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Code: IH14-Scan-MidnightSun- htcc220022-14TG-May-Aug-189-A220406 

 

14 วนั มดิไนทซ์นั ชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนื 

สวเีดน – ฟินแลนด ์– นอรเ์วย ์– เดนมารก์ 

(4 ประเทศแหง่กลุม่สแกนดเินเวยี...คุม้ทีส่ดุ) 

บนิตรง ไป- กลบั... โดยการบนิไทย (TG) 

 

 

 

 

24 พฤษภาคม – 6 มถินุายน / 20 มถินุายน – 3 กรกฎาคม   

14-27 กรกฎาคม / 11-24 สงิหาคม 2565 

ราคาพเิศษ 189,900 บาท 

(รวมวซีา่เชงเกน้และทปิ… พรอ้มเทีย่วบนิภายใน) 

สตอกโฮลม์ (สวเีดน),  พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา,ศาลาวา่การเมอืง, ลอ่งเรอืซลิจาไลน ์(หอ้ง Sea View), เฮลซงิก ิ

(ฟินแลนด)์ 

โรวาเนยีม,ิ หมูบ่า้นซานตาครอส, อวิาโล, ลักเซล, นอรท์เคป (ชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนื), ออนนงิสแวก,จับปยูกัษ์, 

ทรอมโซ, เบอรเ์กน้, สตาลไฮลม์, ลอ่งเรอืชมซองฟยอรด์, น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ ฟลัม-ไมดลั, วอส, ไกโล, ออสโล 

(นอรเ์วย)์,  

ลอ่งเรอื DFDS (หอ้ง Sea View), โคเปนเฮเกน (เดนมารก์), เฮลซงิกอร,์เงอืกนอ้ย, พระราชวังอมาเลยีนบวรก์, น ้าพุ

เกฟิออน 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ D (แถว D) ประตูทางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร 

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่อง สตอกโฮลม์ – พระราชวงัหลวง - พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์– ซติ ีอ้อลล ์

 

01.10 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูสิูส่นามบนิอาลันดา (ARN)โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG960 สาย

การบนิบรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.50 ชม.) 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาลันดา ประเทศสวเีดน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 เทีย่วชม กรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงของราชอาณาจักรสวเีดน ดนิแดนดวงอาทติยเ์ทีย่งคนื  

น าทา่นเขา้ชม พระราชวังหลวง (Stockholms Slott หรอื The Stockholm Palace)  

- ทีป่ระทับของพระราชวงศส์วเีดน ทัง้ยงัเป็นสถานทีรั่บรองแขกบา้นแขกเมอืงในโอกาสส าคัญ  

- เป็นพระราชวังทีง่ดงามที่สุดในบรรดาพระราชวังทัง้หมดของทวปียุโรป อาคารสถาปัตยกรรมบาโรค 

สรา้งเมือ่ ปีค.ศ. 1754  

- ภายในมถีงึ 608 หอ้ง ในบรรดาหอ้งตา่งๆ ทีนั่บเป็นไฮไลต ์ไดแ้ก ่หอ้งพระคลัง วหิารหลวง หอ้งโถงว่า

การของรัฐ (Hall of State) หอ้งพักของขนุนางล าดับต่างๆ และพพิธิภัณฑโ์บราณสถานกสุตาฟที ่3 

นอกจากนีย้งัมกีารผลัดเปลีย่นเวรยามประจ าวันของกองทหารรักษาพระองค ์ในชว่งกอ่นเทีย่งของทกุวัน  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑว์าซา (The Vasa Museum)  

- ชมเรอืรบโบราณของสวเีดน ค าวา่ วาซา แปลวา่ เรอืรบแหง่ราชอาณาจักรสวเีดน  

- ตามบนัทกึประวัตศิาสตรก์ษัตรยิส์วเีดนพระนาม Gustav II Adolf ไดม้พีระราชโองการโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มใหส้รา้งขึน้ เพือ่ใชใ้นการท าสงครามกบัชาวเยอรมัน โดยใชเ้วลาในการกอ่สรา้งประมาณสอง

ปี ใชค้นงานถงึ 400 คน  
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- มเีสากระโดงเรอืสามเสา สามารถขงึใบเรอืได ้10 ใบ วัดจากยอดเสากระโดงเรอืถงึกระดูกงูได ้52 เมตร 

และจากหัวเรอืถงึทา้ยเรอืได ้69 เมตร หนัก 1,200 ตัน  

- ซึง่แมว้า่เรอืรบวาซาจะถกูสรา้งขึน้อยา่งยิง่ใหญ ่สงา่งาม น่าเกรงขาม ทวา่ไมม่โีอกาสไดอ้อกไปลอยล า

สูร้บกับศัตรูเลยแมส้ักครัง้ เพราะหลังจากเรอืรบวาซาสรา้งเสร็จ และถูกปล่อยลงน ้าไดเ้พยีง 30 นาท ี

เรอืล านี้ก็จมดิง่สูก่น้ทะเล และถูกทิง้ใหจ้มอยูใ่ตท้ะเลบอลตกินานถงึ 333 ปี กอ่นจะไดรั้บการกูข้ ึน้และ

น ามาจัดแสดงไวท้ีพ่พิธิภณัฑแ์หง่นี ้โดยสามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดเ้กอืบ 95 เปอรเ์ซน็ต ์

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 ไดเ้วลาน าทา่น เขา้ชมศาลากลางจังหวัด (City hall)  

- มชีือ่เสยีงไปทั่วโลกในการจัดงานเลีย้งเพือ่เป็นเกยีรตแิกผู่ท้ีไ่ดรั้บรางวัลโนเบล  

