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วนัที ่1 กรงุเทพฯ  

23.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ ประตู 3  เคาน์เตอร ์D 16-19 สายการ

บนิไทยเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเช็คอนิ 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
 

วนัที ่2 โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - ลติเต ิล้เมอรเ์มด - น า้พุเกฟิออน - วงัอ

มาเลยีนบอรก์ - วงัโรเซนบอรก์ - เรอืส าราญ Scandinavian 

Seaway 

 

01.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่ TG 950 

 

07.40 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเกน้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับสัมภาระและการ

ตรวจของศุลกากร แลว้ออกเดนิทางสูต่ัวเมอืงโคเปนเฮเกน้ สวรรคแ์ห่ง

เมอืงทา่ เมอืงแหง่ความรักในเทพนยิาย 

 

09.00 น. น าเทีย่วชมเมอืง ถา่ยรปูคูก่บัเงอืกนอ้ยลติเต ิล้เมอรเ์มด  

- สัญลักษณ์ของเมอืง ซึง่ยังคงน่ังเศรา้รอเจา้ชายตามเนื้อเรือ่งใน

เทพนยิายอันลอืลั่น ของนักเล่านทิานระดับโลกฮันสค์รสิเตยีน-

แอนเดอร์สัน โดยไดรั้บการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น 

เจา้ของมลูนธิคิารล์สเบริก์  

ใกลก้นัเป็นยา่นทา่เรอืขนาดใหญ่ ทีม่เีรอืสนิคา้และเรอืส าราญจอดเด่นเป็น

สง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน า้พุเกฟิออน เทพธิดาผู ้

เสยีสละกบับตุรชายทีร่ว่มสรา้งเกาะซแีลนดข์ึน้มา  

จากนัน้ไปชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์  

- ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก น าท่านชม

ปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในศตวรรษที ่17 ภายในประดับตกแต่ง

ดว้ยวัตถุล ้าค่าอย่างวจิติรงดงาม จัดแสดงเครื่องใชโ้ดยเฉพาะ

อยา่งยิง่มงกฎุทีป่ระดับดว้ยอัญมณี นอกจากนี้ยังเป็นทีเ่ก็บเครือ่ง

เพชร มหามงกุฎ เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกี

ดว้ย  

รถโคช้ผา่นเขตทา่เรอื Kongens Nytorv  ทีม่อีาคารบา้นเรอืนตัง้แต่ยคุ

ครสิตศ์ตวรรษที ่17 เรยีงราย  

ผา่นจตัรุสัซติ ีฮ้อลล ์ใจกลางเมอืงมสีวนสนุก ทโิวลทีีเ่กา่แกต่ัง้แตปี่ 1843 

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่บนัเทงิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ยา่นวอลค์กิง้สตรที หรอืถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ป

ป้ิงทีย่าวทีส่ดุในโลก  
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- เริม่จากศาลาว่าการเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้

แบรนด์เนมชือ่ดัง อาท ิหลุยสว์ติตอง ชาแนล รา้นนาฬกิาหรูแบ

รนดด์ังจากสวสิ, พอรซ์เลน เป็นตน้ 

15.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) 

ที่พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง 

Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่

ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น) 

17.00 น. เรือออกเดนิทางสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน ้าของเดนมาร์กและ

สวเีดน 

 

19.00 น. อาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ภายในภตัตาคารในเรอื

ส าราญ 

Local 

 พักคา้งคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS 

หอ้งพักคู ่SEASIDE CABIN 

www.dfdsseaways.com 

วนัที ่3 ออสโล (นอรเ์วย)์ - ลลิเลยีแฮมเมอร ์ - จดุชมววิดาลส์นบิบา - ไก

แรงเกอร ์(ภมูภิาคฟยอรด์) 

 

08.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ สัมผัสอากาศอันแสนบรสิุทธิบ์นชัน้ดาดฟ้าของเรือ 

ระหว่างเสน้ ทางเรือส าราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาต ิ

พรอ้มรับประทานอาหารเชา้ทีภ่ตัตาคารบนเรอืส าราญ 

Scandinavian Buffet 

09.30 น. เรอืจอดเทยีบท่า ณ กรุงออสโล รถโคช้รอรับแลว้เดนิทางสูเ่มอืงลลิเลยี

แฮมเมอร ์ดนิแดนอันทา้ทายของนักสก ีCross Country Ski มอียู่ถงึ 5 

แหง่รวมระยะทางกวา่ 2,000 ก.ม. คอยตอ้นรับนักสกจีากทั่วทกุมมุโลก  

จากนัน้เดนิทางเขา้สู่เมอืงอุ๊ตตา้ (Otta) ในเขตอุ๊ปแลนด์ (Oppland)  

