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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  
23.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ  ประต ู3  เคานเ์ตอร ์D 16-19 สายการบินไทย

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 
วันที ่2 โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์) - ลิตเติล้เมอรเ์มด - น ้าพุเกฟิออน - วังอมา

เลียนบอรก์ - วังโรเซนบอรก์ - เรือส าราญ Scandinavian Seaway 
 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG 950 

 

07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรบัสมัภาระและการตรวจ
ของศุลกากร แลว้ออกเดินทางสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน้ สวรรคแ์ห่งเมืองท่า เมือง
แห่งความรกัในเทพนิยาย 

 

09.00 น. น าเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปคู่กับเงือกนอ้ยลิตเติล้เมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของเมือง ซึ่ง
ยังคงนั่งเศรา้รอเจ้าชายตามเนือ้เรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น  ของนักเล่านิทาน
ระดับโลกฮันสค์ริสเตียน-แอนเดอรส์ัน โดยไดร้บัการสนับสนุนจากบริเวอร์-จา
คอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคารล์สเบิรก์ ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่  ที่มีเรือ
สินคา้และเรือส  าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกบัน า้พุ
เกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกับบุตรชายที่ร่วมสรา้งเกาะซีแลนดข์ึน้มา จากนัน้ไป
ชมพระราชวงัอมาเลียนบอรก์ ที่ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ น า
ท่านชมปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแต่งดว้ย
วตัถุล  า้ค่าอย่างวิจิตรงดงาม จดัแสดงเครื่องใชโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎที่ประดบั
ดว้ยอญัมณี นอกจากนีย้งัเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ เครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ของราชวงศเ์ดนมารก์อีกดว้ย รถโคช้ผ่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv  ที่มีอาคาร
บา้นเรือนตัง้แต่ยุคครสิตศ์ตวรรษที่ 17 เรียงราย ผ่านจตัรุสัซิตีฮ้อลล ์ใจกลางเมือง
มีสวนสนุก ทิโวลีที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งบันเทิงที่
เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก  

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระใหท้่านชอ้ปปิ้งสินคา้ย่านวอลค์กิง้สตรีท หรือถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปปิ้งที่

ยาวที่สดุในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคา้
แบรนดเ์นมชื่อดัง อาทิ หลยุสวิ์ตตอง ชาแนล รา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส, 
พอรซ์เลน เป็นตน้ 

 

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอ้ม
ไปด้วยรา้นขายของ, ร ้านค้าปลอดภาษี,รา้นอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 
(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของท่าน) 

17.00 น. เรือออกเดินทางสูก่รุงออสโล (นอรเ์วย)์ ผ่านน่านน า้ของเดนมารก์และสวีเดน  
19.00 น. อาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ภายในภัตตาคารในเรือส าราญ Local 
 พักค้างคืนบนเรือส าราญ  DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ 

SEASIDE CABIN 
www.dfdsseaways.com 

วันที ่3 ออสโล (นอรเ์วย)์ - ลิลเลียแฮมเมอร ์- จุดชมวิวดาลส์นิบบา - ไกแรง
เกอร ์(ภูมิภาคฟยอรด์) 

 

08.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเชา้ สมัผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่าง
เสน้ ทางเรือส าราญผ่านออสโลฟยอรด์ที่งดงามตามธรรมชาติ พรอ้มรบัประทาน
อาหารเชา้ที่ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

Scandinavian Buffet 

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล รถโคช้รอรบัแลว้เดินทางสู่เมืองลิลเลียแฮมเมอร ์
ดินแดนอันทา้ทายของนักสกี Cross Country Ski มีอยู่ถึง 5 แห่งรวมระยะทาง

(184 ก.ม.) 

http://www.dfdsseaways.co.uk/onboard/shipfacts/crown
http://www.dfdsseaways.com/


 

EUR32_Midnight Sun - Geiranger 13 Days_2022                    3/11 

 

กว่า 2,000 ก.ม. คอยตอ้นรบันกัสกีจากทั่วทุกมมุโลก จากนั้นเดินทางเขา้สู่เมือง
อุ๊ตตา้ (Otta) ในเขตอุ๊ปแลนด ์(Oppland)  เปรียบเสมือนเมืองหนา้ด่านก่อนเขา้สู่
ภมูิภาคฟอยด์แห่งนอรเ์วย ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
16.00 น. ถึงจุดชมวิวดาลส์นิบบา ถูกคน้พบในปีค.ศ. 1907 บนเขตที่ราบสูง 1,500 เมตร