- ท่านจะไดช้ม หอ้งจัดเลีย้ง (Blue Hall) รวมทัง้หอ้งโถงทีใ่ชใ้นการเตน้ร าซึง่ประดับประดาไปดว้ยโม

เสคทองค ากวา่ 18 ลา้นชิน้  

- ศาลาว่าการแห่งนี้ใชเ้วลาก่อสรา้งนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวสวเีดน Ragnar 

Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งแลว้เสร็จสมบรูณ์ในปี 

1911 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย   

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Malmen Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม กรงุสตอกโฮลม์ - เมอืงเกา่ - เรอืส าราญ Silja Line 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมกรุงสตอกโฮลม์ ซึง่ตัง้อยู่บนหมูเ่กาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร ์กอ่ก าเนดินครอัน

งามสงา่รมิคลองมากมาย ผา่นชมโรงละคร ท าเนยีบรัฐบาล  

น าทา่นขึน้จดุชมววิบนเนนิเขา FJALLGATAN เพือ่บนัทกึภาพของกรงุสตอกโฮลม์จากมมุทีส่วยทีส่ดุ  

- สตอกโฮลม์ เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า “เวนสิแห่งยโุรปเหนือ” และยังไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น “นคร

หลวงแหง่วัฒนธรรมของยโุรป”  
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- อสิระใหท้า่นไดช้มววิสวยของตัวเมอืงทีต่ัง้และโอบลอ้มไปดว้ยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แลว้ยอ้นอดตีโดยชม

ยา่นเมอืงเกา่ทีม่อีายมุากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ทีม่กีารตัง้บา้นเรอืนบนเกาะนี้

ตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่13 และมกีารรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม  

น าท่านเที่ยวชมภายในเมืองเก่าโอลด์ซติี้ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหมู่อาคารหลากสมีากมายที่เรียงรายรอ

นักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมมุโลกมาเก็บภาพความน่าประทับใจ  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืสตอกโฮลม์ เพือ่เชค็อนิลง เรอืส าราญ Silja Line 

16.45 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือสตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน) มุ่งสู่ท่าเทียบเรือ เฮลซงิก ิ(ประเทศ

ฟินแลนด)์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรอืส าราญ (บฟุเฟต)์ 

อสิระใหท้า่นพกัผอ่น ภายในเรอืส าราญ Silja Line (หอ้งพกัแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 

 

วนัทีส่ ี ่ เฮลซงิก ิ– โรวาเนยีม ิ

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

09.55 น. เรอืส าราญจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเฮลซงิก ิ

น าทา่นเชค็เอาทจ์ากเรอืส าราญ  

 น าทา่นเทีย่วชม เซเนท สแควร ์(Senate Square)  

- จตรัุสกลางเมอืงทีใ่ชจั้ดกจิกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเฮลซงิก ิโดยใจกลาง

จตรัุสม ีอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร ์ที ่2 ประดษิฐานอยูอ่ยา่งโดดเดน่เป็นสงา่ 
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 จากนัน้น าทา่นชม อนุสาวรยีซ์เิบลอิสุ (Sibelius Monument)  

- อนุสาวรยีแ์หง่นีต้ัง้อยูใ่น Sibelius Park ถกูสรา้งขึน้เพือ่สดุดใีหแ้กนั่กประพันธเ์พลงคลาสสกิชือ่ดังของ

โลกชาวฟินแลนดน์ามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดยี เพลงปลุกใจชาวฟินน์

ใหลุ้กขึน้มาเรียกรอ้งเอกราชจากรัสเซยี ลักษณะเป็นอนุสาวรียท์ี่แปลกตามากๆออกแบบโดย Eila 

Hiltunen เป็นการสรา้งโดยน าเอาแท่งเหล็กจ านวน 600 แท่ง มาเชือ่มเขา้ดว้ยกันจนออกมาเป็นรูปร่าง

ของออรแ์กนลม ทีม่คีวามสงู 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลกึ 6.5 ม. และหนัก 24 ตันตัง้อยูก่ลางแจง้อยา่ง

โดดเดน่ 

 

 

 

 

 

   

 

 น าทา่น เขา้ชม โบสถ ์Temppeliaukio หรอืทีผู่ค้นรูจ้ักกนัในนามโบสถห์นิ (Rock Church)  

- หนึง่ในสถาปัตยกรรมยุคใหมท่ีเ่ป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่ในแต่ละปีจะมผีูค้นนับลา้นคนมาเยอืนโบสถถ์ ้า

แห่งนี้ ออกแบบโดยพี่นอ้งสถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม  โดยใชเ้วลาสรา้งกว่า 39 ปี ตัง้แต ่

ค.ศ.1930-1969 บรเิวณดา้นในสรา้งขึน้จากการสกดัหนิลว้นๆ หลังคามงุดว้ยทองแดง และเวน้ชอ่งตรง

กลางเป็นเหมอืนลายลูกกรงแนวตัง้เพือ่ใหแ้สงธรรมชาตสิามารถส่องเขา้มาดา้นในได ้การออกแบบ

เชน่นีท้ าใหบ้รเิวณโถงดา้นในเกดิเป็นอะคสูตคิชัน้ยอดในการแสดงดนตร ีซึง่ปัจจบุนัสถานทีแ่ห่งนี้ถูกใช ้

ในการจัดแสดงคอนเสริต์บอ่ยครัง้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

บา่ย น าทา่น เขา้ชม อาสนวหิารอสุเพนสเก ้(Uspenski Cathedral)  

- วหิารสไตลอ์อโธดอกส ์ทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี เริม่สรา้งในปีค.ศ. 1862 โดยใชเ้วลา 6 ปีใน

