
 

 ทวัร์สแกนดเินเวยีไฮไลท์ 10 วนั 
ฟินแลนด์ – สวเีดน – เดนมาร์ก– นอร์เวย์ 

(4 ประเทศแห่งกลุ่มสแกนดเินเวยี...คุ้มทีสุ่ด)  
บินตรงสู่ฟินแลนด์...โดยสายการบินฟินแอร์ 

TOUR CODE: EU151501MZ 

 

  
กนัยายน 2559 – มีนาคม 2560 

เร่ิมต้น…. 99,900 บาท (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 



 

 ราคา 99,900 บาท: 16-25 ก.ย. / 12-21 ต.ค. / 20-29 ต.ค./ 3-12 ธ.ค. / 29 ม.ค.-7 ม.ค./ 18-27 ก.พ./ 18-27 ม.ีค. 
ราคา 104,900 บาท : 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. (ปีใหม่) 

 

ทวัร์สแกนดเินเวยีไฮไลท์ 10 วนั 
ฟินแลนด์ – สวเีดน – เดนมาร์ก– นอร์เวย์ 

(4 ประเทศแห่งกลุ่มสแกนดเินเวยี...คุ้มทีสุ่ด)  
 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงก ิ 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอินแถว G (Row G10-15) ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก สายการบินฟินแอร์ (Finn Air) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินเฮลซิงกิ (HEL) ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ 
เท่ียวบิน AY 90 สายการบินบริการอาหารเชา้และอาหารกลางวนั บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชม.) 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Scandic Maski Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่อง เฮลซิงก ิ     
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมเมือง เฮลซิงกิ (Helsinki) สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1550 โดยกษตัริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน เม่ืออดีต
เฮลซิงกิไม่ใช่เมืองหลวงของฟินแลนด์ (เมืองหลวงเก่าคือตรูกู เม่ือคร้ังตกเป็นเมืองข้ึนของสวีเดน ปี ค.ศ. 1809  –  
ค.ศ. 1812) เฮลซิงกิมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1812 ในสมยัท่ีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
รัสเซีย ท าให้เฮลซิงกิเป็นเมืองท่ีมีวฒันธรรมผสมผสานระหว่างตะวนัออกและตะวนัตก และเต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่งดงามและสถาปัตยกรรมร่วมสมยั อีกทั้งท าเลท่ีตั้งยงัอยูท่่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเล
บอลติก จนเฮลซิงกิไดรั้บฉายาวา่เป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก" และในปี ค.ศ. 2000 เฮลซิงกิยงัไดรั้บการยกยอ่งให้



 

 เป็นเมืองหลวงแห่งว ัฒนธรรมของยุโรปด้วยค าขว ัญท่ีว่า "Helsinki The high tech city where culture meets 
nature"  น าท่านถ่ายรูปกบัน ้ าพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) ถือว่าน ้ าพุแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง
เฮลซิงกิ และเป็นท่ีมาของฉายาธิดาแห่งทะเลบอลติก น ้ าพุแห่งน้ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1908 และได้รับการ
ออกแบบโดย นายวลิเลยว์าเกน โดยไดท้  าการป้ันรูปป้ันสาวงาม ใหน้างเป็นตวัแทนของเฮลซิงกิ ส่วนบอลติกก็คือ
คาบสมุทรท่ีเมืองน้ีตั้งอยู่นั่นเอง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัสนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium) น าท่าน
เท่ียวชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองท่ีใช้จดักิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนย์กลางทาง
ประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐานอยูอ่ยา่งโดดเด่น
เป็นสง่า ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซ่ึงในอดีตเรียกวา่โบสถ์นิโคลสั เป็นมหา
วิหารสีขาวบริสุทธ์ิสวยงาม ตั้ งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ซ่ึงจะมี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนัอยา่งเป็นจ านวนมาก และท่ีเซเนท สแควร์แห่งน้ียงัมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ี
งดงามและคลาสสิคให้ชมกนัอีก อยา่งท าเนียบรัฐบาล ท่ีมีความงามของเสาหินแบบคอรินเธียนให้ไดย้ล จากนั้น
น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารอุสเปนสก้ี (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ 
สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 โดยไดรั้บการออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei Gornostajev มหาวิหาร
แห่งน้ีถือวา่เป็นเคร่ืองแสดงถึงความสัมพนัธ์ของฟินแลนด์กบัรัสเซีย ท่ีเคยปกครองฟินแลนด์อยูถึ่ง 108 ปี ท าให้
มหาวหิารแห่งน้ีมีความงดงามดว้ยะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย น าท่านชม"โบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio 
Church) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างข้ึน
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2511 แลว้เสร็จวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป และมีความเช่ือว่าหากใครก็ตามมาจุด
เทียนอธิษฐานเร่ืองเก่ียวกบัความรักในโบสถ์น้ีก็จะสมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐานทุกประการ จึงท าให้มีผูค้นจ านวน
มากเดินทางมาจดัพิธีแต่งงานท่ีน่ี เพราะวา่กนัวา่คู่รักท่ีมาจดัพิธีแต่งงานท่ีโบสถแ์ห่งน้ีจะครองรักกนัยนืยาว 