เหนือระดับน า้ทะเล ที่จะท าใหค้ณุรูส้ึกเสมือนอยู่บนเสน้ทางลอยฟ้า โอบลอ้มไป
ดว้ยเทือกเขาเขียวขจีตดักับหิมะอันขาวสะอาด ที่นี่อากาศแสนบริสทุธิ์ จนไดข้ึน้
ทะเบียนเป็นแหลง่มรดกโลกทางธรรมชาติขององคก์าร UNESCO 
และเปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดม้าเยือน ในระหว่างเดือนมิถนุายน - กนัยายนเท่านัน้ 

(176 ก.ม.) 
 

18.00 น. ออกเดินทางสูภ่มูิภาคฟยอรด์ไกแรงเกอร ์(Geiranger) เปรียบเสมือนอญัมณี 
เม็ดงามที่ประดับไวใ้นมงกุฎของฟยอรด์แห่งนอรเ์วย ์อ่าวแคบๆลอ้มรอบไปดว้ย
เทือก เขาที่มีหิมะปกคลมุ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น า้ตก, ป่าอันสวยงาม
ปกคลุมไปดว้ยพืชสีเขียว ตัดกับสีน า้เงินของน า้ทะเลเป็นภาพแบบพาโนรามาที่
สวยงามที่สดุในนอรเ์วย ์

(21 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพักโรงแรม GRANDE FJORD HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.grandefjordhotel.com 

วันที ่4 ไกแรงเกอร ์- ล่องเรือฟยอรด์ไกแรงเกอร ์- โอลเดน - ธารน ้าแข็งบริก 
สเดล 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.30 น. น าท่านล่องเรือชมฟยอรด์ที่ไดช้ื่อว่าสวยที่สดุในนอรเ์วย ์จากนักท่องเที่ยวที่ไดไ้ป

เยือน และบอกเลา่ความงดงามของฟยอรด์แห่งนีไ้ว ้ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวงักบัมรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งนี ้ผ่านชมน า้ตกสูงทัง้เจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึ่งใน
เอกลกัษณข์องไกแรงเกอรฟ์ยอรด์ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ื่นชมกบัแหลง่ฟยอรด์ 
ที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่ งดงามสงบเงียบ ทั้งน ้าตกอันหลากหลายที่กระเซ็น
ละอองน า้จากเทือกเขาสูงใหญ่ลงสู่เบือ้งล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียรท์ี่สะทอ้น
แสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับตันสนอันยิ่งใหญ่
เหนือค าบรรยายยิ่งนกั  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย พาท่านเดินทางสู่ภูมิภาคนูรด์ฟยอรด์เดน บริเวณนี ้มีทะเลสาบ หุบเขา และ

ชายฝ่ังฟยอรด์มากมาย อีกทัง้ยังเป็นแหล่งก าเนิดของมา้พันธุ์ฟยอรด์ดิงอีกดว้ย 
ภมูิภาคแถบนีเ้ป็นถิ่นอาศยัของชาวไวกิง้โบราณ แลว้เขา้หมู่บา้นโอลเด็น ที่
เก่าแก่มีอายุยอ้นหลงัไปเมื่อปี ค.ศ. 1759 แหล่งเพาะปลกูและฟารม์ปศสุตัวข์อง
ชาวนอรเ์วย ์

(90 ก.ม.) 

15.30 น. น าท่านสมัผสักบัธารน า้แข็งบรกิสดาล (Glacier) ธารน า้แข็งเกิดจากการที่หิมะตก
ลงมาแลว้สะสมกันจนหนา 45-60 เมตร แลว้เกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างชา้ ๆ 
ท าใหเ้กิดการสกึกรอ่นลกึลงไปเพราะความหนกัของหิมะที่สะสมกนัจนเป็นน า้แขง็ 
ธารน า้แข็งที่เคลื่อนตวัไปในหุบเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแลว้ละลายกลายเป็นล า
ธาร ธารน า้แข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า “ภูเขาน า้แข็ง” สี
ของธารน า้แข็งมกัจะมีสีเขียวแกมม่วง หรือ แกมน า้เงิน) กลาเซียรแ์ห่งนีม้ีอาณา
เขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอดาล น าคณะนั่งรถ TROLL CAR ที่ออกแบบ
เป็นพิเศษส าหรบัท่องเที่ยวไปบนถนนสายแคบๆ เพื่อที่จะใหท้่านไดส้มัผสักับธาร
น า้แข็งอย่างใกลช้ิด สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาค
ซองกฟ์ยอรด์ 

