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วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วันที่ 2

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ลิตเติล้ เมอร์เมด - น้าพุเกฟิ ออน - วังอมา
เลียนบอร์ก - วังโรเซนบอร์ก - เรือสาราญ Scandinavian Seaway

01.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG 950
ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจ
ของศุลกากร แล้วออกเดินทางสู่ ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น สวรรค์แห่งเมืองท่า เมือง
แห่งความรักในเทพนิยาย
นาเที่ยวชมเมือง ถ่ายรู ปคู่กับเงือกน้อยลิตเติล้ เมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่ง
ยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื อ้ เรื่องในเทพนิย ายอัน ลือลั่น ของนักเล่านิ ท าน
ระดับโลกฮัน ส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รบั การสนับ สนุน จากบริเวอร์-จา
คอบเซ่ น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิ รก์ ใกล้กันเป็ น ย่านท่ าเรือขนาดใหญ่ ที่ มีเรือ
สินค้าและเรือสาราญจอดเด่นเป็ นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับนา้ พุ
เกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้า งเกาะซีแลนด์ขึน้ มา จากนัน้ ไป
ชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก นา
ท่านชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแต่งด้วย
วัตถุลา้ ค่าอย่างวิจิตรงดงาม จัดแสดงเครื่องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎที่ประดับ
ด้วยอัญมณี นอกจากนีย้ งั เป็ นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย รถโค้ชผ่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคาร
บ้านเรือนตัง้ แต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ผ่านจัตรุ สั ซิตฮี ้ อลล์ ใจกลางเมือง
มีสวนสนุก ทิโวลีท่ีเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รบั การยกย่องให้เป็ นแหล่งบันเทิงที่
เก่าแก่ท่สี ดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ ้งสินค้าย่านวอล์คกิง้ สตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ ้งที่
ยาวที่สดุ ในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้ สุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้า
แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จากสวิส,
พอร์ซเลน เป็ นต้น
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสาราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อม
ไปด้ว ยร้า นขายของ, ร้านค้า ปลอดภาษี ,ร้านอาหาร, ห้อ ง Sauna, Spa ฯลฯ
(กรุ ณ าเตรี ย มกระเป๋ าส าหรับ ค้า งคื น บนเรื อ 1 คื น เพื่ อ ความสะดวกในการ
เดินทางของท่าน)
เรือออกเดินทางสูก่ รุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านนา้ ของเดนมาร์กและสวีเดน
อาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์”ภายในภัตตาคารในเรือสาราญ
พั ก ค้ า งคื น บนเรื อ ส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้ อ งพั ก คู่
SEASIDE CABIN

23.00 น.

07.40 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

15.30 น.

17.00 น.
19.00 น.

วันที่ 3
08.00 น.
09.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกด้านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนัน้ เชิญรอ ณ
ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก

ออสโล (นอร์เวย์) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรง
เกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด)

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่าง
เส้น ทางเรือสาราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทาน
อาหารเช้าที่ภตั ตาคารบนเรือสาราญ
เรือจอดเทียบท่า ณ กรุ งออสโล รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองลิลเลียแฮมเมอร์
ดินแดนอันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski มีอยู่ถึง 5 แห่งรวมระยะทาง
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Chinese

Local
www.dfdsseaways.com

Scandinavian Buffet
(184 ก.ม.)
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12.00 น.
16.00 น.

18.00 น.

19.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
09.30 น.

12.00 น.
บ่าย

15.30 น.

20.00 น.

