โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรื อสําราญ DFDS-ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม - ล่องเรื อชมซอนน์ ฟยอร์ ด
นังรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่ า – เบอร์ เกน - หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - เมืองโกล
ออสโล – ช้ อปปิ ง – เฮลซิงกิ - โบสถ์ หิน – ช้ อปปิ ง - ล่องเรื อสําราญซิลเลียไลน์ Silja Line – สต๊ อกโฮล์ม
พิพธิ ภัณฑ์เรื อรบวาซ่ า - ช้ อปปิ งสินค้ าแบรนด์ เนม – ช้ อปปิ ง – จุดชมวิว - ซิกทูน่า
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กําหนดการเดินทาง

- มิ.ย. // 04-13 ก.ค. // - ส.ค. // - ก.ย. // - ต.ค. // - พ.ย. // - ธ.ค. 2562
( กรุ ณาสํ ารองทีนังล่วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพือความสะดวกในการยืนวีซ่า )
วันที

กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน

22.30

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั น
โดยมีเจ้าหน้ าทีบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวก

วันที

โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรื อสํ าราญ DFDS (ห้ องพัก Sea View)

01.20
07.40

เหิรฟ้าสู่ กรุ งโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย Thai Airways เทียวบินที TG950
ถึงกรุ งโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ ค หลังผ่ านพิธีต รวจคนเข้ าเมื องและศุ ลกากร
เรียบร้ อยแล้ วนําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมืองโคเปนเฮเกน ตังอยู่ระหว่างทะเลบอลติ ค และทะเลเหนื อ
ล้อมรอบด้วยพืนนําเกือบทังหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก
เกาะ นํา ท่ า นเที ยวชมเมื อ งผ่า นจตุ รั ส ซิ ตี
ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมื องเก่ าเขตย่า นใจ
กลางเมือง พร้ อมถ่ า ยรู ป คู่ กับ “เงื อกน้ อ ย
ลิตเติลเมอร์ เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์
ของเมื อง ซึ งยังคงนังเศร้า รอเจ้า ชายตาม
เนือเรื องในเทพนิ ยายอันลื อลันของนักเล่า
นิทานระดับโลก ฮันส์คริ สเตียน แอนเดอร์
สัน โดยได้รับ การสนับสนุ น จากบริ เ วอร์
จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ล สเบิร์ก ใกล้กนั เป็ นย่านท่าเรื อขนาดใหญ่ทีมีเรื อสิ นค้า และเรื อสําราญ
จอดเด่นเป็ นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ “นําพุเกฟิ ออน” เทพธิ ดาผูเ้ สี ยสละกับบุตรชาย
ทีร่ วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึนมา
บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทียง
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บ่ าย

จากนันนําท่านชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ ก” (Amalienborg Palace) ทีประทับในฤดหนาว
ของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ ก เก็บภาพทหาร
รั กษาพระองค์ ใ นชุ ด เครื องแบบที งดงาม
นําท่านนังรถโค้ชผ่านชม “ราวน์ ทาวเวอร์ ”
Round Tower อาคารเก่ าแก่ คู่ บ้ านคู่ เ มื อ ง
และย่ า นเขตท่ า เรื อ Kongens Nytorv ที มี
อาคารบ้านเรื อนตังแต่ ยุคคริ สต์ศตวรรษที
17 เรี ยงราย เป็ นภาพที งดงาม เหมาะ
สําหรับการเยือนเมืองนี ท่านสู่ ยา่ นใจกลาง
เมืองเพืออิสระกับเมืองอันสวยงามหรื อเลือกหาซื อสิ นค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรออกเดิ นทาง
สู่ ท่าเรื อเพือ นําท่ านลงเรื อสํ าราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ งสะดวกสบายด้วยสิ งอํานวยความ
สะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสิ นค้าปลอดภาษี ฯลฯ เรื อ
สํ าราญลํานี จะนํ าท่ า นล่ องสู่ ท ะเลเหนื อ จรดมหาสมุ ทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ ค สู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม“ออสโลฟยอร์ ด”

คํา

ทีพัก:
วันที 3
เช้ า
09.00

ส่วนหนึงของฟยอร์ ดนอร์เวย์ทีมีชือเสียงไปทัวโลก
บริการอาหารมือคํา แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนูพิเศษ!!! สแกนดิเนเวียนซีฟ๊ ูด Scandinavian
Seafood พร้ อ มเครื องดื ม ณ ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับ ใจกับ อาหารทะเลสดจากมหาสมุ ท ร
แอตแลนติก และจากทะเลเหนือ คําคืนนีหาความสํ าราญและพักค้ างคืนในเรือสําราญ DFDS