เปรยีบเสมอืนเมอืงหนา้ดา่นกอ่นเขา้สูภ่มูภิาคฟอยด์แหง่นอรเ์วย ์

(184 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

16.00 น. ถงึจดุชมววิดาลส์นบิบา ถกูคน้พบในปีค.ศ. 1907 บนเขตทีร่าบสงู 1,500 

เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ทีจ่ะท าใหคุ้ณรูส้กึเสมอืนอยู่บนเสน้ทางลอยฟ้า 

โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาเขยีวขจตีัดกบัหมิะอนัขาวสะอาด ทีน่ีอ่ากาศแสน

บรสิทุธิ ์จนไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาตขิององคก์าร 

UNESCO แ                                 ในระหว่างเดอืนมถิุนายน - 

กนัยายนเทา่นัน้ 

(176 ก.ม.) 

 

18.00 น. ออกเดนิทางสู ่ภมูภิาคฟยอรด์ไกแรงเกอร(์Geiranger)  

-                                        มงกฎุของฟยอรด์แหง่

นอรเ์วย ์อา่วแคบๆลอ้มรอบไปดว้ยเทอืก เขาทีม่หีมิะปกคลมุ 

แหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิอาท ิน ้าตก, ป่าอนัสวยงามปกคลมุไป

(21 ก.ม.) 
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ดว้ยพชืสเีขยีว ตัดกบัสนี ้าเงนิของน ้าทะเลเป็นภาพแบบพาโนรามา

ทีส่วยงามทีส่ดุในนอรเ์วย ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้พักโรงแรม GRANDE FJORD HOTEL หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.grandefjordhotel.c

om 

วนัที ่4 ไกแรงเกอร ์ - ลอ่งเรอืฟยอรด์ไกแรงเกอร ์ - โอลเดน - ธารน า้แข็ง

บรกิ สเดล 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

09.30 น. น าท่านล่องเรือชมฟยอร์ดที่ไดช้ื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ จาก

นักท่องเทีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืน และบอกเล่าความงดงามของฟยอรด์แห่งนี้ไว ้

ซ ึง่ทา่นจะไมผ่ดิหวังกบัมรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่นี ้ 

ผ่านชมน ้าตกสงูทัง้เจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึง่ในเอกลักษณ์ของ

ไกแรงเกอรฟ์ยอรด์ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ืน่ชมกับแหล่งฟยอรด์ ที่มี

ธรรมชาตขิองขนุเขาทีง่ดงามสงบเงยีบ ทัง้น ้าตกอันหลากหลายทีก่ระเซ็น

ละอองน ้าจากเทอืกเขาสูงใหญ่ลงสู่เบือ้งล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซยีรท์ี่

สะทอ้นแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสฟ้ีาอ่อนสลับกับตันสน

อนัยิง่ใหญเ่หนอืค าบรรยายยิง่นัก  

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย พาทา่นเดนิทางสูภ่มูภิาคนูรดฟ์ยอรด์เดน บรเิวณนีม้ทีะเลสาบ หุบเขา และ

ชายฝ่ังฟยอรด์มากมาย อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่ก าเนดิของมา้พันธุฟ์ยอรด์ดงิอกี

ดว้ย ภมูภิาคแถบนีเ้ป็นถิน่อาศัยของชาวไวกิง้โบราณ แ ล ้ ว เ ข ้ า

หมู่บา้นโอลเด็น ที่เก่าแก่มีอายุยอ้นหลังไปเมื่อปี ค.ศ. 1759 แหล่ง

เพาะปลกูและฟารม์ปศสุตัวข์องชาวนอรเ์วย ์

(90 ก.ม.) 