การสรา้ง สถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ันยิง่ใหญ่ งดงามแปลกตาโดยมตีน้แบบมาจากโบสถศ์ตวรรษที ่16 ใน

มอสโกของรัสเซยีแหง่นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของรัสเซยีทีม่ตีอ่เฮลซงิก ิและสิง่ทีห่ลงเหลอือยูข่อง

จักรวรรดรัิสเซยีทีเ่คยปกครองฟินแลนดอ์ยูน่านกวา่ 100 ปี อาสนวหิารอสุเพนสเกถ้อืเป็นโบสถอ์อรธ์อด
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อกซรั์สเซยีทีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรปตะวันตก มเีอกลักษณ์อันโดดเด่นอยูท่ีห่ลังคาโดมสเีขยีวออ่นซึง่มยีอด

โดมสทีอง ภายในอาสนวหิารตกแต่งอย่างวจิติรงดงามดว้ยสทีอง อัญมณี และทางเดนิกลางโบสถท์ีม่ ี

เพดานสงู งามสงา่ 

  อสิระตามอธัยาศัย เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง  ยา่นเซอเกลิส ์(SERGELS TORG) ยา่นศูนยก์ลางของเมอืง  

และถนน DROTTNINGGATAN ถนนคนเดนิ ทีม่รีา้นคา้มากมายและเป็นถนนชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงสต็อค

โฮลม์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิก ิ 

21.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเฮลซงิก ิสู ่สนามบนิโรวาเนียม ิโดยเทีย่วบนิ AY537 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.15 

ชัว่โมง) 

22.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโรวาเนยีม ิ

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Pohjanhovi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ หมูบ่า้นซานตาคลอส  –  ฟารม์กวางเรนเดยีร ์– อวิาโล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดนิแดนในฝันของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก  

 น าทา่นถา่ยรปูกบั เสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ (Arctic Circle)  

- เสน้แบง่เขตแดนตามเสน้รุง้และเสน้แวงเพือ่ก าหนดขอบเขตของบรเิวณซกีโลกเหนือ โดยเสน้อารค์ตกิ

เซอรเ์คลิจะอยูท่ี ่ 66 องศา 33 ลปิดา 44 ฟิลปิดาเหนือ เป็นตัวบง่บอกจุดเหนือสดุทีใ่นเวลา 1 ปี คนที่

อยูแ่ถบนี ้มโีอกาสไมพ่บกบัพระอาทติยข์ึน้เลยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง หรอืพระอาทติยไ์มต่กเลยเป็นเวลา

อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง  

 น าทา่นแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office)  

- ที่ท าการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย พรอ้มทัง้ใหท้่านไดพ้บกับลุง

ซานตาคลอสตัวโตในชดุครสิตม์าสสแีดงทีค่อยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นดว้ยสหีนา้ทีย่ ิม้แยม้  

 น าทา่นแวะชม ทีท่ าการไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post office)  

- ทา่นสามารถเลอืกซือ้ไปรษณียบตัรหลากหลายสสีนัเพือ่เขยีนอวยพรครอบครัวและมติรสหาย พรอ้มทัง้

ฝากซานตาคลอสสง่กลับมายงัประเทศไทยได ้ณ ทีท่ าการไปรษณียน์ี ้ 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปูในบรเิวณหมูบ่า้นซานตาคลอสทีป่ระดับประดาดว้ยธมีครสิตม์าสอันสวยงามตาม

อธัยาศัย หรอืจะเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ ภายในหมูบ่า้นซานตาคลอสแหง่นี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์กวางเรนเดยีร ์(Reindeer Farm) หรอืฟารม์กวางคารบี ู 

- ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัความน่ารักของกวางเรนเดยีรซ์ ึง่เป็นสัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมทีม่ขีนาดใหญ่  โดยตัวผูม้ ี

ขนาดใหญ่ ขนาดโตเต็มทีม่นี ้าหนักกว่า 300 กโิลกรัม และสงูประมาณ 214 เซนตเิมตร ขนตามล าตัว

ยามปกตจิะมสีนี ้าตาล แต่เมือ่เขา้สู่ฤดูหนาว ขนจะเปลีย่นไปเป็นสอี่อนขึน้ หรอืสขีาว ชาวแลปแลนด์

นยิมเลีย้งไวเ้พือ่ใชง้านส าหรับรถลากเลือ่น  

อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบักวางเรนเดยีรแ์หง่แลปแลนดอ์ยา่งใกลช้ดิ  

ไดเ้วลา                  เมอืงซาลเิซกา้ (Saariselka)  

-                                                                                          

(ระยะทาง 260 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้ในเขตการปกครองอนิาร ี(Inari) 

ในเขตแลปแลนด ์ของประเทศฟินแลนด ์ 

- เป็นเมอืงสกรีสีอรท์ และ ยงัเป็นเมอืงหนา้ดา่นประตทูีมุ่ง่สูน่อรธ์เคป หากเดนิทางมาจากฝ่ังฟินแลนด ์ 

- ในอดตีเมอืงนี้ไดรั้บผลกระทบอย่างหนักจากสงครามแลปแลนด ์(Lapland war) ในชว่งระหว่างปี 

1944-1945 ซึง่ถกูรกุรานโดยกองทัพเยอรมนั  

- อยา่งไรก็ตามหลังสงครามเมอืงอวิาโล ไดถ้กูบรูณะขึน้มาใหมก่ลายเป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามเหมอืนใน

ปัจจบุนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ivalo Hotel ****หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก อวิาโล (ฟินแลนด)์ – ลกัเซล – ออนนงิสแวก – นอรธ์เคป (ชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงลักเซล (Lakselv) ระยะทาง 229 กม.  

- ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.45 ชม.  เมอืงทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย ์เรียกไดว้่าใกลเ้ขต

กรนีแลนด์มาก เป็นเมอืงเล็กๆ น่ารัก ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ส่วนหนึง่ของเขตแลปแลนด์ เรียกไดว้่าเป็นผืน
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แผน่ดนิของนอรเ์วยท์ีอ่ยูใ่กลข้ัว้โลกเหนอืมากอกีแหง่หนึง่ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพของเมอืงทีอ่ยู่

ทางตอนเหนอืของอาณาเขตแลปแลนด ์ 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงลักเซล เมอืงเล็กๆทีเ่ป็นจดุผา่นขึน้สูน่อรธ์เคป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอนนงิสแวก (Honningsvag) ระยะทาง 163 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.    

- ดนิแดนทีอ่ยูท่างเหนือสดุของโลก โดยอยูท่างภาคเหนือของประเทศนอรเ์วย ์เป็นแควน้กวา้งใหญ่ซึง่

เป็นบรเิวณแหง่ทะเลน ้าแข็ง (Arctic Circle) และเป็นดนิแดนแห่งพระอาทติยเ์ทีย่งคนื (Midnight Sun) 

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัธรรมชาตสิองขา้งทาง ป่าไมอ้นังดงามตามแบบฉบบัขัว้โลกเหนอื  

น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีส่รา้งดว้ยเทคโนโลยทีีช่าวนอรเ์วยภ์มูใิจเมือ่ปี คศ. 1999 ทีผ่่านมา ซึง่มคีวาม

ยาวประมาณ 10 กโิลเมตร ลกึลงจากพืน้ทะเลกวา่ 50 เมตร  

- เมอืงฮอนนงิสแวกนี้ในอดตีเป็นเมอืงท่าศูนยก์ลางการล่าปลาวาฬทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นท่าเรอืในการขน

ถา่ยปลาทะเลทีส่ าคัญของนอรเ์วย ์รวมทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ชีว่งเวลาของฤดหูนาวยาวนานทีส่ดุ  

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์จับปยูักษ์ (King Crab Safari) โดยน่ังเรอื  ตืน่ตาตืน่ใจกับการจับปยูักษ์ตัวเป็นๆ

ใหท้า่นไดล้องจับและถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ กบักจิกรรมจับปยูกัษ์ นับเป็นอกีกจิกรรมทีน่่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พรอ้มเมนู ปยูกัษ์ 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีต่ัง้ของ “ศนูยน์ทิรรศการนอรธ์เคป”  

- ตัง้อยูบ่นปลายแหลมนอรธ์เคป อสิระใหท้่านชมภาพถ่ายเกีย่วกับการประพาสของรัชกาลที ่5 เมือ่ปี พ.ศ. 

2450 ซึง่พระองคไ์ดจ้ารกึพระปรมาภไิธยบนกอ้นหนิขนาดใหญ่ ทีปั่จจุบันไดจั้ดแสดงไวใ้หช้าวไทยไดม้ี

ความภาคภมูใิจในพระปรชีาสามารถภายในพพิธิภณัฑส์ยาม ทีจ่ัดสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกป่ระเทศไทย รับ

ฟังและชมเรือ่งราวของปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทีย่งคนืในหอ้ง Auditorium กอ่นทีจ่ะไปชมปรากฏการณ์

จรงิดา้นนอก  

0.00 น. หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย ท่านจะไดช้มความงามของ “พระอาทติยท์ีส่่องแสงสทีองงามจับตาใน ยาม

เทีย่งคนื หรอืทีรู่จ้ักในนาม “Midnight Sun” ภาพดวงอาทติยส์ะทอ้นผนืน ้าในมหาสมทุรอารก์ตกิ ในดนิแดน

สดุขอบโลก พรอ้มรับ“ประกาศนียบัตร” และดืม่แชมเปญฉลอง ณ จุดเหนือสุดของแผ่นดนินอรเ์วย์ เป็นที่

ระลกึในการทีท่า่นไดเ้ดนิทางมาเยอืนดนิแดนอนัเป็น “ทีส่ดุ” แหง่นี ้
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Nordkapp Hotel *** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ออนนงิสแวก – อลัตา  – ทรอมโซ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอลัตา (Alta) ระยะทาง 207 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง เพือ่ขึน้

เครือ่งบนิสูเ่มอืงทรอมโซ (Tromso)  

- เมอืงอัลตา (Alta) ทางเหนือของนอรเ์วย ์ห่างจาก Artic Circle ราว 375 กโิลเมตร เมอืงใหญ่ทีส่ดุใน

ฟินนม์ารก์ เป็นทีรู่จ้ักกนัในหมูช่าวประมงวา่มแีหลง่น ้าทีม่ปีลาแซลมอนทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

- เมอืงทีม่งีานเทศกาล Finnmarksløpet ซึง่เป็นการแขง่ขันรถลากเลือ่นสนัุขชือ่ดังของยโุรปทีจ่ะจัดขึน้

ในทกุๆ ปี อกีทัง้ยังขึน้ชือ่เรือ่งการแกะสลักหนิ ความงดงามทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมท าใหเ้มอืงอัล

ตาไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก  

น าท่านผ่านชมโบสถแ์ห่งแสงเหนือ (Northern Lights Cathedral) โบสถส์ไตลโ์มเดริน์ทีม่แีสงเหนือเป็น

แรงบนัดาลใจในการออกแบบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอลัตา 

15.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอลัตา สู ่สนามบนิทรอมโซ โดยเทีย่วบนิ WF 925 ใชเ้วลาบนิประมาณ 40 นาท ี

16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิทรอมโซ 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงทรอมโซ (Tromso)  

- เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลทรอม (Troms) อกีหนึง่มณฑลทางตอนเหนือของ

นอรเ์วย ์และทางตอนเหนอืของคาบสมทุรสแกนดเินเวยีน อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเขตอารค์ตกิ

เซอรเ์คลิอกีดว้ย  

 น าท่านชมบรเิวณย่านใจกลางเมอืง ท่านสามารถชมความงดงามของเหล่าสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะเหลา่อาคารบา้นไมเ้กา่แกท่ีถ่กูแตง่แตม้ดว้ยสสีนัฉูดฉาด  

 จากนัน้ น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารทรอมโซ (Tromso Cathedral)  
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- มหาวหิารไมท้ีต่ัง้อยู่ในยา่นใจกลางเมอืง ทีไ่ดรั้บการยอมรับว่ามคีวามเก่าแกท่ีสุ่ด และยังเป็นหนึง่ใน

โบสถไ์มท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดของนอรเ์วย ์โดยมหาวหิารสรา้งขึน้ในชว่งปี 1861 ในแบบสไตลโ์กธคิทีม่คีวาม

งดงามมากแหง่หนึง่   

 น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารอารค์ตกิ (Arctic Cathedral)  

- มหาวหิารทีส่รา้งขึน้ในรปูแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่อกีทัง้ยงัมโีครงสรา้งทีโ่ดดเด่น ซึง่ไดแ้รงบันดาล

ใจในการสรา้งมาจากสภาพภมูทิัศนใ์นแบบภาคเหนอืของนอรเ์วย ์ มหาวหิารอารค์ตกิ ถอืว่าเป็นอกีหนึง่

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในทรอมโซ โดยมหาวหิารนีส้รา้งขึน้ในปี 1965 เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ี่

นักทอ่งเทีย่วจะสามารถชมความงดงามของพระอาทติยเ์ทีย่งคนืไดอ้ยา่งชดัเจน  

 น าทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์การน่ังเคเบิล้คารส์ูย่อดเขาสโตรสไตเนนิ (Storsteinen Mountain) ยอดเขาที่

สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงทรอมโซไดอ้ยา่งชดัเจน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามเมอืงทรอม

โซจากมมุสงู หากมเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Ishavshotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด ทรอมโซ – เบอรเ์กน้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิทรอมโซ 

10.20 น  ออกเดนิทางจากสนามบนิทรอมโซ สู่สนามบนิเบอรเ์กน้ โดยเทีย่วบนิ WF623 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.05 

ชัว่โมง) 

12.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเบอรเ์กน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิเทีย่วชมเมอืงเบอรเ์กน้ (Bergen)  
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- เมอืงท่าศูนย์กลางการประมงรมิฝ่ังทะเลเหนือของนอร์เวย ์และในอดีตเมอืงเบอร์เกน้ ยังไดรั้บการ

สถาปนาจาก พระเจา้ อลูาฟ เชอรร์ะ ใหเ้ป็นเมอืงหลวงของนอรเ์วยเ์มือ่ปีคศ. 1970 กอ่นทีจ่ะเปลีย่นมา

เป็นกรงุออสโลในปัจจบุนั  

น าท่านชมกรุงเบอร์เกน้ ชมอาคารไมห้นา้อ่าวบรกิเกน (BRYGGEN) ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ จากองค์การ

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจบุนัไดรั้บการรักษาสภาพไวไ้ดอ้ยา่งดยี ิง่  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีฟอรบ์าเนน้ (FLOIBANEN) เพือ่ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม ่น่ังรถราง

ไฟฟ้าฟอร์บาเนน้ เพื่อไปชมทวิทัศน์งดงามบนยอดเขาฟลอเยน (MOUNT FLOYEN) ซึง่สูงจากะดับน ้า

ทะเล   320 เมตร ทา่นจะไดช้มความงามของกรงุเบอรเ์กน้ ทีต่ัง้อยูบ่นปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ซึง่เป็นปลายทาง

เสน้ทางสาย ฟยอรด์อนังดงามทีอ่สิระใหท้า่นถา่ยรปูและเลอืกชมของทีร่ะลกึนานาชนดิ 

 

 

 

   ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Bergen City **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ เบอรเ์กน้ – สตาลไฮม ์– ลอ่งเรอืชมซองฟยอรด์ – น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ ฟลมั- ไมดรลั – วอส 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ โรงแรมสตาลไฮลม์ (STALHEIM HOTEL) ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูง (เป็นโรงแรมที่

พระพทุธเจา้หลวงเคยเสด็จประพาสและเสวยพระกระยาหารกลางวัน) ใหท้่านชืน่ชมกับธรรมชาตอิันแปลก

ตาของบรเิวณภมูปิระเทศในมมุสงูโดยรอบ  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางตามเสน้ทางเสด็จประพาส ท่านจะไดส้ัมผัสกับตืน่ตากับทัศนียภาพ ธรรมชาตอิัน

งดงามของนอรเ์วย ์และน ้าตกมากมาย  

  อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ สตาลไฮลม์ วอลเลย ์ซึง่เป็นทัศนียภาพหุบเขาทีม่แีมน่ ้าคดเคีย้ว ไหลทอด สดุลูก

หลูกูตา เป็นทัศนยีภาพสวยงามมาก  

  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกดุเวนเกน้ (Gudvagen)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่น ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognfjord)  