บนเรื อ DFDS TOR LINE (SEA VIEW CABIN)
*** หากท่ านต้องการอัพเกรดห้ องพักเป็ นห้ องสวีท กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที ***

ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม

บริการอาหารมือเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรื อสํ าราญ
เรื อเข้าเที ยบชายฝั งกรุ งออสโลประเทศนอร์ เวย์ นํา ท่านโดยสารรถโค้ช ปรับ อากาศ เข้า สู่ ตัวเมื อ ง
ออสโล นํา ท่ า นชม “กรุ ง ออสโล” เมื อ ง
หลวงของประเทศนอร์ เวย์ในอดีตครังสมัย
ทีนอร์ เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดน
มาร์คนันนอร์ เวย์ เคยย้ายเมืองหลวงถึงสอง
ครั งสองหนจากกรุ งทรอนไฮม์ เ ป็ นกรุ ง
เบอร์ เ ก้ น จนกระทั งได้ ย ้า ยมาเป็ นกรุ ง
ออสโลในปั จจุบนั ทีโอ่อ่าในเวลานีอุดม ไป
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เทียง
บ่ าย

คํา

พักที:
วันที
เช้ า

เทียง

ด้วยประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังถึง 900 ปี ในครังนันออสโลเป็ นเมืองอาณานิ คมใหญ่ของจักรวรรดิ ไวกิ ง
โบราณ ซึ งอยูภ่ ายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์ แฮร์ ผ่านชม
โบสถ์โดมคาทีด ราลตึ กรัฐสภา อุทยานแห่ งชาติ เก็บภาพความงดงามของตัวเมือ งจากบริ เ วณลาน
สกีจมั (Holmenkollen) ท่า นจะประทับ ใจไปกับความงดงามของเมืองหลวงแห่ ง ชาวเหนื อ
อย่างจุใจ
บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์ ” ท่านจะทึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์ เวย์ ชือกุสตาฟ วิก
เกแลนด์ ทีใช้เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลักหิ นแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ ง
ชัวชี วิต ของมนุ ษ ย์ ตรงใจกลางของอุ ท ยานเป็ นที ตังของรู ป แกะสลัก ชื อ โมโนลิท (สู ง 17 เมตร)
แกะสลักจากหิ นแกรนิ ตชนิ ดแข็ง และรู ปปั น หล่อสําริ ด เยอะแยะมากมายรวมทังสวนดอกไม้นานา
พันธุ์ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องฟ
ลอม (Flam)
บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร

Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรื อระดับใกล้ เคียง

ฟลอม - ล่ องเรื อชมซอนน์ ฟยอร์ ด - นังรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่ า
เบอร์ เกน
บริการอาหารมือเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านออกเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ แหล่งแนวฟจอร์ ดอันงดงาม ชืนชมกับธรรมชาติของนําตกที ไหล
ริ นจากภูผาอันสู งชันลงสู่เบืองล่างเป็ นภาพที ติดตาตรึ งใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟลอม
นําท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อเมืองฟลัม เพือล่องเรื อชม ซอจ์นฟจอร์ ด เรื อจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิ ดโอกาส
ให้ท่านชื นชมทัศนี ยภาพชวนฝั นของซอจ์นฟจอร์ ดที สวยทีสุ ดของโลก ชมภูผาหิ นสู งตระหง่านที
ธรรมชาติ บรรจงสลักไว้ดู วิจิตรพิสดารบนเนิ นลาดริ มฝั งมีบา้ นพักฤดูร้อน ของชาวนอร์ เวย์ทีสร้ าง
จากไม้สนเป็ นหย่อมๆ รวมถึงนําตกที ไหลตกจากริ ม หน้าผา สร้างบรรยากาศให้ตืนตาตืนใจมิรู้ลืม
( . ช.ม.) ถึงชายฝังจากนันนําท่านออกเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองฟลอม
บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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16.05

คํา

นําท่านนังรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana
ทีโด่งดังทีสุดตามเส้นทาง ฟลัม – เมร์ดลั –
วอสส ท่ า นจะได้ช มธรรมชาติ บ ริ สุ ท ธิ
และนําตกที สวยงาม ซึ งหลบซ่ อ นตัว อยู่
ห่ า งไกลจากมลภาวะทังปวง ทิ ว ทั ศ น์
ตลอดเส้นทางจะตรึ งตาตรึ งใจท่านไปอีก
นาน รถไฟถึงเมื องไมดาล เก็บภาพความ
ประทับ ใจ นํา ท่ า นนั งรถไฟต่ อ สู่ ส ถานี
รถไฟเมื องวอสส (Voss) จากนันนํา ท่ านออกดิ น ทางสู่ เ มื องเบอร์ เ กน(Bergen) เมืองแสนสวยริ ม
ชายฝังทะเลเหนือ
บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร

พักที:
วันที 5

Scandic Hotel Bergen / หรื อระดับใกล้เคียง
เบอร์ เกน - หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา - เมืองโกล

เช้ า

คํา

บริการอาหารมือเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารของทีพัก
นําท่านเทียวชม “เมืองเบอร์ เกน” Bergen เมืองมรดกโลก ทีได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นําท่ าน นัง
รถรางขึนสู่ ยอดเขา (Fløyen) บนความสูง 520 เมตร เหนือระดับนําทะเล เพือให้ท่านได้ชมวิวทิ วทัศน์
ของเมืองอันเป็ นภาพบรรยากาศที งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นําท่านลงเขาสู่ บริ เวณตลาด
ปลาทีมีทงปลาทะเลนํ
ั
าลึกชนิ ดต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดิ นชมเมืองอย่างเต็มที
เริ มจากเขตเมืองเก่าอันเป็ นทีตังของ Fish Market ทีเป็ นทังตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคม
ทางทะเลและท่องเทียวในภูมิภาคนี
บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น เที ยวชม หมู่บ้านชาวประมง
โบราณ Bryggen สิ งก่อสร้างเก่าแก่ทียังคง
อนุ รั ก ษ์ อ าคารไม้สี สั น สวยงามที มี อ ายุ
เกื อบ 300 ปี เรี ยงรายตลอดแนว นับ เป็ น
ตัว อย่ า งการก่ อ สร้ า งที โดดเด่ น และมี
ความสํ า คั ญ ทาง ป ระ วั ติ ศาส ตร์ แ ล ะ
วัฒ นธรรม จนได้รั บ การจดทะเบี ย นให้
เป็ นมรดกโลกโดยองค์ ก ารยู เ นสโก
(Unesco)ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโกล (Gol) เมืองสกีรีสอร์ ท
บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร

พักที :

Pers Hotel Gol / หรื อระดับใกล้เคียง

เทียง
บ่ าย
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วันที 6

โกล – ออสโล – ชอปปิ ง – เฮลซิงกิ (บินภายใน)

เช้ า

คํา
16 .30
19.40
22.15

บริการอาหารมือเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารของทีพัก
นําท่านออกเดิ นทางกลับสู่ กรุ งออสโล ผ่านชมบ้านเรื อนทีสวยงามระหว่างทาง สัมผัสธรรมชาติ สุ ด
แสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุ งออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์ เ วย์ จากนันนําท่า นเดิ น
ทางเข้าสู่ตวั เมือง
บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระทุ กท่า นเดิ นเล่น ชมเมื อง ในย่า นคาลร์ ล โจฮัน บริ เวณกลางเมื อ งซึ งเต็ม ไปด้ว ยร้ า นค้า ต่ า งๆ
มากมาย ทังสิ นค้าแบรนด์เนมและของที ระลึ ก อิสระกับการเที ยวชมตัวเมืองหรื อเลือกซื อสิ นค้าตาม
อัธยาศัย
อิสระอาหารมือคําเพือความสะดวกในการช้ อปปิ ง
นําท่ านออกเดินทางสู่ สนามบิน เช็ค-อิน เตรี ยมตัวเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิงกิ ประเทศนอร์ เวย์ โดยเทียวบินที DY…
เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ จากนันนําท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมทีพัก

พักที:
วันที 7

Holiday Inn Helsinki Hotel หรื อระดับใกล้ เคียง
เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้ อปปิ ง - ล่ องเรื อสํ าราญซิลเลียไลน์ Silja Line

เช้ า

บริการอาหารมือเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่ านชมนครเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศ
ฟิ น แล นด์ ซึ งมี ส ถ า ปั ต ย ก รร ม แ บ บ
ผสมผสานระหว่ า งสวี ดิ ช และรั สเซี ย
เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอล
ติ ก ” นํา ชม “ตลาดนัด ริ มทะเล” Market
Square ที มี ชื อเสี ยงนอกจากจะเป็ นตลาด
ย่ า นใจกลางเมื อ งที ขายของที ระลึ ก แก่
นัก ท่ อ งเที ยว แหล่ ง ขายปลานานาชนิ ด
อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็ นที ตัง
สถานทีสําคัญ อาทิ ทําเนี ยบระธานาธิ บดี ,
ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือก
ซื อสิ น ค้า ที ระลึกตามอัธยาศัย นําท่ านเข้า
ช ม “โ บ ส ถ์ หิ น เ ท ม เ ป อ เ ลี ย ว คิ โ อ ”
Templiaukkio Church ที สร้างขึ นโดย การ
ขุ ด เจาะในซอกหิ น แกรนิ ต ขนาดมหึ ม า
หากท่านได้เห็ นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์