กว่า 2,000 ก.ม. คอยต้อนรับนักสกีจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้น เดินทางเข้าสู่เมือง
อุ๊ตต้า (Otta) ในเขตอุ๊ปแลนด์ (Oppland) เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่
ภูมิภาคฟอย์ดแห่งนอร์เวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึงจุดชมวิวดาล์สนิบบา ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1907 บนเขตที่ราบสูง 1,500 เมตร
เหนือระดับนา้ ทะเล ที่จะทาให้คณ
ุ รู ส้ ึกเสมือนอยู่บนเส้นทางลอยฟ้า โอบล้อมไป
ด้วยเทือกเขาเขียวขจีตดั กับหิมะอันขาวสะอาด ที่น่ีอากาศแสนบริสทุ ธิ์ จนได้ขึน้
ทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การ UNESCO
และเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้มาเยือน ในระหว่างเดือนมิถนุ ายน - กันยายนเท่านัน้
ออกเดินทางสูภ่ มู ิภาคฟยอร์ดไกแรงเกอร์ (Geiranger) เปรียบเสมือนอัญมณี
เม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ อ่าวแคบๆล้อมรอบไปด้ว ย
เทือก เขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ นา้ ตก, ป่ าอันสวยงาม
ปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียว ตัดกับสีนา้ เงินของนา้ ทะเลเป็ นภาพแบบพาโนรามาที่
สวยงามที่สดุ ในนอร์เวย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ า พั ก โรงแรม GRANDE FJORD HOTEL หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน

Chinese
(176 ก.ม.)

(21 ก.ม.)

Local

www.grandefjordhotel.com

ไกแรงเกอร์ - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้าแข็งบริก
สเดล

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาท่านล่องเรือชมฟยอร์ดที่ได้ช่ือว่าสวยที่สดุ ในนอร์เวย์ จากนักท่องเที่ยวที่ได้ไป
เยือน และบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ดแห่งนีไ้ ว้ ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับมรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งนี ้ ผ่านชมนา้ ตกสูงทัง้ เจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึ่งใน
เอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ช่ืนชมกับแหล่งฟยอร์ด
ที่ มีธรรมชาติของขุน เขาที่ งดงามสงบเงีย บ ทั้งน ้าตกอัน หลากหลายที่ ก ระเซ็ น
ละอองนา้ จากเทือกเขาสูงใหญ่ลงสู่เบือ้ งล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ท่ีสะท้อน
แสงอันแวววาวตระการตาตัดกับ ทะเลสาบสีฟ้ าอ่อนสลับ กับตัน สนอันยิ่ งใหญ่
เหนือคาบรรยายยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่ านเดิน ทางสู่ภู มิ ภ าคนู รด์ฟ ยอร์ด เดน บริเวณนี ้มี ท ะเลสาบ หุ บ เขา และ
ชายฝั่ งฟยอร์ดมากมาย อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งกาเนิดของม้าพันธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย
ภูมิภาคแถบนีเ้ ป็ นถิ่นอาศัยของชาวไวกิง้ โบราณ
แล้วเข้าหมู่บา้ นโอลเด็น ที่
เก่าแก่มีอายุยอ้ นหลังไปเมื่อปี ค.ศ. 1759 แหล่งเพาะปลูกและฟาร์มปศุสตั ว์ของ
ชาวนอร์เวย์
นาท่านสัมผัสกับธารนา้ แข็งบริกสดาล (Glacier) ธารนา้ แข็งเกิดจากการที่หิมะตก
ลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตร แล้วเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้า ๆ
ทาให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็ นนา้ แข็ง
ธารนา้ แข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วละลายกลายเป็ นลา
ธาร ธารนา้ แข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า “ภูเขานา้ แข็ง” สี
ของธารนา้ แข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วง หรือ แกมนา้ เงิน) กลาเซียร์แห่งนีม้ ีอาณา
เขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอดาล นาคณะนั่งรถ TROLL CAR ที่ออกแบบ
เป็ นพิเศษสาหรับท่องเที่ยวไปบนถนนสายแคบๆ เพื่อที่จะให้ท่านได้สมั ผัสกับธาร
นา้ แข็งอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาค
ซองก์ฟยอร์ด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักโรงแรม MYRKDALEN HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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Scandinavian Buffet

Local
(90 ก.ม.)

(190 ก.ม.)

Local
https://www.myrkdalen.no/en/myrkdalen-hotel

3/11

วันที่ 5

07.00 น.
08.35 น.

