
 

 

EHC-TK-10D-SCANDINAVIA 

10 วนั สแกนดิเนเวยี 4 ประเทศ 
(เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – สวเีดน – ฟินแลนด์) 

 

 

โปรโมช่ันพเิศษ........สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส ปี 2562 

เร่ิมต้น 89,900 บาท  

(ไม่รวมวซ่ีาเชงเก้น และ ทปิต่างๆ) 
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก), เรือ DFDS, ออสโล (นอร์เวย์), รถไฟโรแมนตกิฟลัม, ไมดรัล,  
เบอร์เก้น, คารฺลสตดั, เออเรบรู, สตอกโฮล์ม (สวเีดน), เรือซิลจาไลน์, เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) 
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10 วนั สแกนดิเนเวยี 4 ประเทศ 
(เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – สวเีดน – ฟินแลนด์) 

 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

  
วนัที่สอง อสิตนับูล – โคเปนเฮเก้น – ล่องเรือ DFDS  
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1783 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

07.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 

09.45 น.       เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   
นาํท่านชม เงือกนอ้ย หรือ ลิตเต้ิลเมอร์เมด (Little mermaid)    รูปป้ันทองแดงของเจา้หญิงเงือกน้อยบนโขดหิน 
ตวัละครท่ีมาจากนิทานอนัโด่งดงัของนักประพนัธ์ชาวเดนิช ฮนัส์ คริสเตียน  แอนเดอร์สัน รูปป้ันเงือกน้อยน้ี
เปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน  ซ่ึงเป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์
สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สนั และเป็นนิทานอีกเร่ืองท่ีหลายๆท่านคงเคยไดฟั้ง แมก้ระทัง่ดิสนียย์งัเคยนาํ
เร่ืองน้ีมาทาํเป็นภาพยนตร์การ์ตูน จากนั้นนาํท่านชม นํ้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน (The Gefion Fountain) ซ่ึงสร้างข้ึน
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ช่ือ Gefion น้ีคือช่ือของเทพเจ้าในตาํนานของชาวสแกนดิเนเวียน ได้เวลานําท่านแวะชม
ภายนอก พระราชวงัอมาเรียนบอร์ก (Amalienborg) เป็นพระราชวงัท่ีพระราชินีมาร์เกรเธอท่ี 2 แห่งราชวงศ์
เดนมาร์กประทบัอยู ่และเป็นท่ีประทบัของราชวงศเ์ดนมาร์กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็นสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค 
บริเวณกลางลานมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 4 นอกจากน้ีเร่ิมตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดิน
สวนสนามจากพระราชวงัโรเซ่นบอร์ก (Rosenborg) และเคล่ือนขบวนมาเปล่ียนเวรเฝ้ายามท่ีหนา้ในทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านสู่ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ซ่ึงแปลว่า ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชยท่ี์ไวส้าํหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลก
มาเทียบท่า บริเวณน้ีจึงรายลอ้มไปดว้ยผบั บาร์ และร้านขายเหลา้ จากนั้น จึงค่อยๆ ปรับปรุงข้ึนมาเป็นร้านอาหาร
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และตึกรามบ้านช่องท่ีมีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นท่ีนิยมสาํหรับวยัรุ่นชาวเดนมาร์กท่ีนิยมมานั่ง
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม แต่ถา้ไม่ชอบ คิดว่าราคาแพงไป ก็สามารถไปหาซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านขายของชาํ
และมานั่งท่ีท่าเรือแห่งน้ีได้ตามอธัยาศยั นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีสาํหรับล่องเรือชมวิวและสถานท่ีต่างๆ รอบกรุง
โคเปนเฮเกนไดอี้กดว้ย นาํท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจ
กลางเมือง เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนดเ์นมท่ี
มีราคาแพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens 
Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 
4 สายดว้ยกนั อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

15.45 น. นาํท่านสู่ท่าเรือเพ่ือเชคอินข้ึนเรือ DFDS (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็เพื่อพกัคา้ง 1 คืนบนเรือ) 
16.45 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน้ สู่ท่าเรือออสโล ประเทศนอร์เวย ์
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้ง อาหารภายในเรือสาํราญ DFDS 
 

น าท่านพกัในห้องพกัแบบมหีน้าต่าง (Sea View) ของเรือส าราญ DFDS 
แนะน าให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรับพกัค้าง 1 คืน ในเรือ ส าหรับกระเป๋าใบใหญ่จะเกบ็ในห้องเกบ็กระเป๋าของทางเรือ 

 