15.30 น. น าทา่นสมัผัสกบัธารน า้แข็งบรกิสดาล (Glacier)  

- ธารน ้าแข็งเกดิจากการทีห่มิะตกลงมาแลว้สะสมกันจนหนา 45-60 

เมตร แลว้เกดิการเคลื่อนตัวลงมาอย่างชา้ ๆ ท าใหเ้กดิการสกึ

กร่อนลกึลงไปเพราะความหนักของหมิะทีส่ะสมกันจนเป็นน ้าแข็ง 

ธารน ้ าแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแลว้

ละลายกลายเป็นล าธาร  

- ธารน ้าแข็งทีถู่กตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรยีกว่า “ภูเขา

น ้าแข็ง” สขีองธารน ้าแข็งมกัจะมสีเีขยีวแกมมว่ง หรอื แกมน ้าเงนิ)  

- กลาเซยีรแ์หง่นีม้อีาณาเขตตดิกบัอทุยานแหง่ชาตยิอสเทอดาล  

น าคณะน่ังรถ TROLL CAR ทีอ่อกแบบเป็นพเิศษส าหรับท่องเทีย่วไปบน

ถนนสายแคบๆ เพือ่ทีจ่ะใหท้า่นไดส้มัผัสกบัธารน ้าแข็งอยา่งใกลช้ดิ  

(190 ก.ม.) 
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สมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางสูเ่มอืงฟลอม ในเขตภมูภิาคซองกฟ์ยอรด์ 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม MYRKDALEN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

https://www.myrkdalen.

no/en/myrkdalen-hotel 

วนัที ่5 รถไฟสายโรแมนตกิ - โวส - เบอรเ์กน้ - ชมววิทีย่อดเขาฟลอยเอน่  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

08.35 น. น าคณะน ัง่รถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายโรแมนตกิ (FLAMSBANA) 

สูม่รีด์าล 55 นาท ี 

- มรีด์าลเป็นศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสูง 

857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกลก้ับฟยอร์ด Aurland ที่มภีูม ิ

ทัศนง์ดงามสดุสายตา  

- คุณจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอร์ด อันเกดิจากการ

ละลายของธารน ้าแข็งปกคลมุเหนอืพืน้ดนิ ภาพของหมิะทีป่กคลุม

อยูบ่นยอดเขา  

- เสน้ทางรถไฟจะผ่านอโุมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหุบเขาและ

แม่น ้า และจอดใหท้่านไดถ้่ายภาพกับน า้ตก Kjosfossen ที่

งดงามตลอดฤดใูบไมผ้ลจินถงึฤดรูอ้น ตลอดจนภมูทิัศน์อันงดงาม

ของฟยอรด์ทีม่อียูม่ากมาย  

แลว้เปลีย่นเป็นรถไฟ NSB จากสถานมีรีก์าลจนถงึสถานโีวส   

 

  

 รถโคช้รอรับทา่นแลว้เดนิทางสูเ่บอรเ์กน้  

- เมอืงท่าแห่งนอรเ์วยต์ะวันตก เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นประตูสู่ฟยอรด์ 

ตัวเมอืงเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนเกา่แกอ่ายกุวา่ 1,000 ปี ปัจจุบัน

มปีระชากรอาศัยอยู ่225,000 คน  

- เป็นสถานที่สวยงามที่ไดข้ ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนไดรั้บการ

บนัทกึภาพมากทีส่ดุ  

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Asian 

บา่ย เทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน้ (Bergen)  

- ชมเมอืงในฝันทีแ่สนน่ารัก เป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญของนอรเ์วยม์า

ตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13  

- เมอืงนีล้อ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มที่าเรอืทีย่าวถงึ 10 กโิลเมตร  

- เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่อนัเป็นทีต่ัง้ของ Fish Market และ Bryggen 

ทีย่งัคงอนุรักษ์อาคารไมท้ีม่อีายเุกอืบ 300 ปี ซึง่เป็นตัวอยา่งการ

กอ่สรา้งทีโ่ดดเด่น จนไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

 

 

http://media.tellus.no/images/?d=1&p=4729&t=1&.jpg
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องคก์ารยเูนสโก (Unesco)  

แลว้น าคณะน่ังรถรางขึน้สูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือ

ระดับน ้ า ทะเลเพื่อใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพ

บรรยากาศทีง่ดงามไมค่วรพลาด  

แลว้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นย่านถนนคนเดนิ ที่ถูกสรา้งใหเ้ดนิไดอ้ย่าง

สะดวก และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Radisson Blu Royal Hotel, Bergen หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.radissonhotels.com

/en-us/hotels/radisson-

blu-

bergen?cid=a:se+b:gmb

+c:emea+i:local+e:rdb

+d:nob+h:NOBGOROY 

วนัที ่6 เบอรเ์กน้ - บนิสูอ่อสโล - เทีย่วชมมอืง – สวนวกิเกอรแ์ลนด-์ชอ้ป

ป้ิงถนนคารล์โจฮนัเกท 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ  

 ถงึสนามบนิการเ์ดอมนู กรงุออสโล รถรอรับแลว้น าทา่นเดนิทางสู่

ภตัตาคาร 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. น าทา่นเทีย่วชมกรงุออสโล  

ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยคุเรอเนส

ซองส ์สรา้งในปี 1648  

แลว้ไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ์ทีม่ปีระตมิากรรมที่แสดงถงึความเป็นอยู่

สภาพชวีติและการดิน้รนต่อสูข้องมนุษยช์าต ิซึง่เป็นผลงานประตมิากรชือ่

ดังกสุตาฟ วเิกอแลนด ์ 

แลว้กลับเขา้สู่เขตใจกลางเมอืง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, 

อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีอาทิเนชั่นแนลเธียเตอร์, 

อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง 

 

 

 

 อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วยา่นถนนคนเดนิคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดนิ

และยา่น ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของออสโล   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก SCANDIC GARDEMOEN OSLO AIRPORT 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.scandichotels.com 

 

http://www.scandichotels.com/
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วนัที ่7 ออสโล - บนิสูอ่ลัตา้ - นอรธ์เคป - ชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนื  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Breakfast 

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ  

 ถงึเมอืงอลัตา้ เมอืงใหญ่ดา้นการศกึษาของนอรเ์วย ์เมอืงนี้ท่านสามารถ

ชมพระอาทิตย์ เที่ย งคืนได  ้ เพราะ เ ป็น เมือ งที่ตั ้ง อยู่ เ หนือ เส น้

อารก์ตกิเซอรเ์คลิ  

(144 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นขึน้สูด่นิแดนตอนเหนอื ลอดอโุมงคใ์ตท้ะเลสูน่อรธ์เคปทีเ่มอืงฮอน

นิง่สแวก ทีต่ัง้อยู่บนดนิแดนเหนือสุดทีม่ปีระชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรป

เหนอื 

(178 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Local 

21.00 น. ออกเดนิทางสูท่ีต่ัง้ของ “ศนูยน์ทิรรศการนอรธ์เคป” ซึง่ตัง้อยูบ่นปลาย

แหลมนอรธ์เคป  

- ชมภาพถา่ยเกีย่วกบัการประพาสของรัชกาลที ่5 เมือ่ปี พ.ศ. 2450 

ซึง่พระองค์ไดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหินขนาดใหญ่ ที่

ปัจจบุนัไดจ้ัดแสดงไวใ้หช้าวไทยไดม้คีวามภาคภมูใิจในพระปรชีา

สามารถภายในพพิธิภัณฑส์ยาม ที่จัดสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่

ประเทศไทย  

- รับฟังและชมเรือ่งราวของปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทีย่งคนืในหอ้ง 

Auditorium กอ่นทีจ่ะไปชมปรากฏการณ์จรงิดา้นนอก  

- ต่อจากนั้นเฉลิมฉลองการพิชติแหลมนอร์ธเคปดว้ย แชมเปญ

แกลม้ดว้ยไข่ปลาคาร์เวียเลิศรส แลว้รับมอบประกาศนียบัตร 

ส าหรับผูม้าเยอืน  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับ 

 

 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม SCANDIC NORDKAPP  หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั 

www.scandichotels.com  

วนัที ่8 นอรธ์เคป - ลกัเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนาร ี- ซารเิซลกา้ 

(ฟินแลนด)์  

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางลอดอโุมงคก์ลับสูฝ่ั่งแผ่นดนิใหญ่ ณ ดนิแดนตอนเหนือของ

ประเทศฟินแลนด์ ทีเ่รียกกันว่าเขตฟินนม์ารก์ หรอื เขตแลปป์แลนด ์

บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวแลปป์ หรือ อีกชื่อหนึ่งคือซาม ิ

(Sami)  

น าคณะขา้มพรมแดนสูป่ระเทศฟินแลนดเ์มอืงคาราสจอค 

(237 ก.ม.) 

 

http://www.scandichotels.com/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย เดนิทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี้เป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึง่

เป็นชนเผ่าพืน้เมอืงทางเหนือของฟินแลนด ์ทะเลสาบนี้มคีวามยาวถงึ 80 

ก.ม.  

