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โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือสําราญ DFDS-ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม - ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด  

นังรถไฟสายโรแมนตกิฟลอมสบาน่า – เบอร์เกน - หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - เมืองโกล 

ออสโล – ช้อปปิง – เฮลซิงก ิ- โบสถ์หิน – ช้อปปิง - ล่องเรือสําราญซิลเลยีไลน์ Silja Line – สต๊อกโฮล์ม 

พพิธิภณัฑ์เรือรบวาซ่า - ช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิง – จุดชมวิว - ซิกทูน่า 
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กาํหนดการเดินทาง 

-  มิ.ย. // 04-13 ก.ค. // -  ส.ค. // -  ก.ย. // -  ต.ค. // -  พ.ย. // -  ธ.ค. 2562 

 ( กรุณาสํารองทีนงัล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือความสะดวกในการยืนวีซ่า ) 
 

วันที   กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน    

22.30  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน  

โดยมีเจ้าหน้าทบีริษทัฯ คอยอํานวยความสะดวก 

วันที   โคเปนเฮเกน - ชมเมือง - เรือสําราญ DFDS (ห้องพกั Sea View) 

01.20  เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย Thai Airways เทยีวบินที TG950 

07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตงัอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือ 

ลอ้มรอบดว้ยพืนนาํเกือบทงัหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก  

เกาะ นําท่านเทียวชมเมืองผ่านจตุรัสซิตี

ฮอลล ์ อาคารเทศบาลเมืองเก่าเขตย่านใจ

กลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อย

ลิตเติลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลกัษณ์

ของเมือง ซึงยงัคงนังเศร้ารอเจ้าชายตาม

เนือเรืองในเทพนิยายอนัลือลนัของนักเล่า

นิทานระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์

สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์ 

จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ล  สเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ทีมีเรือสินคา้ และเรือสาํราญ

จอดเด่นเป็นสง่า เดินผา่นสวนสาธารณะท่านจะพบกบั “นาํพเุกฟิออน” เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชาย

ทีร่วมสร้างเกาะซีแลนดขึ์นมา  

เทียง   บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย จากนนันาํท่านชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace) ทีประทบัในฤดหนาว

ของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก เก็บภาพทหาร

รักษาพระองค์ในชุดเครืองแบบทีงดงาม 

นาํท่านนงัรถโคช้ผา่นชม “ราวน์ทาวเวอร์” 

Round Tower อาคารเก่าแก่คู่ บ้านคู่ เมือง 

และย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ทีมี

อาคารบา้นเรือนตงัแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที 

17 เ รียงรา ย เ ป็นภา พ ทีงดงา ม เ หมา ะ

สําหรับการเยือนเมืองนีท่านสู่ย่านใจกลาง

เมืองเพืออิสระกบัเมืองอนัสวยงามหรือเลือกหาซือสินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทาง

สู่ท่าเรือเพือ นําท่านลงเรือสําราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซึงสะดวกสบายดว้ยสิงอาํนวยความ

สะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือก ชมสินคา้ปลอดภาษี ฯลฯ เรือ

สําราญลํานีจะนําท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม“ออสโลฟยอร์ด” 

ส่วนหนึงของฟยอร์ดนอร์เวยที์มีชือเสียงไปทวัโลก   

คาํ บริการอาหารมือคํา แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ!!! สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scandinavian          

Seafood พร้อมเครืองดืม ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทร

แอตแลนตกิ และจากทะเลเหนือ คาํคืนนหีาความสําราญและพกัค้างคืนในเรือสําราญ DFDS  

ทีพัก:   บนเรือ DFDS TOR LINE (SEA VIEW CABIN) 

*** หากท่านต้องการอพัเกรดห้องพกัเป็นห้องสวีท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที *** 

วันที 3  ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม 

เช้า   บริการอาหารมือเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือสําราญ  

09.00 เรือเขา้เทียบชายฝังกรุงออสโลประเทศนอร์เวย ์นาํท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ เขา้สู่ตัวเมือง

ออสโล นําท่านชม “กรุงออสโล” เมือง

หลวงของประเทศนอร์เวย์ในอดีตครังสมยั

ทีนอร์เวยอ์ยู่ในอารักขาของอาณาจกัรเดน

มาร์คนนันอร์เวย ์เคยยา้ยเมืองหลวงถึงสอง

ครังสองหนจากกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุง

เบอร์เก้น จนกระทังได้ย ้ายมาเป็นกรุง

ออสโลในปัจจุบนัทีโอ่อ่าในเวลานีอุดม ไป
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ดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในครังนนัออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรดิไวกิง

โบราณ ซึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์แฮร์ ผ่านชม

โบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ เก็บภาพความงดงามของตัวเมืองจากบริเวณลาน

สกีจมั (Holmenkollen) ท่านจะประทับใจไปกับความงดงามของเมืองหลวงแห่งชาวเหนือ 

อยา่งจุใจ 

เทียง   บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะทึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ชือกุสตาฟ วิก

เกแลนด ์ ทีใชเ้วลาถึง 40 ปี   ในการแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหยุ้วชนไดเ้ห็นวฏัจกัรในหนึง

ชัวชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีตังของรูปแกะสลักชือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) 

แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปปัน หล่อสาํริด เยอะแยะมากมายรวมทงัสวนดอกไมน้านา

พนัธุ์ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองฟ

ลอม (Flam) 

คาํ  บริการอาหารมือคํา ณ ภตัตาคาร 

พกัที:  Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรือระดับใกล้เคียง  

วันที   ฟลอม - ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - นงัรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า  

                   เบอร์เกน 

เช้า   บริการอาหารมือเช้า ณ โรงแรมทีพกั   

นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ชืนชมกบัธรรมชาติของนาํตกทีไหล

รินจากภผูาอนัสูงชนัลงสู่เบืองล่างเป็นภาพทีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟลอม 

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองฟลัม เพือล่องเรือชม ซอจ์นฟจอร์ด เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาส

ใหท่้านชืนชมทศันียภาพชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ดทีสวยทีสุดของโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านที

ธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝังมีบา้นพกัฤดูร้อน ของชาวนอร์เวยที์สร้าง

จากไมส้นเป็นหย่อมๆ รวมถึงนาํตกทีไหลตกจากริมหน้าผา สร้างบรรยากาศใหตื้นตาตืนใจมิรู้ลืม

( .  ช.ม.) ถึงชายฝังจากนนันาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฟลอม 

เทียง   บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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16.05 นาํท่านนงัรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana 

ทีโด่งดงัทีสุดตามเส้นทาง ฟลมั – เมร์ดลั – 

วอสส  ท่านจะได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ 

และนาํตกทีสวยงาม ซึงหลบซ่อนตัวอยู่

ห่างไกลจากมลภาวะทังปวง ทิวทัศน์

ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีก

นาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บภาพความ

ประทับใจ นําท่านนังรถไฟต่อสู่สถานี

รถไฟเมืองวอสส (Voss) จากนันนําท่านออกดินทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen) เมืองแสนสวยริม

ชายฝังทะเลเหนือ 

คาํ  บริการอาหารมือคํา ณ ภตัตาคาร 

พกัที:   Scandic Hotel Bergen / หรือระดับใกล้เคยีง 

วันที 5  เบอร์เกน - หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา - เมืองโกล  

เช้า   บริการอาหารมือเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพกั  

 นาํท่านเทียวชม “เมืองเบอร์เกน” Bergen  เมืองมรดกโลก ทีไดรั้บการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี นําท่าน นงั

รถรางขึนสู่ยอดเขา (Fløyen) บนความสูง 520 เมตร เหนือระดบันาํทะเล เพือใหท่้านไดช้มวิวทิวทศัน์

ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศทีงดงามและประทบัใจ ไดเ้วลาสมควร นาํท่านลงเขาสู่บริเวณตลาด

ปลาทีมีทงัปลาทะเลนาํลึกชนิดต่างๆ และผกัผลไมท่้านจะเพลิดเพลินไปกบัการเดินชมเมืองอยา่งเตม็ที 

เริมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นทีตงัของ Fish Market ทีเป็นทงัตลาด ปลาอนัเก่าแก่และศูนยก์ารคมนาคม

ทางทะเลและท่องเทียวในภูมิภาคนี 

เทียง  บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินเทียวชม หมู่บ้านชาวประมง

โบราณ Bryggen สิงก่อสร้างเก่าแก่ทียงัคง

อนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามทีมีอายุ

เกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็น

ตัวอย่างการก่อสร้ างทีโดดเ ด่นแ ล ะมี

ค ว า มสํา คัญ ทา ง ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

วฒันธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้

เ ป็นม รดก โ ล ก โ ด ย อ ง ค์กา ร ยู เ น ส โ ก

(Unesco)ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองโกล (Gol) เมืองสกีรีสอร์ท 