เทียง
บ่ าย
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เทียง
บ่ าย
15.30

คํา

หินแห่งนี จะมีรูปร่ างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึงออกแบบโดยสองพีน้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 มี
การตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสี ยงทีดี ต่อจากนันเยียมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริ สต์
นิ ก ายออร์ ธ อดอกซ์ที งดงามด้ว ยลัก ษณะสถาปั ต ยกรรมแบบรัสเซี ย จากนันพาชม“จัตุ รัสรั ฐสภา”
Senate Square ซึ งเป็ นที ตังของอนุ สาวรี ย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ แ ละมหาวิห ารใหญ่ นิกายรู เ ธอรั น
นอกจากนั นยัง มี “อนุ ส าวรี ย์ซิ เ บลิ อุ ซ ” Sibelius คี ต กวี เ อกชาวฟิ นน์ ผู ้แ ต่ ง เพลงฟิ นแลนเดี ย ที
สวนสาธารณะเวลล์
บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ทีสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรี ยงราย
ไปด้วยสิ นค้าดีไซน์ชือดังอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ง ในกรุ งเฮลซิงกิตามอัธยาศัย
นําท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพือเดินทางเปลียนบรรยากาศโดยเรื อสํ าราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์ ” Silja
Lineซึ งเป็ นเรื อสมุทรขนาดใหญ่ทีสุ ดของ
สแกนดิ เ นเวี ย ล่อ งผ่า นทะเลบอลติ ก สู่ ก
รุ งสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลิน
กับ ความสนุ ก สนานมากมายในเรื อ อาทิ
ภัตตาคาร, ร้านอาหาร,บาร์ ,ไนต์ค ลับ,ดิ ส
โก้เธค,ศูนย์สันทนาการสําหรับครอบครัว,
ร้านค้าปลอดภาษี และเสี ยงโชคในคาสิ โน
มีระดับ ชมวิวทิ วทัศ น์อนั สวยงามของหมู่
เกาะแก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย
สแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิ งกิ – กรุงสต็อกโฮล์ ม อิสระกับการพักผ่อนบนเรื อ
บริการอาหารมือคํา แบบบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลเมนูพเิ ศษ สแกนดิเนเวียนซีฟ๊ ดู Scadinavian Seafood ณ
ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนื อและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ ปลาคาร์ เวีย และ
ปลาแซลมอนแบบต่ างๆพร้ อมทังชิมไวน์ เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราทีไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี

ทีพัก:
วันที 8

บนเรื อสํ าราญซิ ลเลียไลน์ : SILJALINE (SEA VIEW)
สต๊ อกโฮล์ ม – พิพธิ ภัณฑ์เรื อรบวาซ่ า - ช้ อปปิ งสิ นค้ าแบรนด์ เนม – ช้ อปปิ ง

เช้ า

บริการอาหารมือเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรื อสํ าราญ
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คํา