(190 ก.ม.) 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม MYRKDALEN HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.myrkdalen.no/en/myrkdalen-hotel 

http://www.grandefjordhotel.com/


 

EUR32_Midnight Sun - Geiranger 13 Days_2022                    4/11 

 

วันที ่5 รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอรเ์ก้น - ชมวิวทีย่อดเขาฟลอยเอ่น  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
08.35 น. น าคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีรด์าล

เพียง 55 นาที มีรด์าลเป็นศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสูง 
857 เมตร เหนือระดับน า้ทะเลใกล้กับฟยอรด์ Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุด
สายตา ที่คณุจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อนัเกิดจากการละลาย
ของธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือพื ้นดิน ภาพของหิมะที่ ปกคลุมอยู่บนยอดเขา 
เสน้ทางรถไฟจะผ่านอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแม่น า้ และจอด
ใหท้่านไดถ้่ายภาพกบัน า้ตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดใูบไมผ้ลิจนถึงฤดรูอ้น 
ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอรด์ที่มีอยู่มากมาย แลว้เปลี่ยนเป็นรถไฟ 
NSB จากสถานีมีรก์าลจนถึงสถานีโวส   

 

  

 รถโคช้รอรบัท่านแลว้เดินทางสู่เบอรเ์กน้ เมืองท่าแห่งนอรเ์วยต์ะวันตกเมืองที่ได้
ชื่อว่าเป็นประตสูู่ฟยอรด์ ตวัเมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่อายกุว่า 1,000 
ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก และมีความส าคัญทางประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม จนได้รับการ
บนัทกึภาพมากที่สดุ   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
บ่าย เที่ยวชมเมืองเมืองเบอรเ์ก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารกั เป็นเมืองท่าที่

ส  าคญัของนอรเ์วยม์าตัง้แต่ครสิศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้อ้มรอบดว้ยภูเขาถึงเจ็ดลกู 
มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นที่ตัง้ของ Fish Market 
และ Bryggen ที่ยังคงอนุรกัษ์อาคารไมท้ี่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการ
ก่อสรา้งที่โดดเด่น จนไดร้บัการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก 
(Unesco) แล้วน าคณะนั่งรถรางขึน้สู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร
เหนือระดบัน า้ ทะเลเพื่อใหท้่านไดช้มวิวทิวทศันข์องเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศ
ที่งดงามไม่ควรพลาด แลว้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสรา้งให้
เดินไดอ้ย่างสะดวก และรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกสรร   

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Radisson Blu Royal Hotel, Bergen หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonhotels.com/en-

us/hotels/radisson-blu-
bergen?cid=a:se+b:gmb+c:
emea+i:local+e:rdb+d:nob+

h:NOBGOROY 
วันที ่6 เบอรเ์ก้น - บินสู่ออสโล - เทีย่วชมมือง – สวนวิกเกอรแ์ลนด-์ช้อปป้ิง

ถนนคารล์โจฮันเกท 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ  
 ถึงสนามบินการเ์ดอมนู กรุงออสโล รถรอรบัแลว้น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอัน

เก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สรา้งในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร ์ที่มี
ประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิน้รนต่อสูข้องมนุษย์
ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด ์แลว้กลับเข้าสู่เขตใจ
กลางเมือง ชมท าเนียบรฐับาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่
อายุกว่า 100 ปีอาทิเนชั่นแนลเธียเตอร,์ อาคารรฐัสภา และศาลาเทศบาลเมือง
เก่าซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมือง 

 

 

 
 อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดินและย่าน  

ชอ้ปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล   

http://media.tellus.no/images/?d=1&p=4729&t=1&.jpg
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สู่ที่พัก SCANDIC GARDEMOEN OSLO AIRPORT HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.scandichotels.com 

