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NT440
ทวัรย์ุโรป สแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวเีดน 8 วัน 5 คนื (TG) [ปีใหม]่
ทัวรย์ุโรป สแกนดเินเวยี สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ , 8 วัน 5 คนื ,

RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL  , QUALITY GLOBE  , QUALITY HOTEL 11  , QUALITY HOTEL VIEW

โคเปนเฮเกน - น้าํพเุกฟิออน - รปูปันนางเงอืกนอ้ย - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - ทา่เรอืนูฮาวน์
ชอ้ปปิง ณ ถนนสตรอยก ์- มลัโม - ขา้มสะพานโอเรซุนด ์- ชมเมอืงมลัโม - TURNING TORSO

โกเธนเบริก์ - พพิธิภณัฑว์อลโว ่- ยา่นเมอืงเก่า - ตลาดครสิตม์าส - โกเธนเบริก์ - ออสโล - สถานรีถไฟใตด้นิ
โอเปรา่เฮา้ส ์- ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ - สวนวกิเกอแลนด ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิ - คารล์สตดั
โบสถป์ระจําเมอืง - เออเรโบร - ปราสาทเออเรโบร - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้วาดเคอพงิ - สต็อกโฮลม์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.00 น.
พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย แอรเ์วย์
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ

วนัท ี2



โคเปนเฮเกน - น้าํพเุกฟิออน - รูปปนันางเงอืกนอ้ย - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - ทา่เรอืนูฮาวน ์- ชอ้ปปิง ณ ถนนสตรอยก ์- มลัโม -
ขา้มสะพานโอเรซุนด ์- ชมเมอืงมลัโม - TURNING TORSO

00.50 น.
ออกเดนิทางสู ่ราชอาณาจกัรเดนมารก์ เมอืงโคเปนเฮเกน (บนิตรง) โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 950
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

06.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมารก์ ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง
และจะเปลยีนเป็น 6 ชวัโมงในชว่งฤดหูนาว) พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศเดนมารก์
และเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศในแถบสแกนดเินเวยี

นําทา่นชม น้าํพเุกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปปันของเทพนีอรด์กิเกฟิออนทกํีาลังลากจงูวัวกระทงิ 4 ตัว ทมีคีวามเชอืวา่
เทพนีอรด์กิเกฟิออนทําการไถคราดเพอืใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารค์นันเอง

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ เงอืกนอ้ย (THE LITTLE MERMAID) ตังอยู่บรเิวณทา่เรือรมิอ่าวโคเปนเฮเกน
ถูกสรา้งขนึเพอืเป็นของขวัญแกก่รุงโคเปนเฮเกน โดย คารล์ จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ตังบรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์
ไดม้คีวามประทับใจจากการดบัูลเลต่ ์เรือง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน เป็นอย่างมาก
จงึวา่จา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชอื เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปันรูปเงอืกนอ้ยนี โดยนําแบบใบหนา้มาจากนักเตน้บัลเลตช์อื เอลเลน ไพรซ์
สว่นร่างกายทเีป็นหญงิเปลอืยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและทนีีไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืง

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (AMALIENBORG PALACE) เป็นพระราชวังฤดหูนาวของราชวงศเ์ดนมารก์
ตังอยู่รมิน ้าํทางเหนือของตัวเมอืงโคเปนเฮเกน สรา้งขนึเมอืกลางศตวรรษท ี18 เพอืเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศโ์อลเดนบวรก์
และใชเ้ป็นทพํีานักของเหลา่ราชวงศ ์4 ครอบครัว ภายในจัดแสดงสงิของล ้าํคา่ตา่งตา่งมากมาย อาท ิเชน่ เครืองเพชรมหามงกฎุ
เครืองราชอสิรยิาภรณ์