นํา ท่ า นผ่า นชมโรงละครแห่ งชาติ ,ทํา เนี ย บรั ฐ บาล ผ่า นชม “แกมล่ า สแตน” เมือ งเก่ า แก่ ทีสุ ด และ
สวยงามราวกับภาพวาด นําท่านขึนสู่ จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุ งสต๊อกโฮล์มจากด้านบน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง“กรุ งสต๊ อกโฮล์ม” Stockholm เทียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ทีมี
ความสวยงามที สุ ด แห่ งหนึ งของโลก จน
ได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิว
นํ า” Beauty on Water หรื อ “ราชิ นี แ ห่ ง
ทะเลบอลติค” เมืองแห่ งประวัติศาสตร์ มา
ตั ง แ ต่ ค รั ง ศ ตวร ร ษ ที 13ศิ ลป ะ แ ล ะ
ส ถาปั ตยกรร มผสมผสาน ด้ ว ยค วา ม
สะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง,
ตึ ก รามบ้า นช่ อ ง รวมทังปราสาทราชวัง
ตังอยู่ ริ ม นําและตามเนิ น สู ง ตํา เกาะใหญ่ น้อ ย 14 เกาะ ที โอบล้อ มด้ว ยทะเลบอลติ ก Baltic Sea
ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทําให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองทีสวยทีสุดแห่ งหนึ งในโลก นําท่ านเดิน
ทางเข้ าชม “พิพิธภัณฑ์ เรื อวาซา” Vasa Museum เรื อรบแห่ งราชอาณาจักรสวีเดนที ได้รับ พระราช
โองการให้สร้างขึนเพือใช้ในการทําสงครามกับเยอรมนี“เรื อรบวาซาร์ ”ได้ถูกสร้างขึนอย่างยิงใหญ่ดู
งดงามและน่าเกรงขามแต่เรื อรบลํานี กลับไม่มีโอกาสทีจะได้ออกไปลอยลําต่อหน้าศัตรูของสวีเดนเลย
เพราะหลังจากเรื อรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงนําได้เพียง30นาที เรื อรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ กน้ ทะเล
อย่างรวดเร็ ว และถูกทิงให้จมอยู่อย่างเดี ยวดายใต้ทะเลบอลติค นานถึง 333 ปี ก่อนทีจะกูข้ ึ นมา และ
นํามาตังแสดงไว้ทีพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี
บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่ านเข้ าชม “ซิตี ฮอลล์” City Hall หรื อศาลาว่าการเมืองซึ งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบ
โดยสถาปนิ กชื อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิ ฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคา
ด้วยหิ นโมเสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที ซิ ตี
ฮอลล์แห่ งนี จากนันอิสระให้ท่านช้อปปิ ง ทีห้างสรรพสิ นค้าเอ็นเค NK ซึ งเป็ น “ห้างทีใหญ่ที สุ ด ใน
ยุโรปเหนื อ” หรื อย่าน Walking Street อันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม จากทัวยุโรป ยีห้อ
ต่างๆ มากมาย รวมทังของทีระลึกพืนเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวิส
บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้ าสู่ ทีพัก

พักที :
วันที 9

Scandic Hotel Stockholm หรื อระดับใกล้เคียง
สต๊ อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – เดินทางกลับ

เช้ า

บริการอาหารมือเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน

เทียง
บ่ าย
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14.30

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ส นามบิน อลันด้า แวะชมเมืองซิ กทูน่า (Sigtuna) เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ ทีมาก
ด้วยความยิงใหญ่ ทางประวัติศ าสตร์ เพราะนี คื อเมื องหลวงแห่ งแรกของประวัติ ศาสตร์ สวีเดน จน
ได้ รั บ ฉายาว่ า City of Kings, Home of
Vikings (เมืองของกษัตริ ย ์ บ้านของไวกิ ง)
ตังอยู่ทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมื อ ง
หลวงอย่ า งกรุ งสต็ อ คโฮล์ ม ราว ๆ 40
กิโลเมตร เมืองแห่งนี จึงเป็ นหนึงในเมืองที
มีค วามสําคัญทางประวัติศ าสตร์ มากที สุ ด
เมืองหนึ งของสวีเ ดนมาตังแต่ ศตวรรตที
10 หรื อกว่า 1,100 ปี มาแล้ว กษัตริ ยส์ วีเดน
เคยประทับ อยู่ ที เมื อ งนี ราวๆ 250 ปี เลยที เ ดี ย ว มี ก ารใช้เ หรี ย ญเพื อแทนเงิ น ตราครั งแรกของ
ประวัติศาสตร์สวีเดนทีนี ในนีจึงมีซากสิ งก่อสร้างเก่าแก่ในยุคนันมากมาย เพราะเคยถูกทําลายจากการ
สู้รบกับชาวเอสโตเนี ย เมืองแห่ งนี จึงไม่มีความสําคัญเหมือนเช่นเคย เพราะเมื องหลวงถูกย้ายไปยัง
ทีตังปั จจุบนั คื อกรุ งสต็อคโฮล์ม ถูกทิงร้างจนกลายเป็ นเมืองที มีขนาดเล็กที สุ ดในวีเดน ด้วยจํา นวน
ประชากรเพียงหยิบมือเพียง 600 คนในปลายศตวรรตที 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษที 20 ประชากรก็
เพิมมากขึน เนืองจากการอยูใ่ กล้สนามบินสต๊อกโฮล์ม ทีตังอยูห่ ่างจากเมืองนี เพียง 10 กิโลเมตรเท่านัน
ทําให้ปัจจุบนั เมืองนี มีประชากรราวๆ หนึงหมืนคน จากนันอิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเก็บภาพความ
ประทับใจของเมืองแสนสวยแห่งนี ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยการบินไทยเทียวบินที TG961

วันที 10

กรุงเทพฯ

05.50 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่ าช้ าของสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนํา
ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสินใจ ณ ขณะนันทังนีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

1912-2301-TG0610C

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ ท่ าน

เด็กอายุตํากว่า ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่ าน
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เด็กอายุตํากว่า ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่ าน
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(มีเตียงเสริม )

14-23 มิ.ย.62
ก.ค.-ส.ค. 62
ก.ย.-ต.ค. 62
พ.ย.-ธ.ค.