น าทา่นเขา้ชม SIIDA MUSEUM  

- พพิธิภณัฑข์องชาวแลปป์ทีจ่ัดแสดงออกเป็น 2 สว่น  

- สว่นแรกเป็นเอ็กซบิชิัน่ บอกเล่าเรือ่งราวและวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวพืน้เมอืง 

- ส่วนที่สองเป็น                           ไดเ้ห็นภาพ

บรรยากาศจรงิของการด ารงชวีติ เป็นกลุ่มชาตพัินธเ์ก่าแก่ทีเ่คย

โยกยา้ยถิน่ฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย ์ฟินแลนด์ 

รัสเซยี  

- ชาวแลปป์นยิมเลีย้งกวางเรนเดยีรไ์วใ้ชง้าน ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้

สนิคา้ทีร่ะลกึผลติภณัฑจ์ากกวางเรนเดยีรเ์ป็นของฝาก  

(155 ก.ม.) 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม Northern Lights Village Saariselkä หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

https://saariselka.northe

rnlightsvillage.com/ 

วนัที ่9 ซารเิซลกา้ - โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาครอส - บนิสูเ่ฮลซงิก ิ  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโรวาเนยีม ิเมอืงโรวาเนยีม ิเป็นนครหลวงของเขตแลป

แลนด ์ดนิแดนมหัศจรรยบ์รเิวณเสน้อารค์ตกิ (เสน้แบ่งเขตอบอุ่นกับเขต

หนาวเหนอื)  

(257 ก.ม.) 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าคณะเยอืนดนิแดนซานตาครอส Santa Claus Village ทีเ่สน้ Arctic 

Circle ดนิแดน Lapland ไดช้ือ่วา่เป็น The Christmas City  

- ใหท้า่นไดพ้บและบนัทกึภาพกบัลงุซานตาครอส ไดต้ลอดปี  

- เชญิทา่นเลอืกซือ้ของขวญัในเทศกาลครสิตม์าสทีจ่ะมาถงึ หรอื

ของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกบัลงุซานตา้และครสิมาสตจ์ านวนมาก  

- พรอ้มบรกิารไปรษณียท์ีป่ระทับตราส านักงาน Santa Claus ที่

บรกิารสง่ไปยงัทัว่โลก  

 

 ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิโดยสายการบนิภายในประเทศ  

 คณะเดนิทางถงึกรงุเฮลซงิกหิลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

21.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER www.ihg.com  

http://www.ihg.com/
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หรอืเทยีบ เทา่ในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่10 เฮลซงิก ิ - จตัรุสัตลาดเชา้ - จตัรุสัรฐัสภา - โบสถห์นิ - ชอ้ปป้ิง - 

ลอ่งเรอืส าราญซลิเลยีไลน ์

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

09.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมอืง 

เริม่จากตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ทีม่ชี ือ่เสยีงนอก จากจะ

เป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็น

แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้และยังเป็นที่ตัง้

สถานทีส่ าคัญ อาท ิท าเนยีบประธานาธบิด ีศาลากลางและโบสถ ์ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

แลว้น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้ง ตัวโม

และตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรเูธอรันทีส่รา้งอยูภ่ายในหนิขนาด

ใหญม่กีารตกแตง่แบบทันสมยัพรอ้มระบบเสยีงทีด่ ี 

จากนัน้เยีย่มชมมหาวหิารอุสเพนสเก ้ ของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อด

อกซ ์ทีง่ดงามดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี  

ผ่านชมจัตุรัสสภาสูง (Senate Square) ซึง่เป็นที่ตัง้ของอนุสาวรยีพ์ระ

เจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวหิารใหญน่กิายรเูธอรัน  

เทีย่วชมสวนสาธารณะเวลล ์ ดา้นในเป็นอนุสาวรยีซ์เิบลอิซุ คตีกวเีอกชาว

ฟินนผ์ูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดยี 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง หรอื ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

15.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE 

(Overnight Cruise) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้

ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  (กรุณาเตรยีมกระเป๋า

ส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น)  

น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่แบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคาร

บนเรอืส าราญ 

Local 

 พักคา้งคนืบนเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 

หอ้งพักคูแ่บบ SEASIDE CABIN 

www.tallinksilja.com 

วนัที ่11 กรงุสต็อกโฮลม ์(สวเีดน) - แกมลา่สแตน - ซติ ีฮ้อลล ์- พพิธิภณัฑ์

เรอืวอซา่  

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ Scandinavian Buffet 

09.45 น. เรอืเทยีบทา่ ณ กรงุสต็อกโฮลม์ (สวเีดน)   

http://www.tallinksilja.com/
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- เมืองแห่งประวัตศิาสตร์มาตัง้แต่ครัง้ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและ

สถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทันสมัยของ

บา้น เมอืง ตกึรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวัง ตัง้อยูร่มิน ้าและ

ตามเนนิสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ใน

โลก 

น าทา่นชมเมอืงทีจ่ดุชมววิ  

แลว้ผา่นไปชมแกมลา่สแตนเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุและสวยงามราวกบัภาพวาด 

ปัจจบุนัยงัทิง้รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมอืงแห่งยคุกลาง และยงัเป็นทีต่ัง้ของ

พระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคาร

พพิธิภณัฑ ์

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.30 น. น าทา่นเขา้ชมซติีฮ้อลล ์หรอืศาลาวา่การเมอืง 

- ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื 

Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้นและมงุหลังคา

ดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911  

- ทกุๆ วันที ่ 10 ของเดอืนธนัวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผู ้

ไดรั้บรางวลัโนเบลในหอ้งบลฮูอลลท์ีด่ดัแปลงใหเ้ป็นหอ้ง

คอนเสริต์ฮอลล ์เพือ่รองรับแขกเหรือ่กวา่ 1,300 คน  

แลว้น าทา่นชมพพิธิภณัฑเ์รอืวอซา (Vasa)  

- เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่17  

-                                                  95             

และตกแตง่ประดับประดา                          เรอืวอซาเป็น

ทรัพยส์มบตั ิ                         แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

-                                       สรา้งขึน้เพือ่แสดงเรอืล านี้

ในเมอืง ต็      ม  

-           แหง่นี ้                   ไดม้ากทีส่ดุในบรรดา

พพิธิภณัฑ ์              

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL 

STOCKHOLM หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.radissonblu.com 

วนัที ่12 เดนิทางสูส่นามบนิ - กรงุเทพฯ  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม Scandinavian Buffet 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

http://www.radissonblu.com/
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14.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 961 

 

วนัที ่13 กรงุเทพฯ  

05.50 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ โดยจะ

ค านงึถงึผลประโยชนท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไดรั้บเป็นหลกัฯ) 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

02 – 14 ม.ิย. 2565 07 – 19 ก.ค. 2565 21 ก.ค. – 02 ส.ค. 2565 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : เดนิทางวนัที ่15-27 ก.ค.2562  

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื 2 ทา่นมเีตยีง ทา่นละ  

 เด็กอาย ุ4-6 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีง ทา่นละ 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ(Single Room) 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ(Double Single 

Use) 

 ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (การบนิไทย) ผูใ้หญห่ักทา่นละ 

 ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ (การบนิไทย) เด็กหักทา่นละ 

178,000.- 

160,900.- 

142,900.- 

29,000.- 

34,000.- 

-30,000.- 

-22,500.- 

 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ ณ วนัที ่

01 เมษายน 2565  คา่สายการบนิภายในประเทศ (BGN-OSL / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมคา่ภาษีน ้ามัน 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

 คา่เขา้ชมปราสาทโรเซนบอรก์, คา่รถไฟสายโรแมนตกิ, ลอ่งเรอืฟยอรด์ไกแรงเกอร,์ คา่ Excursion ธารน ้าแข็ง 

บรกิสดาล, รถรางขึน้ยอดเขาฟลอยเอน่, คา่เขา้ศนูยน์ทิรรศการปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทีย่งคนื, คา่เขา้

พพิธิภัณฑแ์ลปป์, ซติีฮ้อลล,์ พพิธิภัณฑเ์รอืวอซา 

 โรงแรมทีพั่กตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการคดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ บรษัิท MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ 16-75 ปี  

จ านวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ตอ่เนือ่งหลงัจากกลับถงึประเทศไทย 

1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระ 

และเทีย่วบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 

กโิลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และสามารถถอืสมัภาระขึน้

เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่
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เกนิ 20 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การ

เรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หาก

ทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทวัรแ์ละ ช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 61,000 บาท ตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง

หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื

ลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี ้

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี้ 

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พูดจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทวัร ์ ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผู ้

ทีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบงัคบัใหห้ัวหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนอืโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้

อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว                 

          ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้นอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว  

          ไมค่นืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหักจากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะเรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

  

ต ัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิ

ไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว 

กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50%, 
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ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร ์, ลฟุฮนัซา่ , สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน ์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการ

บนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 01 เมษายน 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ใน

การปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 

เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ 

หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการ

เดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น 

เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  

กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวนัเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เตมิ 

ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระ เป๋า

ขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดย 

สารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่

อาจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 

ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสาย

การบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ ซึง่จะ

รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท/ทา่น 

การสบูบุหรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
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บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