12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 6
07.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวทีย่ อดเขาฟลอยเอ่น

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Scandinavian Buffet
นาคณะนั่งรถไฟขบวนพิ เศษเส้น ทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีรด์ าล
เพียง 55 นาที มีรด์ าลเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้ อยู่บนความสูง
857 เมตร เหนื อระดับ นา้ ทะเลใกล้กับ ฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุด
สายตา ที่คณ
ุ จะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลาย
ของธารน ้า แข็ ง ปกคลุ ม เหนื อ พื ้น ดิ น ภาพของหิ ม ะที่ ป กคลุ ม อยู่ บ นยอดเขา
เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่นา้ และจอด
ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับนา้ ตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูรอ้ น
ตลอดจนภู มิทัศน์อัน งดงามของฟยอร์ดที่ มีอยู่มากมาย แล้วเปลี่ ยนเป็ น รถไฟ
NSB จากสถานีมีรก์ าลจนถึงสถานีโวส
รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองท่าแห่งนอร์เวย์ตะวันตกเมืองที่ได้
ชื่อว่าเป็ นประตูส่ฟู ยอร์ด ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000
ปี ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลก และมี ความส าคัญ ทางประวัติ ศาสตร์แ ละวัฒ นธรรม จนได้รับ การ
บันทึกภาพมากที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Asian
เที่ยวชมเมืองเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝั นที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่
สาคัญของนอร์เวย์มาตัง้ แต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้ อ้ มรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก
มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ตงั้ ของ Fish Market
และ Bryggen ที่ยังคงอนุรกั ษ์อาคารไม้ท่ีมีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็ นตัวอย่างการ
ก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รบั การจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
(Unesco) แล้วน าคณะนั่งรถรางขึ น้ สู่ย อดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร
เหนือระดับนา้ ทะเลเพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็ นภาพบรรยากาศ
ที่งดงามไม่ควรพลาด แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้างให้
เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั Radisson Blu Royal Hotel, Bergen หรือเทียบเท่าในระดับ www.radissonhotels.com/enเดียวกัน
us/hotels/radisson-blu-

เบอร์เก้น - บินสู่ออสโล - เทีย่ วชมมือง – สวนวิกเกอร์แลนด์-ช้อปปิ้ ง
ถนนคาร์ลโจฮันเกท
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินการ์เดอมูน กรุงออสโล รถรอรับแล้วนาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมกรุ งออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอัน
เก่ าแก่ ในยุ คเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุท ยานฟร็อกเนอร์ ที่ มี
ประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิตและการดิน้ รนต่อสูข้ องมนุษย์
ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจ
กลางเมือง ชมทาเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่
อายุกว่า 100 ปี อาทิเนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมือง
เก่าซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่าน
ช้อปปิ ้งที่มีช่อื เสียงของออสโล
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Scandinavian Buffet
Chinese
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19.00 น.

วันที่ 7

07.00 น.

12.00 น.
19.00 น.
21.00 น.

วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.

วันที่ 9

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ท่ีพัก SCANDIC GARDEMOEN OSLO AIRPORT HOTEL หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Thai
www.scandichotels.com

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงเมืองอัลต้า เมืองใหญ่ ดา้ นการศึกษาของนอร์เวย์ เมืองนีท้ ่านสามารถชมพระ
อาทิตย์เที่ยงคืนได้ เพราะเป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึน้ สูด่ ินแดนตอนเหนือ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสูน่ อร์ธเคปที่เมืองฮอนนิ่งสแวก
ที่ตงั้ อยู่บนดินแดนเหนือสุดที่มีประชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรปเหนือ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูท่ ่ตี งั้ ของ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป” ซึ่งตัง้ อยู่บนปลายแหลมนอร์ธ
เคป ชมภาพถ่ ายเกี่ ย วกั บ การประพาสของรัช กาลที่ 5 เมื่ อ ปี พ.ศ. 2450 ซึ่ ง
พระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบนั ได้จดั แสดงไว้ให้
ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิ พิ ธภัณ ฑ์ส ยาม ที่
จัดสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟั งและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์
พระอาทิ ตย์เที่ย งคืน ในห้อง Auditorium ก่ อนที่ จะไปชมปรากฏการณ์จ ริงด้าน
นอก ต่อจากนั้นเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปด้วย แชมเปญแกล้มด้วยไข่
ปลาคาร์เวียเลิศรส แล้วรับมอบประกาศนียบัตร สาหรับผูม้ าเยือน สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางกลับ
นาท่านเข้าพักโรงแรม SCANDIC NORDKAPP หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Breakfast

ออสโล - บินสูอ่ ัลต้า - นอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เทีย่ งคืน