 
วันที ่7 ออสโล - บินสู่อัลต้า - นอรธ์เคป - ชมพระอาทติยเ์ทีย่งคืน  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Breakfast 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ  
 ถึงเมืองอัลตา้ เมืองใหญ่ดา้นการศึกษาของนอรเ์วย ์เมืองนีท้่านสามารถชมพระ

อาทิตยเ์ที่ยงคืนได ้เพราะเป็นเมืองที่ตัง้อยู่เหนือเสน้อารก์ติกเซอรเ์คิล  
(144 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านขึน้สูด่ินแดนตอนเหนือ ลอดอโุมงคใ์ตท้ะเลสูน่อรธ์เคปที่เมืองฮอนนิ่งสแวก 

ที่ตัง้อยู่บนดินแดนเหนือสดุที่มีประชากรอาศยัอยู่บนเขตยโุรปเหนือ 
(178 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 
21.00 น. ออกเดินทางสูท่ี่ตัง้ของ “ศนูยน์ิทรรศการนอรธ์เคป” ซึ่งตัง้อยู่บนปลายแหลมนอรธ์

เคป ชมภาพถ่ายเก่ียวกับการประพาสของรัชกาลที่  5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่ง
พระองคไ์ดจ้ารกึพระปรมาภิไธยบนกอ้นหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจบุนัไดจ้ดัแสดงไวใ้ห้
ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ที่
จดัสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รบัฟังและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์
พระอาทิตยเ์ที่ยงคืนในห้อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้าน
นอก ต่อจากนั้นเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอรธ์เคปดว้ย แชมเปญแกลม้ดว้ยไข่
ปลาคารเ์วียเลิศรส แลว้รบัมอบประกาศนียบตัร ส  าหรบัผูม้าเยือน สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางกลบั 

 

 

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม SCANDIC NORDKAPP  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com  
วันที ่8 นอรธ์เคป - ลักเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - ซาริเซลก้า 

(ฟินแลนด)์  
 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางลอดอุโมงคก์ลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ ณ ดินแดนตอนเหนือของประเทศ

ฟินแลนด ์ที่เรียกกนัว่าเขตฟินนม์ารก์ หรือเขตแลปป์แลนด ์บรเิวณแถบนีเ้ป็นที่อยู่
อาศัยของชาวแลปป์ หรือ อีกชื่อหนึ่งคือซามิ (Sami) น าคณะข้ามพรมแดนสู่
ประเทศฟินแลนดเ์มืองคาราสจอค 

(237 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนีเ้ป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึ่งเป็นชน

เผ่าพืน้เมืองทางเหนือของฟินแลนด ์ทะเลสาบนีม้ีความยาวถึง 80 ก.ม. น าท่าน
เขา้ชม SIIDA MUSEUM พิพิธภณัฑข์องชาวแลปป์ที่จดัแสดงออกเป็น 2 ส่วน ๆ 
แรกเป็นเอ็กซิบิชั่น บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมือง 
และอีกสว่นหนึ่งเป็น Open Air Museum ที่ใหท้่านไดเ้ห็นภาพบรรยากาศจรงิของ
การด ารงชีวิต เป็นกลุ่มชาติพนัธเ์ก่าแก่ที่เคยโยกยา้ยถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศ
สวีเดน นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์รสัเซีย ชาวแลปป์นิยมเลีย้งกวางเรนเดียรไ์วใ้ชง้าน ซึ่ง
ท่านสามารถหาซือ้สินคา้ที่ระลกึผลิตภณัฑจ์ากกวางเรนเดียรเ์ป็นของฝาก  

(155 ก.ม.) 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม Northern Lights Village Saariselkä หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
https://saariselka.northernli

ghtsvillage.com/ 
วันที ่9 ซาริเซลก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บินสู่เฮลซิงกิ   
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองโรวาเนียมิ เป็นนครหลวงของเขตแลปแลนด ์

ดินแดนมหศัจรรยบ์รเิวณเสน้อารค์ติก (เสน้แบ่งเขตอบอุ่นกบัเขตหนาวเหนือ)  
(257 ก.ม.) 