คาํ  บริการอาหารมือคํา ณ ภตัตาคาร 

พกัที :  Pers Hotel Gol / หรือระดบัใกล้เคียง 
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วันที  6  โกล – ออสโล – ชอปปิง – เฮลซิงกิ (บินภายใน) 

เช้า   บริการอาหารมือเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพกั  

 นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโล ผ่านชมบา้นเรือนทีสวยงามระหว่างทาง สัมผสัธรรมชาติสุด

แสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย ์จากนนันาํท่านเดิน

ทางเขา้สู่ตวัเมือง  

เทียง   บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง ในย่านคาลร์ล โจฮนั บริเวณกลางเมืองซึงเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

มากมาย ทงัสินคา้แบรนด์เนมและของทีระลึก อิสระกบัการเทียวชมตวัเมืองหรือเลือกซือสินค้าตาม

อธัยาศยั 

คาํ อสิระอาหารมือคาํเพือความสะดวกในการช้อปปิง 

16 .30    นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เช็ค-อิน เตรียมตัวเดินทาง 

19.40   ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิประเทศนอร์เวย์ โดยเทียวบนิท ีDY… 

22.15   เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิจากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทพีัก 

พกัที:   Holiday Inn Helsinki Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

วันที 7  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปปิง - ล่องเรือสําราญซิลเลยีไลน์ Silja Line 

เช้า   บริการอาหารมือเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

 นําท่านชมนครเฮลซิงก ิเมืองหลวงประเทศ

ฟิ น แ ล น ด์  ซึ ง มี ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ บ บ 

ผสมผสานระ หว่า ง ส วีดิ ชแ ละ รั ส เ ซีย 

เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอล

ติก”  นําชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market 

Square ทีมีชือเสียงนอกจากจะเป็นตลาด

ย่านใจกลางเมืองทีขายของทีระลึกแก่

นักท่องเทียว แหล่งขายปลานานาชนิด 

อาหารผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงัแป็นทีตงั

สถานทีสําคญั อาทิ ทาํเนียบระธานาธิบดี, 

ศาลากลางและโบสถ ์อิสระใหท่้านไดเ้ลือก

ซือสินค้าทีระลึกตามอัธยาศัย นาํท่านเข้า

ช ม  “โ บ ส ถ์ หิ น เ ท ม เ ป อ เ ลี ย ว คิ โ อ ” 

Templiaukkio Church ทีสร้างขึนโดย การ

ขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา 

หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์
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หินแห่งนีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถ์ซึงออกแบบโดยสองพีนอ้งตวัโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มี

การตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงทีดี ต่อจากนนัเยียมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์

นิกายออร์ธอดอกซ์ทีงดงามด้วยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนันพาชม“จัตุรัสรัฐสภา” 

Senate Square ซึงเป็นทีตังของอนุสาวรีย์พระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

นอกจากนันย ังมี  “อนุสาวรีย์ซิ เบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู ้แ ต่งเพลงฟินแลนเดียที

สวนสาธารณะเวลล ์

เทยีง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ชมย่านถนนเอสปลานาด ิEsplanadi ทีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวีดิชเรียงราย

ไปดว้ยสินคา้ดีไซนชื์อดงัอิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิง ในกรุงเฮลซิงกิตามอธัยาศยั 

15.30 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพือเดนิทางเปลียนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja 

Lineซึงเป็นเรือสมุทรขนาดใหญ่ทีสุดของ

สแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่ก

รุงสต๊อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลิน

กับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ 

ภัตตาคาร, ร้านอาหาร,บาร์,ไนต์คลับ,ดิส

โกเ้ธค,ศูนยส์ันทนาการสําหรับครอบครัว, 

ร้านคา้ปลอดภาษี และเสียงโชคในคาสิโน

มีระดับชมวิวทิวทัศน์อนัสวยงามของหมู่

เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษที 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย 

สแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงก ิ– กรุงสตอ็กโฮล์ม อิสระกบัการพกัผ่อนบนเรือ  

คาํ  บริการอาหารมือคํา แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพเิศษ สแกนดเินเวียนซีฟู๊ ด Scadinavian Seafood ณ 

ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลตกิ ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และ

ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทังชิมไวน์เลศิรส เพลิดเพลินกับความหรูหราทีไม่ธรรมดาในคืนพเิศษนี  

ทีพัก:  บนเรือสําราญซิลเลยีไลน์: SILJALINE  (SEA VIEW) 

วันที 8      สต๊อกโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือรบวาซ่า - ช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิง  

เช้า   บริการอาหารมือเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารในเรือสําราญ  
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 นาํท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ,ทาํเนียบรัฐบาล ผ่านชม “แกมล่าสแตน” เมืองเก่าแก่ทีสุดและ

สวยงามราวกบัภาพวาด นาํท่านขึนสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮลม์จากดา้นบน

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง“กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เทียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ทีมี

ความสวยงามทีสุดแห่งหนึงของโลก จน

ไดรั้บการขนานนามว่า “ความงามบน ผิว

นํ า” Beauty on Water หรือ  “รา ชิ นี แ ห่ ง

ทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวติัศาสตร์มา

ตั ง แ ต่ ค รั ง  ศ ต ว ร ร ษ ที  13ศิ ล ป ะ แ ล ะ 

ส ถา ปัต ย ก ร ร ม ผ ส ม ผ ส า น ด้ว ย ค ว า ม

สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง,

ตึกรามบ้านช่อง รวมทังปราสาทราชวัง

ตังอยู่ริมนําและตามเนินสูงตาํ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ทีโอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea 

ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทาํใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองทีสวยทีสุดแห่งหนึงในโลก นาํท่านเดิน

ทางเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแห่งราชอาณาจกัรสวีเดนทีไดรั้บ พระราช

โองการใหส้ร้างขึนเพือใชใ้นการทาํสงครามกบัเยอรมนี“เรือรบวาซาร์”ไดถู้กสร้างขึนอยา่งยิงใหญ่ดู

งดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบลาํนีกลบัไม่มีโอกาสทีจะไดอ้อกไปลอยลาํต่อหนา้ศตัรูของสวีเดนเลย

เพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงนาํไดเ้พียง30นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเล

อย่างรวดเร็ว และถูกทิงให้จมอยู่อย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนทีจะกูขึ้นมา และ

นาํมาตงัแสดงไวที้พิพธิภณัฑแ์ห่งนี  

เทียง  บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนนั นําท่านเข้าชม “ซิต ีฮอลล์” City Hall หรือศาลาวา่การเมืองซึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบ

โดยสถาปนิกชือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคา

ดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ที ซิตี 

ฮอลลแ์ห่งนี จากนนัอิสระให้ท่านช้อปปิง ทีห้างสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซึงเป็น “หา้งทีใหญ่ทีสุดใน

ยุโรปเหนือ”  หรือย่าน Walking Street อนัทนัสมยั เต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนด์เนม จากทวัยุโรป ยีห้อ

ต่างๆ มากมาย รวมทงัของทีระลึกพืนเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวิส 

คาํ  บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าสู่ทีพัก 

พกัที :  Scandic Hotel Stockholm หรือระดับใกล้เคียง 

วันที  9 สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – เดินทางกลับ   

เช้า   บริการอาหารมือเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน  
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 จากนนันาํท่านเดินทางสู่สนามบินอลนัดา้ แวะชมเมืองซิกทูน่า (Sigtuna) เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ทีมาก

ดว้ยความยิงใหญ่ทางประวติัศาสตร์ เพราะนีคือเมืองหลวงแห่งแรกของประวติัศาสตร์สวีเดน จน

ไ ด้รับ ฉ า ย า ว่ า  City of Kings, Home of 

Vikings (เมืองของกษตัริย ์บา้นของไวกิง) 

ตงัอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง

หลวงอย่างกรุงสต็อคโฮล์มราว ๆ 40 

กิโลเมตร เมืองแห่งนีจึงเป็นหนึงในเมืองที

มีความสําคัญทางประวติัศาสตร์มากทีสุด

เมืองหนึงของสวีเดนมาตังแต่ ศตวรรตที 

10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแลว้ กษตัริยส์วีเดน

เคยประทับอยู่ทีเมืองนีราวๆ 250 ปีเลยทีเดียว มีการใช้เหรียญเพือแทนเงินตราครังแรกของ

ประวติัศาสตร์สวีเดนทีนี ในนีจึงมีซากสิงก่อสร้างเก่าแก่ในยคุนนัมากมาย เพราะเคยถูกทาํลายจากการ