- นอกจากจะไดรั้บการจัดอนัดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีส่ดุ

ในโลก (The longest and deepest fjord in the world)  

- ชว่งทีไ่ดรั้บการยกกยอ่งวา่สวยทีส่ดุคอื แนรร์อยฟยอรด์ (Naroyfjord)  

- ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัภผูาสงูชนัทีเ่ขยีวขจ ีธารน ้าตกนับรอ้ยสาย  

- ส าหรับฟยอรด์นัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการกัดเซาะของแผ่นธารน ้าแข็งใน

ยคุน ้าแข็งเมือ่หลายลา้นปีกอ่น ในโลกนีม้ไีมก่ีป่ระเทศทีม่ฟียอรด์ แต่ฟยอรด์ทีไ่ดช้ ือ่ว่าสวยทีส่ดุในโลก

คอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึง่ชอ่งฟยอรด์แหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่สวยตดิอนัดับโลกเชน่กนั  

 จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์น่ัง รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม-ไมดรัล (The World Famous Flam-

Banen)  

- เป็นเสน้ทางรถไฟสายทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในยโุรปเหนือ ลอดอโุมคท์ีเ่จาะทะลุภเูขา ผ่านทะเลสาบ แมน่ ้า 

และน ้าตกเหลอืคณานับทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภเูขา มุง่สูส่ถานีไมดรัล (Mydral) ศูนยก์ลาง

ของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยูบ่นความสงู 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทีม่ี

ภมูทิัศนง์ดงามสดุสายตา ทีท่า่นจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อันเกดิจากการละลายของ

ธารน ้าแข็งปกคลมุเหนอืพืน้ดนิ ภาพของหมิะทีป่กคลมุอยูบ่นยอดเขา  

- เสน้ทางรถไฟจะผา่นอโุมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหบุเขาและแมน่ ้า ทีง่ดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลจินถงึ

ฤดรูอ้น ตลอดจนภมูทิัศนอ์นังดงามของฟยอรด์ทีม่อียูม่ากมาย ทา่นจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตอิันสวยงาม

ของประเทศนอรเ์วย ์ 

 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่โรงแรมในเมืองวอส (Voss) เมืองน่ารักริมทะเลสาบ และเป็นเมืองที่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลที ่5) ทรงเสด็จประทับในคราเสด็จประพาสยุโรปในปี 

1907  

 น าทา่นชมความน่ารักของเมอืงวอส และ เดนิเลน่ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ในเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Park Vossevangen Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่บิ วอส – ไกโล – ออสโล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกโล (Geilo) ระยะทาง 191 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง  

- เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในนอรเ์วย ์และเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเสน้ทางท่องเทีย่วสูเ่มอืงเบอรเ์กน้ 

ชว่งหนา้หนาวเมอืงเกโลแห่งนี้คราคร ่าไปดว้ยนักท่องเทีย่ว ทัง้ชาวนอรเ์วยแ์ละต่างชาตเิขา้มาพักผ่อน

และเล่นสกตีลอดชว่งฤดูกาล ส าหรับชว่งหนา้รอ้น เมอืงนี้เป็นเมอืงทีอ่ากาศดมีากทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ใน

นอรเ์วย ์ 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงและแวะถา่ยรปูกบัทัศนยีภาพภายในเมอืงนี ้และรปูแบบบา้นสไตลน์อรเ์วย ์ทีบ่นหลังคา

จะมหีญา้ปกคลุม เพือ่ท าใหอ้ณุหภมูขิองบา้นเย็นขึน้ในชว่งหนา้รอ้น นับเป็นบา้นทีม่ลีักษณะแปลกตา และ

สวยงามอกีแบบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออสโล (Oslo)  

- หรอืกรุงครสิเตยีนเนียในอดตี นครหลวงทีถู่กสถาปนาขึน้เมือ่ประมาณ 60 ปี แต่เบือ้งหลังแห่งความศิ

วลิัยนี้เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรย์อ้นหลังกว่า 900 ปี ในอดตีออสโลจัดเป็นเมอืงอาณานคิมใหญ่ของ

จักรพรรดไิวกิง้โบราณ ซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองของพระจา้ฮาโรวแ์ฟร์แอรโ์ดยใชร้ะบบการปกครอง

แบบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์  

  น าทา่นผา่นชมและแวะถา่ยรปูกบัอาคารสถาปัตยกรรมเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ปี ทีเ่รยีงรายอยูร่อบเมอืงออสโล 

อาท ิปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองส ์สรา้งในปี ค.ศ. 1648, ท าเนียบ

รัฐบาล, เนชัน่แนลเธยีเตอร,์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงออสโล 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel Nydalen Oslo **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิเอ็ด ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์- พระราชวงัหลวง - ลอ่งเรอื DFDS - โคเปนเฮเกน  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานฟรอกเนอร ์หรอื ทีรู่จ้ักในนาม Vigeland Sculpture Park  

- สถานทีจั่ดแสดงผลงานศลิปะ ประตมิากรรมและการแกะสลักรูปเหมอืนจากหนิแกรนติ รวมถงึการหล่อ

รูปคนดว้ยสัมฤทธิ ์ผลงานของ 'กสุตาฟ วคิเกอรแ์ลนด ์' ปฏมิากรชือ่ดังไดแ้สดงถงึเรือ่งราวเกีย่วกับวัฎ

จักรชวีติมนุษย ์โดยไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลงานมาจัดแสดงอยา่งถาวรในอทุยานแหง่นี ้ 

 น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณอทุยานกบัสถาปัตยกรรมเดน่ อาทเิชน่  