 
 

วนัที่สาม ออสโล – ไกโล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ  
09.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือออสโล ประเทศนอร์เวย ์
 นาํท่านชมเมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย นครหลวงท่ีถูกสถาปนาข้ึนไดไ้ม่นาน แต่เบ้ืองหลงัแห่ง

ความศิวิลยัน้ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงักว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของ
จกัรพรรดิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ นาํท่านผา่นชมและแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี ท่ีเรียงรายอยู่
รอบเมืองออสโล อาทิ ทาํเนียบรัฐบาล เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองออสโล นาํท่านถ่ายรูปพระราชวงัหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) พระราชวงัแบบนีโอ
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คลาสสิก สร้างข้ึนในปี 1848 บริเวณจตุัรัสดา้นหน้าของพระราชวงัมีอนุสาวรียข์องกษตัริยค์าร์ล โจฮาน ซ่ึงเป็น
กษตัริยข์องสวีเดนและนอร์เวยใ์นปี 1818 ถึง 1844 ยืนเด่นเป็นสัญลกัษณ์ จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี ท่ีเรียงรายอยูร่อบเมืองออสโล อาทิ ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี ค .ศ. 1648, ทาํเนียบรัฐบาล, โรงละครแห่งชาติ, อาคารรัฐสภา และศาลา
เทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองออสโล  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองไกโล (Geilo) ระยะทาง 228 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. เมืองแห่งสกีรีสอร์ทท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในนอร์เวย ์และเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางท่องเท่ียวสู่เมืองเบอร์เกน้ ช่วงหน้าหนาวเมืองไกโลแห่งน้ี
คราครํ่ าไปดว้ยนกัท่องเท่ียว ทั้งชาวนอร์เวยแ์ละต่างชาติเขา้มาพกัผ่อนและเล่นสกีตลอดช่วงฤดูกาล สาํหรับช่วง
หนา้ร้อน เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีอากาศดีมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในนอร์เวย ์นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัทศันียภาพภายในเมือง
น้ี และรูปแบบบา้นสไตลน์อร์เวย ์ท่ีบนหลงัคาจะมีหญา้ปกคลุม เพ่ือทาํให้อุณหภูมิของบา้นเยน็ข้ึนในช่วงหน้า
ร้อน นบัเป็นบา้นท่ีมีลกัษณะแปลกตา และสวยงามอีกแบบ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั  Ustedalen Hotel & Resort **** หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัที่ส่ี ไกโล – กุดวาเก้น – ล่องเรือชมฟยอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-วอส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  นาํท่านเดินทางสู่เมืองกุดเวนเกน้ (Gudvagen) ระยะทาง 132 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง นาํท่าน

เดินทางสู่ โรงแรมสตาลไฮลม์ (Stalheim Hotel) ซ่ึงตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูง (เป็นโรงแรมท่ีพระพุทธเจา้หลวงเคยเสด็จ
ประพาสและเสวยพระกระยาหารกลางวนั) ใหท่้านช่ืนชมกบัธรรมชาติอนัแปลกตาของบริเวณภูมิประเทศในมุม
สูงโดยรอบ (พิเศษ บริการชา กาแฟ) จากนั้นนาํท่านเดินทางตามเสน้ทางเสด็จประพาส ท่านจะไดส้มัผสักบัต่ืนตา
กบัทศันียภาพ ธรรมชาติอนังดงามของนอร์เวย ์และนํ้ าตกมากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพ สตาลไฮลม์ วอลเลย ์
ซ่ึงเป็นทศันียภาพหุบเขาท่ีมีแม่นํ้ าคดเค้ียว ไหลทอด สุดลูกหูลูกตา เป็นทศันียภาพสวยงามมาก 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่าน ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognfjord) ซ่ึงนอกจากจะไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงั
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก  (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงท่ี
ไดรั้บการยกกยอ่งว่าสวยท่ีสุดคือ แนร์โรวฟยอร์ด (Narrow Fjord) ระหว่างทางเพลิดเพลินกบัภูผาสูงชนัท่ีเขียวขจี 
ธารนํ้ าตกนบัร้อยสาย สาํหรับฟยอร์ดนั้นนบัว่าเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของแผ่น
ธารนํ้ าแข็งในยคุนํ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ในโลกน้ีมีไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดใน
โลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงช่องฟยอร์ดแห่งน้ีไดช่ื้อว่าสวยติดอนัดบัโลกเช่นกนั จากนั้นนาํท่านสัมผสั
ประสบการณ์นัง่ รถไฟสายโรแมนติกฟลมั-ไมดรัล (THE WORLD FAMOUS FLAM-BANEN) นบัเป็นเส้นทาง
รถไฟสายท่ีโรแมนติกท่ีสุดในยโุรปเหนือ ลอดอุโมค์ท่ีเจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่นํ้ า และนํ้ าตกเหลือคณา
นับท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีวอส (Voss) ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บน
ความสูง 857 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ท่ีท่านจะไดช้ม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารนํ้ าแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดิน ภาพของหิมะท่ีปก
คลุมอยูบ่นยอดเขา เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่นํ้ า ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไม้
ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยูม่ากมาย ท่านจะไดส้มัผสักับธรรมชาติอนัสวยงาม
ของประเทศนอร์เวย ์จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน้ (Bergen)  