เดนิทางสู ่ทา่เรอืนูฮาวน ์(NYHAVN) เป็นเขตทา่เรืออันเกา่แกข่องโคเปนเฮเกน ตังอยู่รมิฝังตะวันออกของตัวเมอืง ตามประวัตไิดก้ลา่วไวว้า่
พระเจา้เฟรเดอรกิท ี5 ทรงรับสงัใหส้รา้งทา่เรือใกล ้ๆ  ตัวเมอืงหลวง เพอืใหส้ะดวกงา่ยตอ่การขนยา้ยสนิคา้
และใชเ้ป็นทา่เรือพาณชิยสํ์าหรับเรือจากทัวทกุมุมโลกมาเทยีบทา่ ในวันอากาศดถีอืเป็นศนูยร์วมของนักทอ่งเทยีว
สามารถเลอืกทานอาหารชมบรรยากาศชลิๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันสดุหรูบน Rooftop

บา่ย
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิง ณ ถนนสตรอยก ์(STROGET) ถนนคนเดนิทยีาวทสีดุในโลก
รา้นบนถนนชอ้ปปิงสายหลักของเมอืงเต็มไปดว้ยแบรนดดั์งทเีราคุน้เคยด ีตังแต ่Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara
ทไีม่วา่ใครจะเขา้มาแลว้กเีมอืงกสีาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตัวเองไม่ใหเ้ดนิเขา้ไปซ ้าํได ้
แตท่น่ีาสนใจมากกวา่คอืรา้นของแบรนดด์ไีซเนอรท์อ้งถนิชอืดังอย่าง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ทตัีงอยู่บรเิวณนีเชน่กัน 

เดนิทางสู ่เมอืงมลัโม (MALMÖ) เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศสวเีดน 

นําทา่นเดนิทางขา้ม สะพานโอเรซุนด ์(THE ØRESUND BRIDGE) ซงึเชอืมประเทศสวเีดน-เดนมารก์ เป็นสะพานทยีาวทสีดุของยุโรป
ยาวประมาณ 12 กม. (เป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 4 กม.) เปิดใชเ้มอืปี 2000 เชอืมตอ่เมอืงโคเปนเฮเกน้
ประเทศเดนมารก์กับมัลโม ประเทศสวเีดน สะพานนีมคีวามสวยงาม โดดเดน่มาก สามารถใชไ้ดทั้งรถยนตแ์ละรถไฟ 

นําทา่นชม จตัรุสักลางเมอืงมลัโม ทมีมีาตังแตปี่ ค.ศ. 1538 บรเิวณตรงกลางจัตรัุสมรีูปปันของพระเจา้ Karl Gustav ท ี10
ซงึออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson ดา้นซา้ยของจัตรัุสเป็นทตัีงของ Rådhuset หรือ Town Hall
ศาลาวา่การเมอืงสไตลดั์ตชเ์รอเนสซองสท์สีรา้งขนึตังแตปี่ ค.ศ. 1353 ซงึไดช้อืวา่เป็นหนงึในอาคารเกา่แกท่สีดุของเมอืง

ผา่นชม TURNING TORSO ตกึระฟ้ารูปทรงโมเดริน์ความสงู 190 เมตร ซงึนับเป็นตกึทสีงูทสีดุในแถบสแกนดเินเวยี
รวมทังเป็นตกึทอียู่อาศัยทสีงูทสีดุอันดับ 3 ของทวปียุโรป

ค่าํ



รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
QUALITY HOTEL VIEW ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
มลัโม - โกเธนเบริก์ - พพิธิภณัฑว์อลโว ่- ยา่นเมอืงเกา่ - ตลาดครสิตม์าส