สู้รบกบัชาวเอสโตเนีย เมืองแห่งนีจึงไม่มีความสําคญัเหมือนเช่นเคย เพราะเมืองหลวงถูกยา้ยไปยงั

ทีตงัปัจจุบนัคือกรุงสต็อคโฮล์ม ถูกทิงร้างจนกลายเป็นเมืองทีมีขนาดเล็กทีสุดในวีเดน ดว้ยจาํนวน

ประชากรเพียงหยิบมือเพียง 600 คนในปลายศตวรรตที 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษที 20 ประชากรก็

เพมิมากขึน เนืองจากการอยูใ่กลส้นามบินสต๊อกโฮลม์ ทีตงัอยูห่่างจากเมืองนีเพียง 10 กิโลเมตรเท่านัน 

ทาํใหปั้จจุบนัเมืองนีมีประชากรราวๆ หนึงหมืนคน จากนนัอิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเก็บภาพความ

ประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งนี ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.30   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเทียวบินท ีTG961 

วันท ี10 กรุงเทพฯ  

05.50 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน  เพอืความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้นํา

ทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนนัทงันกีารตัดสินใจ จะคาํนึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ  ท่าน 

เดก็อายุตํากว่า  ปี  

พกักบัผู้ใหญ่  ท่าน 

เดก็อายุตํากว่า  ปี 

พกักบัผู้ใหญ่  ท่าน 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 

จ่ายเพมิ 
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(มเีตียงเสริม )  

14-23 มิ.ย.62 99,900 99,900 95,900 25,900 

ก.ค.-ส.ค. 62 102,900 102,900 98,900 25,900 

ก.ย.-ต.ค. 62 109,900 109,900 105,900 25,900 

พ.ย.-ธ.ค.  99,900 99,900 95,900 25,900 
ต้องการเดินทางโดยชันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพมิเติมจากเจ้าหน้าทีบริษัทฯ 

  

 อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สตอ๊กโฮลม์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมทีพกัตามระบหุรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญใ่นยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํและ

ราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล  เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปลียนยา้ย

เมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารทรีะบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณน์าํเทียวให้ความรู้และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเนืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพกั 

และเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ  บาทต่อวนั  

 

เงือนไขการสํารองทีนัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนทเีหลือกรุณาชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 14 วนั มิฉะนนัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 



1912-2301-TG0610C                                               www.smileytour.com                                                           Page 11 of 12 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทงัหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา

คณะทวัร์อนืให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลยีนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยั

ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า

ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า

ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

หมายเหตุ 

o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผู้ สํารองทนีังครบ 0 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเป็น

กรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , หอ้งพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซ่าให้กบั

ทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทท่ีานเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยนืวีซ่าเดียว ซึงทางทา่นจะตอ้งเดินทางมายนืวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดั

หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมีความประสงคจ์ะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป 

กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทตูตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวก

ในการยนืวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางทา่น 

 กรณวีซ่ีาทท่ีานยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปน ี

-  ค่าธรรมเนยีมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจําตวัเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทอีอกมาจริง ณ วันยืนวซ่ีา ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตวัเครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้

จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน  วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่าน

จะเสียแตค่า่มดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน  คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัว

ตามวนัทเีขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง % ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยดึค่าใช้จ่ายทงัหมด % 

 ทางบริษทัเริมต้น และจบ การบริการ ทสีนามบนิสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใด

ทใีช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทนีอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนทจีะสํารองยานพาหนะ 

เงือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที

มีการการันตีค่ามัดจําทีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทงัหมด    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทงัหมด 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีใช้ในการยืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีสถานทูตเพือสแกนลายนวิมือทุกท่าน) 
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 หนังสือเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตาํกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน ) 1.5 X 2.0 นวิ จาํนวน 3 รูป ขึนอยู่กบัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 เดือน

นบัจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํ

วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ  ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน ส่วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง

ทางการเงินอืนๆ สามารถยืนแนบเพมิเติมได้ ทังนีเพือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชือใหต้รงกบั

หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาทีท่านจะใชย้ืนวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสองคน ตอ้งมี

จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลียนชือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 

  การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ

วีซ่าสถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน

ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทท่ีานยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เนืองจากการขอวี

ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทมีีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจีะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุเท่านัน การ

ปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

 

 