 

 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมป้อมปราการซูแมนลินนา (Suomenlinna Sea Fortress) เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนใน
ปี 1748 เพื่อป้องการการรุกรานของขา้ศึกทางทะเล ป้อมปราการแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก 
ให้เป็นมรดกโลกในปี 1991 และได้รับการยกย่องว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางทหารท่ีส าคัญอีกแห่งของชาว
ฟินแลนด์ น าท่านเท่ียวชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของป้อมปราการโบราณ ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์



 

 แห่งชาติฟินแลนด์ (National Museum of Finland) พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงโบราณวตัถุล ้าค่าสมยัศตวรรษท่ี 19 และ
ประวติัความเป็นมาของประเทศฟินแลนด์ น าท่านชมหอ้งจดัแสดงนิทรรศการต่างๆ ไดเ้วลาน าท่านชม อนุสาวรีย์
ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่ใน Sibelius Park ถูกสร้างข้ึนเพื่อสดุดีให้แก่นกัประพนัธ์
เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาวฟินแลนด์นามวา่ Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจ
ชาวฟินน์ให้ลุกข้ึนมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ท่ีแปลกตามากๆออกแบบโดย Eila 
Hiltunen เป็นการสร้างโดยน าเอาแท่งเหล็กจ านวน 600 แท่ง มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกน
ลม ท่ีมีความสูง 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนกั 24 ตนัตั้งอยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเด่นเป็นสง่า 

 
15.00 น. น าท่านเชคอินข้ึนเรือส าราญ Silja Line เพื่อเดินทางสู่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศ สวเีดน 
17.00 น.  เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือ เฮงซิงกิ มุ่งสู่ท่าเทียบเรือ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศ สวเีดน 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ  
 

อสิระให้ท่านพกัผ่อน ภายในเรือส าราญ SILJA LINE (ห้องพกัแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 
 

วนัทีส่าม สตอกโฮล์ม – พพิธิภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ศาลาว่าการเมือง  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ภายในเรือ 
 เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ กรุงสตอกโฮลม์ 

น าท่านชมกรุงสตอกโฮล์มซ่ึงอยูบ่นหมู่เกาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์ ก่อก าเนิดนครอนังามสง่าริม
คลองมากมาย ผา่นชมโรงละคร ท าเนียบรัฐบาล น าท่านข้ึนจุดชมววิบนเนินเขา Fjallgatan เพื่อบนัทึกภาพของกรุง
สตอกโฮลม์จากมุมท่ีสวยท่ีสุด เมืองท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “เวนิสแห่งยโุรปเหนือ” และยงัไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น 
“นครหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรป” อิสระให้ท่านไดช้มวิวสวยของตวัเมืองท่ีตั้งและโอบลอ้มไปดว้ยเกาะใหญ่ 
14 เกาะ แล้วยอ้นอดีตโดยชมย่านเมืองเก่าท่ีมีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ท่ีมีการตั้ ง
บา้นเรือนบนเกาะน้ีตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และมีการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี่ยม น าท่านเท่ียวชมภายใน
เมืองเก่า โอลด์ซิต้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัหมู่อาคารหลากสีมากมายท่ีเรียงรายรอนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกมา
เก็บภาพความน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่าน ผา่นชมพระบรมมหาราชวงับนเกาะสตาเดน ชมวงัหลวงอนัโอ่โถงงาม 
สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัเรเนซองส์ ปัจจุบนัเป็นท่ีเล้ียงรับรองผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบล  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 