- The Main Gate ประตรัูว้เหล็กซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1926,  

- The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซึง่เต็มไปดว้ยรปูปัน้สมัฤทธิ ์58 ชิน้ดว้ยกนั,  

- The Fountain รูปปั้นมนุษยแ์ละตน้ไม ้จ านวน 20 ตน้ ซึง่แสดงถงึชวีติความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละ

ธรรมชาต,ิ  

- The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คนสงู 17 เมตร ยอดบนสดุเป็นเด็กผูบ้รสิทุธิ ์เปรยีบประหนึง่เป็น

บนัไดเวยีนทีม่นุษยต์า่งปีนป่ายซึง่กนัและกนั เพือ่ไปสูจ่ดุสงูสดุของชวีติ, และ  

- The Wheel of Life วงลอ้แห่งชวีติซึง่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่มทีีส่ ิน้สุด การเวยีนว่ายตายเกดิ

ของวัฏจักรมนุษย์  อสิระใหท้่านเก็บภาพผลงานศิลปะ อันเลื่องชื่อภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตาม

อธัยาศัย   

น าทา่นถา่ยรปูพระราชวังหลวงแหง่ออสโล (Royal Palace)  

- พระราชวังแบบนโีอคลาสสกิ สรา้งขึน้ในปี 1848 และเปิดใหบ้รกิารน าเทีย่วชมพระราชวังแกส่าธารณชน

ในชว่งฤดรูอ้น บรเิวณจัตรัุสดา้นหนา้ของพระราชวังมอีนุสาวรยีข์องกษัตรยิค์ารล์ โจฮาน ซึง่เป็นกษัตรยิ์

ของสวเีดนและนอรเ์วยใ์นปี 1818 ถงึ 1844 ยนืเด่นเป็นสัญลักษณ์ น าท่านเขา้ชมความงามของหอ้ง

ตา่งๆภายในพระราชวังแหง่นี้ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูถ่นนคารส์ โจฮนั (Karl Johans)  

- แหลง่ชอ้ปป้ิงของเมอืงออสโล มรีา้นคา้ต่างๆ ทีส่รา้งมาไมต่ ่ากว่า 100 ปี บนถนนเสน้นี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการซือ้ของ

ฝากตามอธัยาศัย หรอืจะเดนิเลน่ภายในเมอืง พรอ้มเก็บภาพตกึเกา่ และ สวนสาธารณะทีม่กีารจัดวางผัง

เมอืงไดอ้ยา่งน่าสนใจ  
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15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืออสโล เพือ่เชค็อนิลงเรอืส าราญ DFDS  

17.00 น. เรอืส าราญออกจากท่าเทียบเรอืออสโล (ประเทศนอรเ์วย)์ มุ่งสู่ท่าเทยีบเรือ โคเปนเฮเกน (ประเทศ

เดนมารก์)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรอืส าราญ  

อสิระใหท้า่นพกัผอ่น ภายในเรอืส าราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ OUTSIDE CABIN- SEA VIEW) 

 

วนัทีส่บิสอง  โคเปนเฮเกน้ – เฮลซงิกอร ์- ปราสาทเฟรเดอรคิสบ์อรก์ – ปราสาทโครนบอรก์ – ชอ้ปป้ิงสต

รอยเกต    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์ภายในเรอื 

09.55 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอื โคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมารก์) 

 น าทา่นสูค่ลนิกิเพือ่ท าการตรวจ RT-PCR Test (คา่ใชจ้า่ยไมร่วมในคา่ทัวรป์ระมาณ 110 Euro)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฮลซงิกอร ์(Helsingor) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเล

ระหวา่งชอ่งแคบของเดนมารก์-สวเีดน  

น าทา่นเขา้ชมปราสาทเฟรเดอรคิสบ์อรก์ (Frederiksborg Castle)  

- ปราสาททีง่ดงามในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส ์สรา้งขึน้โดย พระเจา้เฟรดเดอรกิที ่2 

นอกจากนีย้งัเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิค์รสิเตยีน ในราวศตวรรษที ่17  

- ในอดตีพระราชวังแห่งนี้ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิสี าคัญทางศาสนาและพธิสี าคัญอืน่ๆ ของพระมหากษัตรยิ์

อยา่งเชน่ พธิปีราบดาภเิษก และยงัเป็นสถานทีเ่ก็บของสะสม ตลอดจนผลงานศลิปะของเชือ้พระวงศ ์ 

- ภายในตกแตง่ดว้ยความวจิติรออ่นชอ้ยอรา่มตาดว้ยสทีองตามแบบฉบบัเรอเนซองส ์และมหีอ้งจัดแสดง

กวา่ 70 หอ้งทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชม บนเพดานเกอืบทัง้พระราชวังเป็นงานจติรกรรมของจติรกรทีม่ชี ือ่เสยีง อัน

แสดงถงึเรือ่งราวของพระเยซคูรสิต ์ 

- บรเิวณโดยรอบพระราชวังมกีารตกแตง่สวนอนัเขยีวชอุม่ในแบบบาโรก  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมปราสาทโครนบอรก์ (Kornborg Castle)   

- ปราสาทแหง่นีส้รา้งมาเกอืบ 500 ปี เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนหมูช่าวยโุรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิน้

เอกของวลิเลยีม เชคสเปียร ์ปราสาทโครนบอรก์เป็นผลงานชิน้ส าคัญของปราสาทในสถาปัตยกรรม

เรอเนซองส ์ทางตอนเหนอืของยโุรป ซึง่ท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก

ในปี ค.ศ. 2000  

ไดเ้วลาน าทา่นสูถ่นนสตรอยเกต (Strøget)  

- แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลางเมอืง เป็นถนนคนเดนิยาวทีสุ่ดในโลกที่มี

ความคับคั่งของรา้นคา้ ตัง้แตส่นิคา้ราคาถกูและสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่รีาคาแพงทีส่ดุในโลก  

- ถนนคนเดนินี้มคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตรทีย่ืน่จากศาลาว่าการเมอืงไปยังถนน Kongens Nytorv 

Strøget จงึถูกตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิดังกล่าวตัง้แต่ยคุศตวรรษที ่18 เป็นตน้มาและครอบคลุม 

ถนน 4 สายดว้ยกนัคอื Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade  

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Scandic Falkoner Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิสาม  โคเปนเฮเกน  - ลติเต ิล้เมอรเ์มด – น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน - พระราชวงัอมาเรยีนบอรก์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นชมกรงุโคเปนเฮเกน้  

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%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%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%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
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- เมอืงหลวงของเดนมารก์ อกีเมอืงสวยแห่งประเทศในกลุ่มนอรด์กิ โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมอืงหลวงและ

เมอืงชายฝ่ังทะเลทีต่ัง้อยูช่ายฝ่ังตะวันออกของเกาะซแีลนด ์เรยีกไดว้่าเป็นอกีเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิ

และมกีลิน่อายของเทพนยิายรักและนทิานปรัมปรามากมาย  

น าทา่นชม เงอืกนอ้ย หรอื ลติเติล้เมอรเ์มด (Little mermaid)     

- รปูปัน้ทองแดงของเจา้หญงิเงอืกนอ้ยบนโขดหนิ ตัวละครทีม่าจากนทิานอันโด่งดังของนักประพันธช์าว

เดนชิ ฮนัส ์ครสิเตยีน  แอนเดอรส์นั รปูปัน้เงอืกนอ้ยนีเ้ปรยีบเสมอืนเป็นสญัลักษณ์ของกรงุโคเปนเฮเกน 

ซึง่เป็นผลงานของ Edv. Eiriksen สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานถงึจนิตนาการของแอนเดอรส์ัน และ

เป็นนิทานอกีเรื่องที่หลายๆท่านคงเคยไดฟั้ง แมก้ระทั่งดสินีย์ยังเคยน าเรื่องนี้มาท าเป็นภาพยนตร์

การต์นู  

จากนัน้น าท่านชม น ้าพุแห่งราชนิีเกฟิออน (The Gefion Fountain) ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1908 ชือ่ 

Gefion นีค้อืชือ่ของเทพเจา้ในต านานของชาวสแกนดเินเวยีน  

ไดเ้วลาน าทา่นแวะชมภายนอก พระราชวังอมาเรยีนบอรก์ (Amalienborg)  

- พระราชวังทีพ่ระราชนิีมารเ์กรเธอที ่2 แห่งราชวงศเ์ดนมารก์ประทับอยู่ และเป็นทีป่ระทับของราชวงศ์

เดนมารก์มาตัง้แตค่.ศ. 1794 เป็นสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค บรเิวณกลางลานมพีระรปูทรงมา้ของพระ

เจา้เฟรดเดอรกิที ่4 นอกจากนี้เริม่ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดนิสวนสนามจากพระราชวังโร

เซน่บอรก์ (Rosenborg) และเคลือ่นขบวนมาเปลีย่นเวรเฝ้ายามทีห่นา้พระราชวังอมาเรยีนบอรก์ในทุก

วัน  

น าทา่นผา่นชมยา่นนูฮาวน ์(Nyhavn)   

- แหลง่บรรเทงิยา่นรมิน ้าของเมอืงโคเปนเฮเกน ซึง่เป็นยา่นคา้ขายและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ เพราะมี

ทัง้รา้นคา้ ภตัตาคาร รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ ทอดตัวยาวสองฝ่ังแมน่ ้า สถาปัตยกรรมบา้นเรอืน

สสีนัฉูดฉาดสวยงาม มทีัง้รปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบเกา่และแบบใหมผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัว  

 

 

 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคเปนเฮเกน เพือ่เชค็อนิและท า Tax Refund 

14.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิ TG951 (บนิตรง) ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.35 ชัว่โมง 

 สายการบนิบรกิาร อาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 
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วนัทีส่บิสี ่ กรงุเทพมหานคร 

 

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

*** หมายเหต ุกรณีทีพ่ระราชวงัหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วใดปิด จะแจง้และหาสถานทีเ่ทีย่วทดแทนใหท้า่นได้

รบัทราบ *** 

 

24 พฤษภาคม – 6 มถินุายน / 20 มถินุายน – 3 กรกฎาคม 

14-27 กรกฎาคม / 11-24 สงิหาคม 2565 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) พ.ค. - ส.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญพ่ักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 189,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 28,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 179,900 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 59,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์(TG) เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 - 110,000 

ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ (TG: BKK-ARN//CPH-BKK) หักคนืทา่นละ 28,000 

                                   3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่10 ก.พ. 65) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. (เนือ่งจากมเีทีย่วบนิภายใน รวม 3 เทีย่วบนิ) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วมดิไนทซ์นั (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG/ AY / WF  (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ,  

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 
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อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชค็อนิ 

 คา่โรงแรมและการตรวจแบบ Test & Go เมือ่กลับถงึเมอืงไทย 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ช าระหลงัจากส ารองทีน่ั่งภายใน 3 วนัหลงัยนืยันกรุ๊ป หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง หักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   

 วซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัร์

นัน้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ 

บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