 

 

 
  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั Magic Hotel Solheimsviken **** หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ห้า เบอร์เก้น – ไกโล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านชมกรุงเบอร์เกน้ (Bergen) ชมอาคารไมห้น้าอ่าวบริกเกน (Bryggen) ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษ์ จากองค์การ

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจุบนัไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดียิง่ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีฟอร์บา
เนน้ (Floibanen) เพื่อใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์ใหม่ นัง่รถรางไฟฟ้าฟอร์บาเนน้ เพื่อไปชมทิวทศัน์งดงามบน
ยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซ่ึงสูงจากะดบันํ้ าทะเล   320 เมตร ท่านจะไดช้มความงามของกรุงเบอร์เกน้ ท่ีตั้ง
อยูบ่นปากฟยอร์ดนอร์เวย ์ซ่ึงเป็นปลายทางเสน้ทางสาย ฟยอร์ดอนังดงามท่ีอิสระใหท่้านถ่ายรูปและเลือกชมของ
ท่ีระลึกนานาชนิด 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองไกโล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในนอร์เวย ์และเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเส้นทาง
ท่องเท่ียวสู่เมืองเบอร์เกน้ ช่วงหนา้หนาวเมืองไกโลแห่งน้ีคราครํ่ าไปดว้ยนกัท่องเท่ียว ทั้งชาวนอร์เวยแ์ละต่างชาติ
เขา้มาพกัผอ่นและเล่นสกีตลอดช่วงฤดูกาล สาํหรับช่วงหนา้ร้อน เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีอากาศดีมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง
ในนอร์เวย ์อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นในเมืองไกโล ไดต้ามอธัยาศยั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั  Ustedalen Hotel & Resort **** หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่หก ไกโล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ ออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนียในอดีต นครหลวงท่ีถูกสถาปนาข้ึนเม่ือประมาณ 60 ปี แต่

เบ้ืองหลงัแห่งความศิวิลยัน้ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงักว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจดัเป็นเมืองอาณานิคม
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ใหญ่ของจกัรพรรดิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองของพระจา้ฮาโรวแ์ฟร์แอร์โดยใชร้ะบบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ ท่ีรู้จกัในนาม Vigeland Sculpture Park สถานท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะ 
ประติมากรรมและการแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคนดว้ยสมัฤทธ์ิ ผลงานของ กุสตาฟ 
วิคเกอร์แลนด ์ปฏิมากรช่ือดงัไดแ้สดงถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวิตมนุษย ์โดยไดรั้บอนุญาตให้นาํผลงานมาจดั
แสดงอย่างถาวรในอุทยานแห่งน้ีนาํท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกบัสถาปัตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate 
ประตูร้ัวเหลก็ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซ่ึงเต็มไปดว้ยรูปป้ันสัมฤทธ์ิ 58 
ช้ินดว้ยกนั, The Fountain รูปป้ันมนุษยแ์ละตน้ไม ้จาํนวน 20 ตน้ ซ่ึงแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละ
ธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คนสูง 17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผูบ้ริสุทธ์ิ เปรียบประหน่ึงเป็น
บนัไดเวียนท่ีมนุษยต่์างปีนป่ายซ่ึงกนัและกนั เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The Wheel of Life วงลอ้แห่งชีวิต
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความไม่มีท่ีส้ินสุด การเวียนว่ายตายเกิดของวฏัจกัรมนุษย ์ อิสระให้ท่านเก็บภาพผลงาน
ศิลปะ อนัเล่ืองช่ือภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอธัยาศยั นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือโบราณไวก้ิง (Viking Ships 
Museum) จดัแสดงเรือไวก้ิงโบราณในแต่ละยคุสมยั ซ่ึงไดขุ้ดคน้พบตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 9 ในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงั
จดัแสดงความเป็นมา และ วิถีชีวิตของชาวไวก้ิงโบราณซ่ึงเรือโบราณท่ีนาํมาจดัแสดงมีอายุกว่าพนัปี อิสระให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัเรือโบราณขนาดใหญ่ท่ีตั้งตระหง่านกลางหอ้งโถงขนาดใหญ่ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ถนน 
KARL JOHANS ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมืองออสโล มีร้านคา้ต่างๆ ท่ีสร้างมาไม่ต ํ่ากว่า 100 ปี บนถนนเส้นน้ี
ยงัเป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ
ซ้ือของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ สวนสาธารณะท่ีมีการจดัวางผงั
เมืองไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