99,900

99,900

95,900

25,900

102,900

102,900

98,900

25,900

109,900

109,900

105,900

25,900

99,900
99,900
95,900
25,900
ต้องการเดินทางโดยชันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิมเติมจากเจ้ าหน้าทีบริษัทฯ
อัตราค่าบริการนีรวม
ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต๊อกโฮล์ม-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมทีพักตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศ เนื องจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมิตาและ
ํ
ราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้าย
เมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ว่าท่ านจะผ่ านการพิจารณาหรื อไม่ ก็ตาม
ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู้ ีประสบการณ์นาํ เทียวให้ความรู ้และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
อัตราค่าบริการนีไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื องดืมและอาหารนอกเหนื อจากทีระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีนามั
ํ นทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพัก (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนืองจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพทีแฝงตัวเข้ามาในโรงแรมทีพัก
และเพือความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)

ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ

บาทต่อวัน

เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชําระเงิน


กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชําระงวดแรก 40,000 บาท ก่ อนการเดิน ทาง พร้ อมแฟกซ์ สําเนาหน้าหนัง สื อเดิน ทาง Passport มายังบริ ษ ทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนทีเหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
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บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ยกเลิกการเดิน ทางก่อนล่วงหน้า วัน ซึ งจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมื อไม่ส ามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ ว ม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ งในกรณีนี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมดหั
ั
กค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหา
คณะทัวร์อนให้
ื ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่ านก็ต่อเมือในคณะมีผ้ ูสํารองทีนังครบ 0 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทู ต เนืองจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที เป็ น
กรุ๊ ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวเครี องบิน , ห้องพักทีคอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซ่าให้กบั
ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ ในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะต้องเดิ นทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆทีใช้ ในการยืนวีซ่าท่ องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านทีมี ความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโ รป
กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวก
ในการยืนวีซ่าเท่านัน มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ านยืนไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริ งทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่ าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสิ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจําตัวเครื องบิน หรื อตัวเครื องบินทีออกมาจริ ง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัวเครื องบินถ้าออกตัวมาแล้ว
จะต้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนี ยมทีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัวท่าน
จะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริ งเท่านัน
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดิ นทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิ จารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ป รากฏตัว
ตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง % ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้ จ่ายทังหมด %
 ทางบริษท
ั เริมต้ น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครื องบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่ างใด
ทีใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษัท ฉะนันท่านควรจะให้ กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่ อนทีจะสํารองยานพาหนะ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทังหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้ องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ ปที
มีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึนไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทังหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึนไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทังหมด 100 %

เอกสารทีใช้ ในการยืนขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตัวทีสถานทูตเพือสแกนลายนิวมือทุกท่าน)
1912-2301-TG0610C
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หนังสื อเดินทางทีเหลืออายุใช้ งานไม่ ตากว่
ํ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้องถ่ ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านัน ) 1.5 X 2.0 นิว จํานวน 3 รูป ขึนอยู่กบั ประเทศทีจะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าทีมีชือผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดื อน
นับจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านัน ส่ วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรั พย์ และเอกสารแสดง
ทางการเงินอืนๆ สามารถยืนแนบเพิมเติมได้ ทังนีเพือให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สํ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชือให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชี เล่มเดียวกับสําเนาทีท่านจะใช้ยืนวีซ่า (ใช้เวลาดําเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบี ยนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทังสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดิ นทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายต้องออกโดยทีว่าการอําเภอ
สํ าเนาบัตรประชาชน หรื อ สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สํ าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สํ าเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สํ าเนาใบเปลียนชื อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสั มภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนี ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีมีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจะเดิ
ี นทางไปท่ องเทียวยังประเทศตามทีระบุเท่ านัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิใน
การคืนเงิ น โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดิ นทางเป็ นหลัก
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