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่โกเธนเบริก์ (GOTHENBURG) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.15 ชม. เมอืงทไีดรั้บการขนานนามวา่ “Little London”
เมอืงตน้กําเนดิแบรนดร์ถชอืดังอย่าง วอลโว (Volvo) เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสวเีดน และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับ 5
ของกลุม่นอรด์กิ ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องสวเีดน
เมอืงตังอยู่ปากแม่น ้าํเยอตาซงึเป็นทลีุม่น ้าํไหลกลับสูท่ะเลทใีหญ่ทสีดุในแถบสแกนดเินเวยี
โกเธนเบริก์เป็นเมอืงทา่ทางทะเลทใีหญ่ทสีดุในกลุม่นอรด์กิ มกีารทําประมงสง่รถยนตแ์ละผลติภัณฑไ์มเ้ป็นสนิคา้สง่ออก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑว์อลโว ่(VOLVO MUSEUM) สถานทจัีดแสดงเรืองราวของวอลโว่
บรษัิทรถทเีป็นความภมูใิจของคนสวเีดนตังแตยุ่คบกิเบกิจนมาถงึปัจจบัุน จดุเรมิตน้ของวอลโวท่เีรมิตน้มาจากโรงงานผลติลกูปีน
กอ่นทจีะมาผลติรถยนตโ์ดย มร.อัสซาร ์กาเบรียลสนั และ มร.กสุตาฟ ลารส์นั สองผูก้อ่ตัง
ภายในพพิธิภัณฑจํ์าลองหอ้งทํางานของสองผูก้อ่ตังเอาไวใ้หช้มกัน นอกจากนียังมคีอลเล็กชนัรถยนตว์นิเทจทหีาชมยาก
รถยนตต์น้แบบทังทไีดนํ้ามาสรา้งจรงิ และบางรุ่นทเีป็นแคโ่มเดล ตลอดจนการพัฒนารถยนต-์เครืองยนตใ์นอุตสาหกรรมอนื  ๆทังแทรกเตอร์
รถดับเพลงิไปจนถงึเครืองบนิ
หมายเหต ุ: หากไม่สามารถเขา้ชมพพิธิภัณฑว์อลโวไ่ด ้เนืองจากเป็นชว่งเทศกาลปีใหม่ ทางพพิธิภัณฑอ์าจไม่เปิดใหเ้ขา้ชม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนโปรแกรมการเดนิทางเป็นสถานทอีนืทดแทน

นําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ (GOTHENBURG OLD TOWN) มชีอืเรียกวา่ HAGA เป็นทตัีงจัตรัุสกสุตาฟ อดอฟท ์(GUSTAV ADOLF’S)
เคยเป็นทรีูจั้กในชอื “Stortorget” แปลวา่ “จัตรัุสใหญ่” ภายหลังเมอืมกีารนํารูปปันขนาดใหญ่ของกษัตรยิก์สุตาฟ อดอฟท ์(Gustavus II
Adolphus) มาตังไวใ้นปี ค.ศ.1854 จงึเปลยีนชอืจตรัุสตามชอืของกษัตรยิก์สุตาฟ อดอฟท ์จตรัุสแหง่นีเหมาะสําหรับการนังดมืกาแฟสบายๆ
หรือเดนิชมถนนทสํีาคัญรอบ  ๆ

ผา่นชม ศาลากลางเมอืง (KRONHUSET) อาคารสไตลดั์ตชท์มีคีวามเกา่แกแ่ละสวยงาม เป็นศนูยก์ลางของงานฝีมอืชนัสงู
ดา้นในเป็นพพิธิภัณฑ ์สว่นดา้นหลังเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทันสมัยชอืวา่ Nordstan 

เดนิเลน่ จตัรุสัโกตา (GÖTAPLATSEN) อกีหนงึจัตรัุสหลักของเมอืงโกเทนเบริก์ เป็นทตัีงของรูปปันโพไซดอน ดา้นหลังเป็นถนน Avenyn
ทเีต็มไปดว้ยรา้นคา้และบาร์

นําทา่นสู ่ตลาดครสิตม์าสโกเธนเบริก์ (THE CHRISTMAS MARKET)
ฟังเพลงครสิตม์าสจากคณะนักรอ้งประสานเสยีงทมีาชว่ยขับกลอ่มใหเ้วลาชว่งนีมคีวามสขุสนัตดั์งตอ้งมนตแ์หง่เหมันต์
และจะไดก้ลนิหอมของไสก้รอกย่าง กวางอบ และไวนเ์ครืองเทศ (Glögg) มกีารประดับตกแตง่อย่างอลังการ บัลเลต่บ์นลานน ้าํแข็ง
และไฟประดับสวา่งไสวกวา่ 5 ลา้นดวงแบบไม่ตอ้งงอ้ดวงอาทติย ์เพลดิเพลนิจนนกึวา่กําลังอยู่ในเมอืงนทิาน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
QUALITY HOTEL 11 ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
โกเธนเบริก์ - ออสโล - โอเปรา่เฮา้ส ์- ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ - สวนวกิเกอแลนด ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิ

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแหง่นอรเ์วย ์มอีายุกวา่ 1,000 ปี ตังแตส่มัยไวกงิเรืองอํานาจ
เมอืงสวยในเขตชายฝังทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ทมีบีรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยทมีอียู่มากมาย 290 กม.
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม กรุงออสโล ถ่ายรูปกับ โอเปรา่เฮา้ส ์(OPERA HOUSE) แลนดม์ารค์สําคัญ เป็นศนูยวั์ฒนธรรมทใีหญ่ทสีดุในนอรเ์วย์
เป็นทตัีงของคณะอุปรากรและบัลเลต่ร์ะดับชาต ิอาคารรูปทรงเลขาคณติทสีรา้งจากกระจกและหนิอ่อนขนาดใหญ่สไตลโ์มเดริน์
มดีไีซนแ์ปลกสะดดุตาไม่เหมอืนกับทอีนืในโลก ออกแบบใหด้เูหมอืนธารน ้าํแข็งยักษ์โผลข่นึมาจากน ้าํ และมสีะพานทลีาดเอยีงสขีาวโพลน
ถ่ายรูปกับ AKERHUS CASTLE และ ROYAL PALACE สถานสําคัญประจําเมอืง
และมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามโดดเดน่ทเีหมาะแกก่ารแวะชมถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ ถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ (SKI JUMPING
HOLMENKOLLENBAKKEN) เป็นลานกระโดดสกขีนาดใหญ่ ทสีามารถบรรจผุูช้มไดถ้งึ 30,000 คน และยังไดรั้บรองมาตรฐานจาก
สหพันธส์กนีานาชาต ิ(FIS) เพอืใชเ้ป็นสถานทจัีดการแขง่ขันสกใีนชว่งเทศกาล ซงึลานกระโดดสกแีหง่นีถูกใชใ้นการแขง่ขัน สก ี(Holmenkollen
Ski Festival) ตังแตปี่ ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ไดเ้ขา้เป็นสว่นหนงึของสถานททีใีชแ้ขง่ขันสกรีะดับโลก (FIS Ski Jumping World Cup)

ชม สวนประตมิากรรมวกิเกอแลนด ์(VIGELAND SCULPTURE PARK) ตังอยู่ในเขตอุทยาน FROGNER
เป็นสวนประตมิากรรมทใีหญ่ทสีดุในโลก โดดเดน่ไปดว้ยผลงานรูปแกะสลักหนิและรูปหลอ่สํารดิจํานวนมากกวา่ 200 ชนิงาน ทน่ีาทงึคอื
ผลงานทังหมดนันสรรสรา้งโดยศลิปิน GUSTAV VIGELAND เพยีงคนเดยีว แสดงใหเ้ห็นถงึความทุม่เทของตัวศลิปินเป็นอย่างมาก
โดยใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปีเลยทเีดยีว

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกยีวกับเรือไวกงิทสีรา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษท ี9
โดยขดุไดจ้ากรอบ  ๆออสโลฟยอรด์ นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืในชวีติประจําวันทมีอีายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RADISSON BLU SCANDINAVIA OSLO ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
ออสโล - คารล์สตดั - โบสถป์ระจําเมอืง - เออเรโบร - ปราสาทเออเรโบร - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้วาดเคอพงิ - สต็อกโฮลม์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่คารล์สตดั (KARLSTAD) 218 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 เมอืงสวยรมิทะเลสาบแวนเนริน์
เมอืงเกา่ทยัีงคงเห็นบรรยากาศแบบาชนบทดังเดมิทชีาวเมอืง (นอรด์กิ) อาศัยมาแตโ่บราณกาลกวา่ 1,000 ปี เมอืงนีจงึมวีวิสวยทังภเูขา
ทะเลสาบและป่าไมท้อีุดมสมบรูณ์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะถ่ายรูปบรเิวณรอบนอก โบสถป์ระจําเมอืง (KARLSTAD CATHEDRAL) โบสถส์ขีาวสไตลบ์ารอคทตัีงโดดเดน่ใจกลางเมอืง