 

 บ่าย น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการเมือง(City Hall) อนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลกในการจดังานเล้ียงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผูท่ี้ได้รับ
รางวลัโนเบล น าชม ห้องจดัเล้ียง (Blue Hall) รวมทั้งห้องโถงท่ีใชใ้นการเตน้ร าซ่ึงประดบัประดาดว้ยโมเสคทอง
ค ากว่า 18 ลา้นช้ิน ศาลาว่าการแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้นและมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 
จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือรบโบราณวาซาร์ ซ่ึงไดรั้บการกูข้ึ้นมาหลงัจากจมอยูใ่นน ้าเป็นเวลา 333 ปี ท่าน
จะไดช้มส่ิงของเคร่ืองใช้ภายในเรือ ตลอดจนเรือวาซาร์ท่ีแทจ้ริงเกือบสมบูรณ์แบบเหมือนเม่ือสมยั ค.ศ.1625 ท่ี
พระเจา้กุสตาฟอดอลฟุสท่ี 2 ด าริใหส้ร้างเรือรบน้ีข้ึนมาเพื่อขยายอ านาจทางการทหารทัว่ยุโรป  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Courtyard by Marriott Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่ี่ สตอกโฮล์ม – นอร์เชอปิง – ลินเชอปิง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองนอร์เชอปิง (Norrkoping) เป็นเมืองในเขตเอิสเตร์เยติลนัด์ ทางตะวนัออกของประเทศสวีเดน 

เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 10 ตั้งอยูเ่หนือแม่น ้ าโมทาลา สตรอม (Motala Strom) และติดกบัทะเลบอลติก น าท่าน
เท่ียวชมเมืองนอร์เชอปิง น าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง (City hall) และ อาคาร สไตร์จาเนท อาคารท่ีสร้าง
อยู่บนแม่น ้ า  ไดเ้วลาน าท่านเดินเล่นบนถนนควีนส์ (Queen’s street) ซ่ึงมีหมู่อาคารเก่าโบราณสวยงามแปลกตา 
และ ยงัเป็นถนนชอ้ปป้ิงสตรีทของเมืองน้ีอีกดว้ย 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลินเชอปิง (Linkoping) เป็นเมืองตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสวีเดน ใกลฝ่ั้ง
ดา้นใตข้องทะเลสาบร็อกเซน เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีเก่าแก่อีกแห่งของประเทศสวเีดน และ ไดมี้การเฉลิมฉลองการตั้ง
เมืองครบ 700 ปี เม่ือปี ค.ศ. 1987 น าท่านเท่ียวชมความงดงามเก่าแก่ของเมืองวฒันธรรมแห่งน้ี น าท่านชมจตุัรัสใจ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&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%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/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 กลางเมือง จากนั้ นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศแห่งสวีเดน (Swedish Air Force Museum) ซ่ึงเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงอาวธุยทุโธปกรณ์ของกองทพัอากาศสวเีดน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองจอนเชอปิง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Scandic Elmia Hotel**** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที่ห้า โกเทนเบิร์ก – ปราสาทอลาวฟบวร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโกเทนเบิร์ก (Gothenburg)  เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศสวีเดนและเป็นเมือง

ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องสวีเดน เมืองน้ีสร้างข้ึนโดยกษตัริยก์สัตาวสัท่ี 2 
อดอลฟ์ ไดท้รงสร้างเมืองน้ีข้ึนใหม่ใน ค.ศ. 1921 หลงัถูกท าลายในสงครามคาลมาร์ระหวา่ง ค.ศ. 1611-1613 เป็น
เมืองตั้งอยูป่ากแม่น ้ าเยอตา ริมน่านน ้ าแคตทีแกต และยงัเป็นเมืองท่าทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มนอร์ดิกอีกด้วย 
น าท่านเขา้ชมปราสาทอลาวฟบวร์ก  (Alvsborg) เป็นปราสาทป้อมปราการสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 17 สร้างยื่น
เขา้ไปในทะเลเพื่อป้องกนัการรุกรานจากศตัรู เน่ืองจากเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีติดมหาสมุทรแอตแลนติก น าท่านชม
ปราสาทโบราณท่ียงัคงกล่ินอายสถาปัตยกรรมในสมยัศตวรรษท่ี 17 ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัปืนใหญ่ และ 
อาวธุยทุโธปกรณ์ท่ียงัคงหลงเหลือใหไ้ดช้มภายในบริเวณปราสาทป้อมปราการแห่งน้ี  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองโกเทนเบิร์ก น าท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันโพไซดอน (Poseidan) ถือเป็นแลนด์มาร์กของเมือง
โกเธนเบิร์ก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียก์ษตัริยก์ุสตาลท่ี 2 อดอล์ฟ ผูส้ร้างเมืองโกเธนเบอร์ก จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่จตุรัสใจกลางเมือง (Main Square) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหมู่อาคารสถาปัตยกรรมโบราณ ท่ียงัคงสภาพ
ความสวยงามไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองโกเทนเบิร์กตามอธัยาศยั  

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%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Clarion Post Hotel Gothenburg**** หรือเทียบเท่า  
 
วนัที่หก โกเทนเบิร์ก – เฮลซิงกอร์ - ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก – ปราสาทโครนบอร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกอร์ (Helsingor) โดยนัง่เรือเฟอร์ร่ีขา้มฟาก เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลระหวา่งช่องแคบ
ของเดนมาร์ก-สวีเดน น าท่านเขา้ชมปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก ปราสาทท่ีงดงามในรูปแบบของสถาปัตยกรรม
แบบเรอเนซองส์ สร้างข้ึนโดย พระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 2 นอกจากน้ียงัเป็นท่ีประทบัของกษตัริยค์ริสเตียน ในราว
ศตวรรษท่ี 17 ในอดีตพระราชวังแห่งน้ีใช้เป็นท่ีประกอบพิธีส าคัญทางศาสนาและพิธีส าคัญอ่ืนๆ ของ
พระมหากษตัริยอ์ยา่งเช่น พิธีปราบดาภิเษก และยงัเป็นสถานท่ีเก็บของสะสม ตลอดจนผลงานศิลปะของเช้ือพระ
วงศ ์ภายในตกแต่งดว้ยความวจิิตรอ่อนชอ้ยอร่ามตาดว้ยสีทองตามแบบฉบบัเรเนซองส์ และมีหอ้งจดัแสดงกวา่ 70 
ห้องท่ีเปิดให้เขา้ชม บนเพดานเกือบทั้งพระราชวงัเป็นงานจิตรกรรมของจิตรกรท่ีมีช่ือเสียง อนัแสดงถึงเร่ืองราว
ของพระเยซูคริสต ์บริเวณโดยรอบพระราชวงัมีการตกแต่งสวนอนัเขียวชอุ่มในรูปแบบของบาโรค  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม ปราสาทโครนบอร์ก (Kronborg Castle) ปราสาทแห่งน้ีสร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่
ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมช้ินเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ ปราสาทโครนบอร์กเป็นผลงานช้ิน
ส าคญัของปราสาทในสถาปัตยกรรมเรเนซองส์ ทางตอนเหนือของยุโรป ซ่ึงท าให้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2000 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเกน 

 
 น าท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลางเมือง เป็นถนน            

คนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีราคาแพงท่ีสุด       
ในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens Nytorv Strøget 
จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนั
คือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radison Blu Scandinavian Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จ็ด โคเปนเฮเกน – เรือ DFDS 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชม เงือกน้อย หรือ ลิตเต้ิลเมอร์เมด (Little mermaid)    รูปป้ันทองแดงของเจา้หญิงเงือกน้อยบนโขดหิน 