    
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั Quality 33 Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัที่เจด็ ออสโล – คาร์ลสตดั – เออเรบรู – สตอกโฮล์ม  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตดั (Karlstad) (ระยะทาง 210 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมือง
สวยงามเลก็ๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึงของประเทศสวีเดน สร้างโดยกษติัรยค์าร์ลท่ี6 (Karl 
IX) ในปีคศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad นาํท่านชมโบสถใ์หญ่ของเมือง สร้างข้ึน
ในเมื่อปี 1730 นาํท่านถ่ายรูปกบัโบสถค์าร์ลสตดั (Karlstad church) เป็นวิหารท่ีสร้างตั้งแต่ยุคกลางถือไดว้่าเป็น
โบสถ์สไตล์บารอคแห่งแรกของเมือง มีความสวยงามในแบบของชาวสแกนดิเนเวียท่ีจะเน้นสีขาวเป็นหลกั 
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จากนั้นนาํท่านชมจตุัรัสใจกลางเมือง (Town square) เป็นศูนยร์วมความเจริญตั้งแต่โบราณ เป็นท่ีตั้งของศาลา
กลางของเมืองท่ีสวยงาม ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก และเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก
ในยา่นน้ีไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเออเรบรู (Orebro) เป็นเมืองเอกของมณฑลเออเรบรู ประเทศสวีเดน  ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัออก
ของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นสถานท่ีมีการประชุมคร้ังสาํคญัหลายคร้ัง รวมทั้งการประชุมแห่งชาติใน ค.ศ. 1810 
ซ่ึงเป็นการรับเลือกมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดน ซ่ึงต่อมาภายหลงัไดค้รองราชยเ์ป็นพระเจา้ชาร์ลท่ี 14 สาํหรับเมือง
เออเรบรู หรือ ท่ีรู้จักในนาม เมืองแห่งปราสาทป้อมปราการยุคกลาง เป็นหน่ึงในประเทศท่ีอยู่เหนือสุดของ 
นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นอีกหน่ึงศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีมีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงมาก ซ่ึง
เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวของประเทศสวีเดนเลยทีเดียว นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทเออเร
โบร (Orebro Castle) ตั้งอยูบ่นเกาะเลก็ๆ บนแม่นํ้ าสวาร์ตาน (Svartan River) โดยส่วนท่ีเป็นหอคอยนั้นถือว่าเป็น
ส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ถูกสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี13 พ้ืนท่ีบางส่วนของปราสาทยงัมีการ
เปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ชม พร้อมทั้งยงัมีการจดัแสดงศิลปะ, การแสดงดนตรี, ร้านอาหาร, การจดันิทรรศการ, 
ทวัร์, ประชุม, และอ่ืนๆ อีกเป็นจาํนวนมาก สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองสตอกโฮลม์ (Stockholm) 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั Quality Winn Haninge Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่แปด สตอกโฮล์ม – ล่องเรือซิลจาไลน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านชมกรุงสตอกโฮลม์ซ่ึงอยูบ่นหมู่เกาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์ ก่อกาํเนิดนครอนังามสง่าริม