http://www.scandichotels.com/
http://www.scandichotels.com/
https://saariselka.northernlightsvillage.com/
https://saariselka.northernlightsvillage.com/
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12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเยือนดินแดนซานตาครอส Santa Claus Village ที่เสน้ Arctic Circle 

ดินแดน Lapland ไดช้ื่อว่าเป็น The Christmas City ใหท้่านไดพ้บและ
บนัทกึภาพกบัลงุซานตาครอส ไดต้ลอดปี เชิญท่านเลือกซือ้ของขวญัในเทศกาล
ครสิตม์าสที่จะมาถึง หรือของที่ระลกึที่เก่ียวกบัลงุซานตา้และครสิมาสตจ์ านวน
มาก พรอ้มบรกิารไปรษณียท์ี่ประทบัตราส านกังาน Santa Claus ที่บรกิารสง่ไป
ยงัทั่วโลก   

 ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ  
 คณะเดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิหลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
21.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER หรือเทียบ 

เท่าในระดบัเดียวกนั 
www.ihg.com  

วันที ่10 เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถห์นิ - ช้อปป้ิง - 
ล่องเรือส าราญซิลเลียไลน ์

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองเริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง

นอก จากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกัท่องเที่ยว ยงัเป็น
แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และยังเป็นที่ตั้งสถานที่
ส  าคัญ อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์อิสระใหท้่านไดเ้ลือก
ซือ้สินคา้ที่ระลึกตามอัธยาศัย แลว้น าเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบ
โดยสองพี่นอ้ง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรนัที่สรา้งอยู่
ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพรอ้มระบบเสียงที่ดี จากนัน้เยี่ยม
ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้  ของศาสนาคริสต์นิกายออรธ์อดอกซ์ ที่งดงามด้วย
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย ผ่านชมจัตุรัสสภาสูง (Senate Square) ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรนั 
เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล ์ ดา้นในเป็นอนุสาวรียซ์ิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินนผ์ู้
แต่งเพลงฟินแลนเดีย 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเมือง หรือ ชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั  
15.00 น. เดินทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่

พรั่งพรอ้มไปด้วย รา้นขายของ, คาสิโน, รา้นค้าปลอดภาษี, รา้นอาหาร,ห้อง 
Sauna, Spa ฯลฯ  (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน) น าท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศ
สวีเดน 

 

 
19.30 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรือ

ส าราญ 
Local 

 พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู่
แบบ SEASIDE CABIN 

www.tallinksilja.com 

วันที ่11 กรุงสต็อกโฮลม ์(สวีเดน) - แกมล่าสแตน - ซิตีฮ้อลล ์- พิพิธภัณฑเ์รือ
วอซ่า  

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ Scandinavian Buffet 
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) เมืองแห่งประวัติศาสตรม์าตั้งแต่ครัง้

ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และ
ทันสมัยของบา้น เมือง ตึกรามบา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวัง ตัง้อยู่ริมน า้และ
ตามเนินสูงต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกน าท่านชม
เมืองที่จุดชมวิว แลว้ผ่านไปชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่ที่สดุและสวยงามราวกับ
ภาพวาด ปัจจุบนัยงัทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยงัเป็นที่ตัง้

 

 

http://www.ihg.com/
http://www.tallinksilja.com/
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ของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคาร
พิพิธภณัฑ ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. น าท่านเขา้ชมซิตีฮ้อลล ์หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออก แบบ

โดยสถาปนิกชื่อดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้น
กอ้นและมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ วนัที่ 10 
ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล ในหอ้งบลู
ฮอลลท์ี่ดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสิรต์ฮอลล ์ เพื่อรองรบัแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน 
แลว้น าท่านชมพิพิธภณัฑเ์รือวอซา (Vasa) เป็นเรือที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 
เนื่องจาก สามารถรกัษาชิน้สว่นเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์ และตกแต่ง
ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวอซาเป็นทรพัยส์มบตัิทางศิลปะ 
ที่โดดเด่น และเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลก เรือล  านีถ้กูจดั 
แสดงไวใ้นพิพิธภณัฑท์ี่สรา้งขึน้เพื่อแสดงเรือล านีใ้นเมืองสต็อกโฮลม์ พิพิธภณัฑ์
แห่งนีด้งึดดูนกัท่องเที่ยวไดม้ากที่สดุในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย 