ตวัละครท่ีมาจากนิทานอันโด่งดงัของนกัประพนัธ์ชาวเดนิช ฮนัส์ คริสเตียน  แอนเดอร์สัน รูปป้ันเงือกน้อยน้ี
เปรียบเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน  ซ่ึงเป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์
สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สัน และเป็นนิทานอีกเร่ืองท่ีหลายๆท่านคงเคยไดฟั้ง แมก้ระทัง่ดิสนียย์งัเคยน า
เร่ืองน้ีมาท าเป็นภาพยนตร์การ์ตูน จากนั้นน าท่านชม น ้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน (The Gefion Fountain) ซ่ึงสร้างข้ึน
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 ช่ือ Gefion น้ีคือช่ือของเทพเจ้าในต านานของชาวสแกนดิเนเวียน ได้เวลาน าท่านแวะชม
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 น าท่านสู่ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ซ่ึงแปลวา่ ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชยท่ี์ไวส้ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลก
มาเทียบท่า บริเวณน้ีจึงรายลอ้มไปดว้ยผบั บาร์ และร้านขายเหลา้ จากนั้น จึงค่อยๆ ปรับปรุงข้ึนมาเป็นร้านอาหาร
และตึกรามบา้นช่องท่ีมีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นท่ีนิยมส าหรับวยัรุ่นชาวเดนมาร์กท่ีนิยมมานั่ง
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม แต่ถา้ไม่ชอบ คิดวา่ราคาแพงไป ก็สามารถไปหาซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านขายของช า



 

 และมานั่งท่ีท่าเรือแห่งน้ีได้ตามอธัยาศยั นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีส าหรับล่องเรือชมวิวและสถานท่ีต่างๆ รอบกรุง
โคเปนเฮเกนไดอี้กดว้ย น าท่านลงเรือเพื่อล่องเรือชมทศันียภาพของเมืองโคเปนเฮเกน (Canal Cruise)  อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองโคเปนเฮเกน ในมุมต่างๆผา่นโปรแกรมการล่องเรือชมเมือง 

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ DFDS  
16.30 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือโคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมาร์ก) มุ่งสู่ท่าเทียบเรือ ออสโล (ประเทศนอร์เวย)์

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ  
 

อสิระให้ท่านพกัผ่อน ภายในเรือส าราญ DFDS (ห้องพกัแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 
 

วนัทีแ่ปด ออสโล – อุทยานแห่งชาติฟรอกเนอร์ – พพิธิภัณฑ์ฟราม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ภายในเรือ 
09.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ออสโล (ประเทศนอร์เวย)์ 

น าท่านชมเมือง ออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนียในอดีต นครหลวงท่ีถูกสถาปนาข้ึนเม่ือประมาณ 60 ปี แต่
เบ้ืองหลงัแห่งความศิวิลยัน้ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงักวา่ 900 ปี ในอดีตออสโลจดัเป็นเมืองอาณานิคม
ใหญ่ของจกัรพรรดิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองของพระจา้ฮาโรวแ์ฟร์แอร์โดยใชร้ะบบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์น าท่านเดินทางสู่อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ ท่ีรู้จกัในนาม Vigeland Sculpture Park 
สถานท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะ ประติมากรรมและการแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคน
ดว้ยสัมฤทธ์ิ ผลงานของ กุสตาฟ วคิเกอร์แลนด ์ปฏิมากรช่ือดงัไดแ้สดงถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวติมนุษย ์โดย
ไดรั้บอนุญาตให้น าผลงานมาจดัแสดงอยา่งถาวรในอุทยานแห่งน้ีน าท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกบัสถาปัตยกรรม
เด่น อาทิเช่น The Main Gate ประตูร้ัวเหล็กซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซ่ึง
เต็มไปดว้ยรูปป้ันสัมฤทธ์ิ 58 ช้ินดว้ยกนั, The Fountain รูปป้ันมนุษยแ์ละตน้ไม ้จ านวน 20 ตน้ ซ่ึงแสดงถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คนสูง 17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผู ้
บริสุทธ์ิ เปรียบประหน่ึงเป็นบนัไดเวียนท่ีมนุษยต่์างปีนป่ายซ่ึงกนัและกนั เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The 
Wheel of Life วงล้อแห่งชีวิตซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มี ท่ีส้ินสุด การเวียนว่ายตายเกิดของวัฏจักร
มนุษย ์ อิสระใหท้่านเก็บภาพผลงานศิลปะ อนัเล่ืองช่ือภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ฟราม (Fram museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเรือท่ีใชเ้ดินทางสู่ขั้วโลก (Polar ship 
museum) น าท่านเขา้ชมเรือต่างๆ และขา้วของส าหรับนกัเดินทางท่ีเดินทางไปส ารวจพื้นท่ีในแถบขั้วโลก ซ่ึงไดมี้