นอร์ธเคป - ลักเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - ซาริเซลก้า
(ฟิ นแลนด์)

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางลอดอุโมงค์กลับสู่ฝ่ ั งแผ่นดินใหญ่ ณ ดินแดนตอนเหนือของประเทศ
ฟิ นแลนด์ ที่เรียกกันว่าเขตฟิ นน์มาร์ก หรือเขตแลปป์ แลนด์ บริเวณแถบนีเ้ ป็ นที่อยู่
อาศัย ของชาวแลปป์ หรือ อีก ชื่ อ หนึ่ งคื อซามิ (Sami) น าคณะข้ามพรมแดนสู่
ประเทศฟิ นแลนด์เมืองคาราสจอค

(144 ก.ม.)
Chinese
(178 ก.ม.)
Local

www.scandichotels.com
Scandinavian Buffet
(237 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนีเ้ ป็ นเขต Lapland ของชาว Sami ซึ่งเป็ นชน
(155 ก.ม.)
เผ่าพืน้ เมืองทางเหนือของฟิ นแลนด์ ทะเลสาบนีม้ ีความยาวถึง 80 ก.ม. นาท่าน
เข้าชม SIIDA MUSEUM พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ ที่จดั แสดงออกเป็ น 2 ส่วน ๆ
แรกเป็ น เอ็กซิบิ ช่ ัน บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวพื น้ เมือง
และอีกส่วนหนึ่งเป็ น Open Air Museum ที่ให้ท่านได้เห็นภาพบรรยากาศจริงของ
การดารงชีวิต เป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์เก่าแก่ท่เี คยโยกย้ายถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศ
สวีเดน นอร์เวย์ ฟิ นแลนด์ รัสเซีย ชาวแลปป์ นิ ยมเลีย้ งกวางเรนเดียร์ไว้ใช้งาน ซึ่ง
ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากกวางเรนเดียร์เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้าพักโรงแรม Northern Lights Village Saariselkä หรือเทียบเท่าใน https://saariselka.northernli
ระดับเดียวกัน
ghtsvillage.com/

ซาริเซลก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บินสูเ่ ฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองโรวาเนียมิ เป็ นนครหลวงของเขตแลปแลนด์
ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ)
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Scandinavian Buffet
(257 ก.ม.)
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12.00 น.
บ่าย

21.00 น.

วันที่ 10
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย
15.00 น.

19.30 น.

วันที่ 11
08.00 น.
09.45 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเยือนดินแดนซานตาครอส Santa Claus Village ที่เส้น Arctic Circle
ดินแดน Lapland ได้ช่ือว่าเป็ น The Christmas City ให้ท่านได้พบและ
บันทึกภาพกับลุงซานตาครอส ได้ตลอดปี เชิญท่านเลือกซือ้ ของขวัญในเทศกาล
คริสต์มาสที่จะมาถึง หรือของที่ระลึกที่เกี่ยวกับลุงซานต้าและคริสมาสต์จานวน
มาก พร้อมบริการไปรษณียท์ ่ปี ระทับตราสานักงาน Santa Claus ที่บริการส่งไป
ยังทั่วโลก
ออกเดินทางสูก่ รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ
คณะเดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิหลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักโรงแรม HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER หรือเทียบ
เท่าในระดับเดียวกัน

เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หนิ - ช้อปปิ้ ง ล่องเรือสาราญซิลเลียไลน์

Chinese

Chinese
www.ihg.com

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะเที่ ยวชมเมืองเริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีช่ือเสีย ง
นอก จากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว ยังเป็ น
แหล่งขายปลานานาชนิ ด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และยังเป็ น ที่ ตั้งสถานที่
สาคัญ อาทิ ทาเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือก
ซือ้ สิ นค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วนาเข้าชม Rock Church โบสถ์ซ่ึงออกแบบ
โดยสองพี่นอ้ ง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็ นโบสถ์แบบรู เธอรันที่สร้างอยู่
ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี จากนัน้ เยี่ยม
ชมมหาวิ ห ารอุส เพนสเก้ ของศาสนาคริส ต์นิ ก ายออร์ธ อดอกซ์ ที่ งดงามด้วย
ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซีย ผ่ านชมจัตุรัส สภาสูง (Senate Square) ซึ่ง
เป็ นที่ตั้งของอนุสาวรียพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่ นิกายรู เธอรัน
เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็ นอนุสาวรียซ์ ิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผู้
แต่งเพลงฟิ นแลนเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือ ช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย
เดินทางสูท่ ่าเรือเพื่อลงเรือสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่
พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิ โน, ร้านค้าปลอดภาษี , ร้านอาหาร,ห้อง
Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณาเตรียมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน) นาท่านออกเดินทางสู่กรุ งสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน
รับประทานอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือ
สาราญ
พักค้างคืนบนเรือสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่
แบบ SEASIDE CABIN