 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL STOCKHOLM 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันที ่12 เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
14.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961  
วันที ่13 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
05.50 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนท์ี่นกัท่องเที่ยวไดร้บัเป็นหลกัฯ) 

ก าหนดวันเดินทาง 

02 – 14 มิ.ย. 2565 
11-23 ส.ค. 2565 (วันแม่แห่งชาติ) 

07 – 19 ก.ค. 2565 
06-18 ต.ค. 2565  
วันหยุดนักขัตฤกษ ์

21 ก.ค. – 02 ส.ค. 2565 
13-25 ต.ค. 2565 วันปิยมหาราช 

ค่าทัวรต์่อท่าน : เดินทางวันที ่15-27 ก.ค.2562  
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

➢ เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
➢ เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ(Single Room) 
➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ(Double Single Use) 
➢ ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) ผูใ้หญ่หกัท่านละ 
➢ ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็กหกัท่านละ 

178,000.- 
160,900.- 
142,900.- 
29,000.- 
34,000.- 

-30,000.- 
-22,500.- 

 
ค่าทัวรร์วม : 
 ▪ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิงแลว้ ณ วันที ่01 

เมษายน 2565  ค่าสายการบนิภายในประเทศ (BGN-OSL / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมค่าภาษีน า้มนั 
▪ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
▪ ค่าเขา้ชมปราสาทโรเซนบอรก์, ค่ารถไฟสายโรแมนติก, ลอ่งเรือฟยอรด์ไกแรงเกอร,์ ค่า Excursion ธารน า้แข็ง 

บรกิสดาล, รถรางขึน้ยอดเขาฟลอยเอ่น, ค่าเขา้ศนูยน์ิทรรศการปรากฏการณพ์ระอาทิตยเ์ที่ยงคืน, ค่าเขา้
พิพิธภณัฑแ์ลปป์, ซิตีฮ้อลล,์ พพิิธภณัฑเ์รือวอซา 

http://www.radissonblu.com/
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▪ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
▪ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการคดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแตล่ะประเทศ 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่านอรเ์วย ์(เชงเกน้) 
▪ ค่าประกนัการเดินทางของ บรษิัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส  าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี  
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศ
ไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของ
สมัภาระ และเที่ยวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจอง
ทวัร ์ 

▪ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรมั 

▪ ส าหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้
เครื่องไดน้  า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส  าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่
เกิน 20 กิโลกรมั / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียก
ค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์และไกดท้์องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
  กรุณาจองทวัรแ์ละ ช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 65,000 บาท ต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง 

ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร ,์ ผู้
ที่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น  าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น  าเที่ยว 
         ให้คืน 40% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น  าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 
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 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้  ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบรกิารที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียก
จาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น  ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญัติธุรกจิน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทาง
บรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระ
เงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร ์ , ลฟุฮนัซ่า , สแกนดเินเวียนแอรไ์ลน ์, สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่
กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการ
บินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันที ่ 01 เมษายน 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิม่ที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 1 

ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 
▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ

ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   
▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน

การปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ 
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หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ แต่หากมีการลา่ชา้ หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระ 
เป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดย 

สารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้
▪ ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 

ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 
▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะ
รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี ่และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

  
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอรเ์วย ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วนั (วันท าการ) 

ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเริ่มเก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการเก็บขอ้มลู 
ภาพถ่ายดิจติอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกว่า  ไบโอเมตรกิซ ์ ซึ่งขอ้มลูของผูส้มคัร จะถกูบนัทึกไวใ้นระบบ
ฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวีซา่ VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผูส้มคัรทกุท่านจงึตอ้งเดินทางมายงัศนูยร์บัยื่นวีซ่าดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมาย 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส  าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส  าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ /ส  าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 

ส  าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดอืน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปี ที่เริม่ท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครวั  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 
เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัหรือสเตทเมน้ทใ์นกรณีที่ไม่ไดอ้พัเดทสมดุอย่างต่อเนื่องทกุเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึ่ง
ขาดหายไป ควรเลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง
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พอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีด
บญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษ   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและ
เงือ่นไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