 

 การจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพเรือขั้วโลกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
ถนน Karl Johans ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมืองออสโล มีร้านคา้ต่างๆ ท่ีสร้างมาไม่ต ่ากวา่ 100 ปี บนถนนเส้นน้ี
ยงัเป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการซ้ือของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเดิน
เล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ สวนสาธารณะท่ีมีการจดัวางผงัเมืองไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Scandinavia Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

  
 

วนัทีเ่ก้า ออสโล – ซิตีท้วัร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านผา่นชมและแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกวา่ 100 ปี ท่ีเรียงรายอยูร่อบเมืองออสโล อาทิ 

ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี ค.ศ. 1648, ท าเนียบรัฐบาล, โรง
ละครแห่งชาติ, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองออสโล  

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อเชคอิน และท า Tax Refund 
13.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล (OSL) สู่ สนามบิน เฮลซิงกิ (HEL) (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 1.25 ช.ม.)  
15.40 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน AY89 (บินตรง) ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ช.ม. 
 
วนัทีสิ่บ กรุงเทพ 
 

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 



 

 ทวัร์สแกนดเินเวยีไฮไลท์ 10 วนั 
ฟินแลนด์ – สวเีดน – เดนมาร์ก– นอร์เวย์ 

ราคา 99,900 บาท: 16-25 ก.ย. / 12-21 ต.ค. / 20-29 ต.ค./ 3-12 ธ.ค. / 29 ม.ค.-7 ม.ค./ 18-27 ก.พ./ 18-27 ม.ีค. 
ราคา 104,900 บาท : 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. (ปีใหม่) 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2558 ธันวาคม 2559-มีนาคม 2560 ปีใหม่ 2560 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 104,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 17,000 17,000 
เด็กอาย ุ6-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 96,900 101,900 
เด็กอาย ุ2-5 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 93,900 98,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (AY) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

75,000 75,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land Only 
(ไม่รวมตัว๋ BKK – HEL//OSL-HEL - BKK) 

74,900 77,900 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559) ** 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวมิดไนทซ์นั (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินฟินแอร์ (AY)  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 



 

 
 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9 วนั เท่ากบั 18 ยโูร) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9 วนั เท่ากบั 18 ยโูร) 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประมาณ 3,500 บาท 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 



 

 
 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 

 



 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

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

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่
หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่า



 

 ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียด
ขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวเีดน 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้ม

สวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  



 

 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 



 

 กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
ตวัอย่างรูปถ่ายทีถู่กต้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

ทวัร์สแกนดเินเวยีไฮไลท์ 10 วนั 
ฟินแลนด์ – สวเีดน – เดนมาร์ก– นอร์เวย์ 

ราคา 99,900 บาท   16-25 ก.ย.    12-21 ต.ค.   20-29 ต.ค.   3-12 ธ.ค.  
    29 ม.ค.-7 ม.ค.   18-27 ก.พ.  18-27 ม.ีค. 
ราคา 104,900 บาท   25 ธ.ค. – 3 ม.ค. (ปีใหม่) 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

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

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง....................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 



 

 
 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 428 2124*** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 
 
 