เดนิทางสู ่เออเรโบร หรือ เออเรอะบรู (OREBRO) ระยะทาง 109 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม. เมอืงแหง่ปราสาทป้อมปราการยุคกลาง
เป็นหนงึในประเทศทอียู่เหนือสดุของโลก แตก่ลับมภีมูอิากาศแบบอบอุ่น เนืองจากอทิธพิลของกระแสน ้าํอุ่นกัลฟ์สตรีม
ทางตอนเหนือของอารก์ตกิเซอรเ์คลิ พระอาทติยไ์ม่ตกดนิเลยในบางชว่งของฤดรูอ้น และแทบไม่สามารถเห็นไดใ้นฤดหูนาว
นอกจากนียังถอืวา่เป็นอกีหนงึศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมทมีคีวามเกา่แกท่มีชีอืเสยีงมาก
ซงึเป็นอกีหนงึจดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทยีวของประเทศสวเีดน 

นําทา่นแวะถ่ายรูป ปราสาทเออเรโบร (OREBRO CASTLE) ตังอยู่บนเกาะเล็ก  ๆบนแม่น ้าํสวารต์าน (Svartan River)
โดยสว่นทเีป็นหอคอยนันถอืวา่เป็นสว่นทเีกา่แกท่สีดุของปราสาท ถูกสรา้งขนึในชว่งครงึหลังของศตวรรษท ี13



พนืทบีางสว่นของปราสาทยังมกีารเปิดใหป้ระชาชนทัวไปเขา้ชม พรอ้มทังยังมกีารจัดแสดงศลิปะ, การแสดงดนตรี, รา้นอาหาร, การจัดนทิรรศการ,
ทัวร,์ ประชมุ, และอนื  ๆอกีเป็นจํานวนมาก

จากนันนําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้วาดเคอพงิ (WADKOPING OPEN AIR MUSEUM)
ทมีเีอกลักษณ์อันโดดเดน่และสะดดุตานันก็คอื บา้นไมเ้กา่แกตั่งแตศ่ตวรรษท ี18-19
ซงึถอืวา่เป็นศนูยร์วมของอาคารและสงิกอ่สรา้งทมีคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงเออเรบรู
และมลัีกษณะสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคารสรา้งจากไมแ้ละทาสสีแีดงหรือสอีฐิเมอืเวลาสะทอ้นกับผนืน ้าํจะใหภ้าพทสีวยราวกับภาพวาดเลยทเีดยีว

เดนิทางสู ่กรุงสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM) ประเทศสวเีดน 202 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.
เป็นนครหลวงอันงดงามทสีดุในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามวา่ “ราชนีิแหง่ทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ
โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแหง่หนงึของโลก
งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบเมอืงทตัีงอยู่บนพนืน ้าํ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
QUALITY HOTEL GLOBE ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
คารล์สตดั - สต็อกโฮลม์ - พระราชวงัหลวง - ศาลาวา่การ - สถานรีถไฟใตด้นิ - แกมลา่สแตน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นชม เมอืงสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM) 

แวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัหลวง (ROYAL PALACE) บรเิวณแถบพระราชวัง มตีรอกซอกซอยตา่ง  ๆเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิง
ไม่วา่จะเป็นรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นของขายทรีะลกึ 

นําทา่นเขา้ชม ศาลาวา่การเมอืงสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM CITY HALL) ศาลาวา่การเมอืงสต็อกโฮลม์ ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี
ออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังของสวเีดน คอื RAGNAR OSTBERG สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค
สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุวันท ี10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลยีงรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (NOBEL PRIZE)

เดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิทสีวยทสีดุในโลกกรุงสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM METRO) เสมอืนเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะใตด้นิทใีหญ่
และยาวทสีดุในโลก เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ. 1950 ปัจจบัุนมจํีานวน 100 สถานี โดยเป็นสถานีใตด้นิ 47 สถานี และยกระดับ 53 สถานี มจํีานวน
10 เสน้ทาง จัดเป็นกลุม่สาย 3 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่สายสนี ้าํเงนิ แดง และเขยีว มรีะยะทางยาวกวา่ 110 กโิลเมตรเลยทเีดยีว ซงึแตล่ะสถานี
จะมคีวามเป็นเอกลักษณ์ มธีมีโดยเฉพาะ ตกแตง่ดว้ยสสีนัสดใส ลวดลายสวยงาม ทังสวย ทังน่าตนืตาตนืใจ ถูกสรา้งสรรคโ์ดยศลิปินกวา่ 150 คน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
อสิระ ชอ้ปปิงยา่นแกมลา่สแตน (GAMLA STAN AREA) เป็นย่านเมอืงเกา่ทอียู่มาตังแตศ่ตวรรษท ี13 เป็นอกีทหีนงึทผีูม้าเยือน Stockholm
ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวเีดน แปลวา่ เมอืงเกา่ ทนีีมมีาตังแตส่มัยเรมิกอ่ตังเมอืงสตอกโฮลม์
เป็นสว่นทเีกา่แกแ่ละล ้าํคา่ทางประวัตศิาสตรม์ากทสีดุในเมอืงเลยทเีดยีวผสมผสานกับความทันสมัยเขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
QUALITY HOTEL GLOBE ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี7
สต็อกโฮลม์ - สนามบนิสต็อกโฮลม์

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

10.30 น.
ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สู ่สนามบนิสต็อกโฮลม์-อารล์นัดา เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า TAX REFUND
คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ

13.30 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 961

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

05.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป สแกนดเินเวยี สวเีดน นอรเ์วย์
เดนมารก์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี23 กันยายน 2562 เวลา 12:29 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป สแกนดเินเวยี สวเีดน นอรเ์วย์
เดนมารก์

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด Economy Classไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบนิไทย Thai Airway(TG)

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก. ตอ่ 1 ใบ
ทังนหีากสายการบนิมกีารแจง้เปลยีนแปลงในเรอืงของนา้หนักกระเป๋าการสะสมไมลห์รอือนืใดทเีป็นประกาศจากสายบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยดึตามการเปลยีนแปลงตามประกาศนันๆ

• คา่ทพีกัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามรายการระบุ, น ้าํดมืบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวคนไทย

• ทปิสาํหรบัคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 2,000,000 บาท เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล
คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่วซีา่เชงเกน้ 3,500 บาท/ทา่น

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ, โทรศพัท -์โทรสาร, อนิเตอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน,
การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกด ์หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีมวนัละ 100 บาท รวมทงัทรปิ 8 วนั 800 บาท/ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธคิณะเดนิทาง 20 ท่านขนึไป กรณไีมถ่งึ 20 ท่าน ทางบรษัิทจะขอเลอืนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง
หรอืเปลยีนแปลงราคาคา่ทัวรเ์พมิ เพอืทําการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 30,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30
วันมฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 45 วัน)

• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆ
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• ในการจองทัวรค์วรเผอืเวลาจองทัวรอ์ยา่งนอ้ย 40-45 วัน กอ่นวันเดนิทางทรีะบุไว ้เนอืงจากมผีลในการจองควิวซีา่
ในกรณทีที่านทําการจองเขา้มาลา่ชา้กวา่ทกีาํหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ทอีกีครงั

• หลงัการจองทัวร ์20 วัน กรณุาแนบสแกนCOOPY หนา้พาสปอรต์และใบกรอกขอ้มลูคาํรอ้งในการขอยนืวซีา่ ประเทศนอรเ์วยส์ง่กลบัมา
เพอืกรอกขอ้มลูขอควิในการยนืวซีา่ ประเทศ นอรเ์วย์



• กรณที่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาวซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ
ซงึเป็นการพจิารณาจากสถานฑูต ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไข ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• กรณที่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาวซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ซงึเป็นการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทํากอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิทังหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

โรงแรมทพัีก

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน บรษัิทฯขอแนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1
Twin+1 Single) เนอืงจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บัเตยีงพบัเสรมิ

• การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดยีวSingleหอ้งคู ่Twin/Doubleอาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจมขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ
และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

• กรณมีกีารจัดงานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ เนอืงจากอยูใ่นภมูภิาคทมีอีณุหภมูติ่าํ จะมบีรกิารเครอืงปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเท่านัน

• บางสถานทใีนยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรงุในช่วงฤดหูนาว หากวันเดนิทางตรงกบัวันเหลา่น ีทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาทแีนน่อนกอ่นเดนิทาง

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯ มสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การประทว้ง,การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว



• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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