คลองมากมาย ผา่นชมโรงละคร ทาํเนียบรัฐบาล นาํท่านข้ึนจุดชมวิวบนเนินเขา FJALLGATAN เพื่อบนัทึกภาพ
ของกรุงสตอกโฮลม์จากมุมท่ีสวยท่ีสุด เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า  “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยงัได้รับการ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_14&action=edit&redlink=1
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คดัเลือกใหเ้ป็น “นครหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรป” อิสระให้ท่านไดช้มวิวสวยของตวัเมืองท่ีตั้งและโอบลอ้ม
ไปดว้ยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แลว้ยอ้นอดีตโดยชมย่านเมืองเก่าท่ีมีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla 
Stan) ท่ีมีการตั้งบา้นเรือนบนเกาะน้ีตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และมีการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม นาํท่าน
เท่ียวชมภายในเมืองเก่า โอลดซิ์ต้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัหมู่อาคารหลากสีมากมายท่ีเรียงรายรอนักท่องเท่ียวจากทัว่
ทุกมุมโลก มาเก็บภาพความน่าประทบัใจ จากนั้นนาํท่าน ผา่นชมพระบรมมหาราชวงับนเกาะสตาเดน ชมวงัหลวง
อนัโอ่โถงงาม สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัเรเนซองส์ ปัจจุบนัเป็นท่ีเล้ียงรับรองผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบล ไดเ้วลานาํ
ท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือรบโบราณวาซาร์ ซ่ึงไดรั้บการกูข้ึ้นมาหลงัจากจมอยูใ่นนํ้ าเป็นเวลา 333 ปี ท่านจะไดช้ม
ส่ิงของเคร่ืองใชภ้ายในเรือ ตลอดจนเรือวาซาร์ท่ีแทจ้ริงเกือบสมบูรณ์แบบเหมือนเม่ือสมยั ค.ศ.1625 ท่ีพระเจา้
กุสตาฟอดอลฟุสท่ี 2 ดาํริใหส้ร้างเรือรบน้ีข้ึนมาเพ่ือขยายอาํนาจทางการทหารทัว่ยุโรป นาํท่านเขา้ชมศาลากลาง
จงัหวดั (City hall) อนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลกในการจดังาน เล้ียงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบลท่านจะได ้
ชม หอ้งจดัเล้ียง (Blue Hall) รวมทั้งหอ้งโถงท่ีใชใ้นการเตน้รําซ่ึงประดบัประดาไปดว้ยโมเสดทองคาํกว่า 18 ลา้น
ช้ิน ศาลาว่าการแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสร้างนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวสวีเดน คือ Ragnar Ostberg 
สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้นและมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ชอ้ปป้ิงสตรีท Sergels Square ซ่ึงมีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้มากมาย  อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั ก่อนนาํท่านลงเรือซิลจาไลน์ (Silja Line) 

15.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือซิลจาไลน์ (Silja Line) 
17.00 น. เรือสาํราญออกเดินทางจากท่าเรือสตอกโฮลม์ มุ่งหนา้สู่ ท่าเรือเฮลซิงกิ 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 
 

น าท่านเข้าพกัสู่ห้องพกัของเรือส าราญ Silja Line (ห้องพกัแบบหน้าต่าง SeaView)  
แนะน าให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรับพกัค้าง 1 คืน ในเรือ ส าหรับกระเป๋าใบใหญ่จะเกบ็ในห้องเกบ็กระเป๋าของทางเรือ 
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วนัที่เก้า เฮลซิงก ิ
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ  
10.00 น. เรือสาํราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ 
 นาํท่านเขา้ชม โบสถ ์Temppeliaukio หรือท่ีผูค้นรู้จกักนัในนาม โบสถหิ์น (Rock Church) หน่ึงในสถาปัตยกรรม

ยุคใหม่ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูค้นนับลา้นคนมาเยือนโบสถถ์ ํ้ าแห่งน้ี ออกแบบโดยพ่ีน้อง
สถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม  โดยใชเ้วลาสร้างกว่า 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 บริเวณดา้นในสร้างข้ึนจากการ
สกดัหินลว้นๆ หลงัคามุงดว้ยทองแดง และเวน้ช่องตรงกลางเป็นเหมือนลายลูกกรงแนวตั้งเพ่ือให้แสงธรรมชาติ
สามารถส่องเขา้มาดา้นในได ้การออกแบบเช่นน้ีทาํให้บริเวณโถงดา้นในเกิดเป็นอะคูสติคชั้นยอดในการแสดง
ดนตรี ซ่ึงปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีถูกใชใ้นการจดัแสดงคอนเสิร์ตบ่อยคร้ัง นาํท่านเขา้ชมวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki 
Cathedral) วิหารสไตลนี์โอคลาสสิค สร้างข้ึนในยคุศตวรรษท่ี 18 เพื่อเป็นเคร่ืองบรรณาการแก่แกรนด์ดยุคแห่ง
ฟินแลนด ์และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัของเมืองเฮลซิงกิในปัจจุบนั นาํท่านเขา้ชม วิหารอุสเพนสก้ี 
(Uspenski Cathedral) วิหารสไตลอ์อโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี ค .ศ.1808-1862 แต่ตวั
วิหารเองใชเ้วลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเศษหลงัจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบดา้นนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซ่ึงหาดู
ได้ยากโดยตัววิหารสีนํ้ าตาลอิฐ โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมสีทอง นําท่านชม อนุสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius 
Monument) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่น Sibelius Park ถูกสร้างข้ึนเพ่ือสดุดีให้แก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดงั
ของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุก
ข้ึนมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลกัษณะเป็นอนุสาวรียท่ี์แปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการ
สร้างโดยนาํเอาแท่งเหลก็จาํนวน 600 แท่ง มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ท่ีมีความสูง 
85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนกั 24 ตนัตั้งอยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเด่นเป็นสง่า 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
 

