยการ
คมนาคมทางทะเลและทองเที่ยวในภูมิภาคน้ี 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินเที่ยวชม หมูบานชาวประมง

โบราณ Bryggen สิ่งกอสรางเกาแกที่ยังคง
อนุรักษอาคารไมสีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 
300 ป เรียงรายตลอดแนว นับเปนตัวอยาง



 

 

การกอสรางที่โดดเดนและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จนไดรับการ
จดทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก(Unesco)ไดเวลาสมควรนําทานออก
เดินทางสูเมืองโกล (Gol) เมืองสกีรีสอรท 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  Pers Hotel Gol / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่  6  โกล – ออสโล – ชอปปم�ง – เฮลซิงกิ (บนิภายใน) 
เชา   บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารของทีพั่ก  
 นําทานออกเดินทางกลับสูกรุงออสโล ผานชมบานเรือนที่สวยงามระหวางทาง สัมผัส

ธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศ
นอรเวย จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย อิสระทุกทานเดินเลนชมเมือง ในยานคาลรล โจฮัน บริเวณกลางเมืองซึ่งเต็มไปดวย

รานคาตางๆมากมาย ทั้งสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึก อิสระกับการเท่ียวชมตัวเมือง
หรือเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารม้ือคํ่าเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
16 .30    นําทานออกเดินทางสูสนามบิน เช็ค-อิน เตรียมตัวเดินทาง 
19.40   ออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยเที่ยวบินที่ DY… 
22.15   เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พกั 
พักที่:   Holiday Inn Helsinki Hotel หรือระดบัใกลเคียง 
วันที่ 7  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถหิน – ชอปปم�ง - ลองเรือสําราญซิลเลียไลน Silja 

Line 
เชา   บริการอาหารม้ือเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวง

ประเทศฟนแลนด ซึ่งมีสถาปตยกรรม
แบบ ผสมผสานระหวางสวีดิชและ
รัสเซีย เจาของสมญานาม “ธิดาสาว
แหงทะเล บอลติก”  นําชม “ตลาดนัด
ริ ม ท ะ เล ”  Market Square ที่ มี



 

 

ชื่อเสียงนอกจากจะเปนตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว แหลง
ขายปลานานาชนิด อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังแปนที่ตั้งสถานที่สําคัญ อาทิ 
ทําเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกตาม
อัธยาศัย นําทานเขาชม “โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สราง
ขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากทานไดเห็นภาพถายทางอากาศ 
โบสถหินแหงน้ีจะมีรูปรางคลายจานบิน โบสถซึ่งออกแบบโดยสองพี่นองตัวโมและติโม 
ในปค.ศ. 1969 มีการตกแตงแบบทันสมัยพรอมระบบเสียงที่ดี ตอจากน้ันเยี่ยมชมมหา
วิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต นิกายออรธอดอกซที่ งดงามดวยลักษณ ะ
สถาปตยกรรมแบบรัสเซีย จากน้ันพาชม
“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเปน
ที่ตั้งของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอร
แ ล ะ ม ห า วิ ห า ร ให ญ นิ ก า ย รู เธ อ รั น
นอกจาก น้ันยังมี  “อนุสาวรียซิ เบลิ อุซ” 
Sibelius คีตกวีเอกชาวฟนนผูแตงเพลง
ฟนแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ชมยานถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองขางทางเต็มไปดวยอาคารสไตลฟนนิช

ผสมสวีดิชเรียงรายไปดวยสินคาดีไซนชื่อดังอิสระใหทานไดชอปปم�ง ในกรุงเฮลซิงกิตาม
อัธยาศัย 

15.30 นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา 
“ซิลเลียไลน” Silja Lineซึ่งเปนเรือสมุทรขนาดใหญที่สุดของสแกนดิเนเวีย ลองผาน
ทะเลบอลติกสูกรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมาย
ในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, รานอาหาร,บาร,
ไนตคลับ,ดิสโกเธค,ศูนยสันทนาการสําหรับ
ครอบครัว, รานคาปลอดภาษี และเสี่ยงโชค
ในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศนอันสวยงาม
ของหมูเกาะแกงหิน ทาเรือ และบานไมสมัย
ศตวรรษที่ 19 ระหวางสองเมืองหลวงมหา



 

 

เสนหแหงสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ – กรุงสต็อกโฮลม อิสระกับการพักผอนบนเรือ  
คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า แบบบุฟเฟ�ตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซฟูี�ด 

Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทบัใจอาหารจากทะเล
เหนือและทะเลบอลตกิ ทดลองชิมไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆ
พรอมทั้งชิมไวนเลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไมธรรมดาในคืนพิเศษน้ี  

ที่พัก:  บนเรือสําราญซิลเลียไลน: SILJALINE  (SEA VIEW) 
วันที่ 8      สตอกโฮลม – พิพิธภณัฑเรือรบวาซา - ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม – ชอปปم�ง  
เชา   บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ หองอาหารในเรือสําราญ  
 นําทานผานชมโรงละครแหงชาติ,ทําเนียบรัฐบาล ผานชม “แกมลาสแตน” เมืองเกาแก

ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด นําทานขึ้นสูจุดชมวิวพรอมชมความสวยงามของกรุงส
ตอกโฮลมจากดานบนนําทานเดินทางเขาสูใจ
กลาง“กรุงสตอกโฮลม” Stockholm เท่ียวชม
เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงาม
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก จนไดรับการขนานนามวา 
“ความงามบน ผิวนํ้า” Beauty on Water 
หรือ “ราชินีแหงทะเลบอลติค” เมืองแหง
ประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะ
และ สถาปตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบานเมือง,ตึก
รามบานชอง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงตํ่า เกาะใหญนอย 14 
เกาะ ที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren 
ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก นําทานเดินทางเขาชม 
“พิพิธภัณฑเรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแหงราชอาณาจักรสวีเดนที่ไดรับ พระ
ราชโองการใหสรางขึ้นเพื่อใชในการทําสงครามกับเยอรมนี“เรือรบวาซาร”ไดถูกสราง
ขึ้นอยางยิ่งใหญดูงดงามและนาเกรงขามแตเรือรบลําน้ีกลับไมมีโอกาสที่จะไดออกไป
ลอยลําตอหนาศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซารไดถูกปลอยลงน้ําไดเพียง
30นาที เรือรบวาซารก็ลมและจมลงสูกนทะเลอยางรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจมอยูอยาง
เดียวดายใตทะเลบอลติคนานถึง 333 ป กอนที่จะกูขึ้นมา และนํามาตั้งแสดงไวที่
พิพิธภัณฑแหงน้ี  



 

 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ัน นําทานเขาชม “ซิตี้ ฮอลล” City Hall หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสราง

ถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐ
แดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุก
ปจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิตี้ ฮอลลแหงน้ี จากน้ันอิสระใหทานช
อปปم�ง ที่หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่งเปน “หางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ”  หรือยาน 
Walking Street อันทันสมัย เต็มไปดวยรานคาแบรนดเนม จากทั่วยุโรป ยี่หอตางๆ 
มากมาย รวมทั้งของที่ระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวิส 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาสูที่พัก 
พักที่ :  Scandic Hotel Stockholm หรือระดับใกลเคียง 
วันที่  9 สตอกโฮลม – ซิกทนูา – เดินทางกลับ   
เชา   บริการอาหารม้ือเชาแบบสแกนดิเนเวียน  
 จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินอลันดา แวะชมเมืองซิกทูนา (Sigtuna) เปนเพียง

เมืองเล็กๆ ที่มากดวยความยิ่งใหญทางประวัติศาสตร เพราะนี่คือเมืองหลวงแหงแรก
ของประวัติศาสตรสวีเดน จนไดรับฉายาวา City of Kings, Home of Vikings 
(เมืองของกษัตริย บานของไวกิ้ง) ตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
หลวงอยางกรุงสต็อคโฮลมราว ๆ 40 
กิโลเมตร เมืองแหงน้ีจึงเปนหน่ึงในเมือง
ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรมาก
ที่ สุ ด เมื องห น่ึ งของสวี เดนมาตั้ งแต  
ศตวรรตที่ 10 หรือกวา 1,100 ปมาแลว 
กษัตริยสวีเดนเคยประทับอยูที่เมืองน้ีราวๆ 250 ปเลยทีเดียว มีการใชเหรียญเพื่อแทน
เงินตราครั้งแรกของประวัติศาสตรสวีเดนที่น่ี ในน้ีจึงมีซากสิ่งกอสรางเกาแกในยุคน้ัน
มากมาย เพราะเคยถูกทําลายจากการสูรบกับชาวเอสโตเนีย เมืองแหงน้ีจึงไมมี
ความสําคัญเหมือนเชนเคย เพราะเมืองหลวงถูกยายไปยังที่ตั้งปจจุบันคือกรุงสต็อค
โฮลม ถูกทิ้งรางจนกลายเปนเมืองที่มีขนาดเล็กที่สุดในวีเดน ดวยจํานวนประชากรเพียง
หยิบมือเพียง 600 คนในปลายศตวรรตที่ 19 แตในชวงกลางศตวรรษที่ 20 ประชากร



 

 

ก็เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากการอยูใกลสนามบินสตอกโฮลม ที่ต้ังอยูหางจากเมืองน้ีเพียง 10 
กิโลเมตรเทาน้ัน ทําใหปจจุบันเมืองน้ีมีประชากรราวๆ หน่ึงหมื่นคน จากน้ันอิสระทุก
ทานตามอัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจของเมืองแสนสวยแหงน้ี ไดเวลาสมควรนํา
ทานออกเดินทางสูสนามบิน 

14.30   ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961 
วันที่ 10 กรุงเทพฯ  
05.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาพ ลม ฟ�า อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณ ใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการ
เดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ จะคํานึงถงึความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปน
สําคัญ  
 
 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 

ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 
20-29 ก.ย. 62 102,900 102,900 98,900 25,900 
 18-27 ต.ค. 62 109,900 109,900 105,900 25,900 

พ.ย.-ธ.ค. 62 99,900 99,900 95,900 25,900 
เทศกาลปใหม 63 119,900 119,900 115,900 27,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน // สตอกโฮลม-กรงุเทพฯ (หรือสลับประเทศลง
กอน-หลัง) 

 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาล  เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมทีพ่ัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  



 

 

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 



 

 

บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    



 

 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 



 

 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 

 
 
 