บ่าย นาํท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ฟอร่ัม (Forum Shopping Center) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง
เฮลซิงกิ ซ่ึงมีร้านคา้กว่า 120 ร้าน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากและสินคา้ตามอธัยาศยั 

16.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ (HEL) เพือ่ทาํการเชคอิน 
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1764 (ใชเ้วลาบิน 2.30 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
22.25 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
 

วนัที่สิบ กรุงเทพมหานคร 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั สแกนดิเนเวยี 4 ประเทศ 
(เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – สวเีดน – ฟินแลนด์) 

18-27 พ.ค./ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค./ 14-23 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค. 2562 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  เม.ย. – ต.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 18,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 86,900 
เด็กอายตุ ํ่ากว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 29,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 100,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-CPH//HEL-IST-BKK หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่) 22,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวยี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน20 กก.) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี  
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้าํนาญเสน้ทาง คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,600 บาท 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และคนขบัรถท่านละ 36 ยโูร คิดเป็นเงิน 1,330 บาท จะเรียกเก็บในอินวอยซ ์
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากต้องการ Porter Service 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
 งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณกีรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มผีู้เดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ไดท้าํการตกลงหรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นนอร์เวย์ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัทาํการ) 

 

กรุณาเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้(การเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้น ช่วยลดความยุง่ยากในการยืน่วีซ่าได)้ 
1. หนงัสือเดินทาง ท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้  
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพทีค่มชัด 

ห้ามสวมแว่นสายตาห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (ท่านต้องท าการแปลเป็นภาษาองักฤษ และประทับตรา
รับรองจากศูนย์การแปล พร้อมทั้งประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล หากให้ทางทัวร์ด าเนินการค่าแปลเอกสารและ
ประทับตราทุกแห่ง แผ่นละ 300 บาท) 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (สาํหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี (ออกจดหมายเป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น) 

7.1 เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

7.2 เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 
และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

7.3 เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 
และใหร้ะบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
 

8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) 

8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หัวจดหมายบริษัท รับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ 
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ออกจดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาอังกฤษ 
8.3 กรณีพนกังานบริษทัฯ: ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่ากาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง) 
 สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

 กรณีเงินฝากประจาํ (ซ่ึงไม่สามารถปรับยอดได)้ ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคารโดยใหธ้นาคาร
ระบุว่าท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจาํ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนงัสือรับรอง 
ตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วีซ่า และ ใหแ้นบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจาํยอ้นหลงัมาดว้ย 

 

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ ีไม่ต้องแนบมา) 

 
10. ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น (เพื่อนและสามีภรรยาท่ีมิไดจ้ด

ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ 
สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ สามี-ภรรยาท่ีไม่จด
ทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วีซ่าจาํนวน 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝากท่ีออกใหโ้ดยธนาคารตอ้งระบุช่ือลูกจา้งท่ีตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย (กรุณาดูขอ้ 9)    

 
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทางในช่วงท่ียื่นวีซ่า

กรุ๊ป ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่าเด่ียวเท่านั้น 
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10 วนั สแกนดิเนเวยี 4 ประเทศ 
(เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – สวเีดน – ฟินแลนด์) 

(ไม่รวมวซ่ีาเชงเก้นและทปิต่างๆ) 
 

ราคาทัวร์ 89,900 บาท  18-27 พ.ค.2562  22 มิ.ย. – 1 ก.ค.2562  
14-23 ก.ค.2562  10-19 ส.ค.2562  13-22 ก.ย. 2562 
11-20 ต.ค. 2562 

 

ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที่ 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการทาํวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผู้ส ารองที่นัง่........................................................................................ เอเย่นต์......................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ :   โทร 02 635 1415 