Scandinavian Buffet

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาราญ
เรือเทียบท่า ณ กรุ งสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครัง้
ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ
ทันสมัยของบ้าน เมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทัง้ ปราสาทราชวัง ตัง้ อยู่ริมนา้ และ
ตามเนินสูงต่า ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนาท่านชม
เมืองที่จุดชมวิว แล้วผ่านไปชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ท่ีสดุ และสวยงามราวกับ
ภาพวาด ปั จจุบนั ยังทิง้ ร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตงั้

Scandinavian Buffet

กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) - แกมล่าสแตน - ซิตฮี้ อลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือ
วอซ่า
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Thai

Local
www.tallinksilja.com
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ของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิ ห าร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่ ม อาคาร
พิพิธภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมซิตฮี ้ อลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออก แบบ
โดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้าน
ก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10
ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้ งรับรองผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล ในห้องบลู
ฮอลล์ท่ดี ดั แปลงให้เป็ นห้องคอนเสิรต์ ฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน
แล้วนาท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือวอซา (Vasa) เป็ นเรือที่ถกู กูข้ นึ ้ มาในศตวรรษที่ 17
เนื่องจาก สามารถรักษาชิน้ ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่ง
ประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้
เรือวอซาเป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะ
ที่โดดเด่น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก เรือลานีถ้ กู จัด
แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ท่ีสร้างขึน้ เพื่อแสดงเรือลานีใ้ นเมืองสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์
แห่งนีด้ งึ ดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL STOCKHOLM
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

12.00 น.
13.30 น.

19.00 น.

วันที่ 12

เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ

08.00 น.
09.30 น.
14.30 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่ 13

Chinese

Thai
www.radissonblu.com
Scandinavian Buffet

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.50 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ท่นี กั ท่องเที่ยวได้รบั เป็ นหลักฯ)

กาหนดวันเดินทาง

07 – 19 ก.ค. 2565
06-18 ต.ค. 2565
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางวันที่ 15-27 ก.ค.2562
02 – 14 มิ.ย. 2565
11-23 ส.ค. 2565 (วันแม่แห่งชาติ)

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

➢ ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
➢ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
➢ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
➢ ในกรณีท่ที ่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ(Single Room)
➢ ในกรณีท่ที ่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ(Double Single Use)
➢ ไม่ใช้ต๋ วั เครื่องบิน (การบินไทย) ผูใ้ หญ่หกั ท่านละ
➢ ไม่ใช้ต๋ วั เครื่องบิน (การบินไทย) เด็กหักท่านละ

178,000.160,900.142,900.29,000.34,000.-30,000.-22,500.-

ค่าทัวร์รวม :

▪ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิงแล้ว ณ วันที่ 01
เมษายน 2565 ค่าสายการบินภายในประเทศ (BGN-OSL / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมค่าภาษีนา้ มัน
▪ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
▪ ค่าเข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก, ค่ารถไฟสายโรแมนติก, ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์, ค่า Excursion ธารนา้ แข็ง
บริกสดาล, รถรางขึน้ ยอดเขาฟลอยเอ่น, ค่าเข้าศูนย์นิทรรศการปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน, ค่าเข้า
พิพิธภัณฑ์แลปป์ , ซิตฮี ้ อลล์, พิพิธภัณฑ์เรือวอซา
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▪
▪
▪
▪
▪

โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศ
ไทย 1,500,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครอง
ในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สัมภาระ และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจอง
ทัวร์
▪ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
▪ สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื่อง นา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึน้
เครื่องได้นา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียก
ค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพักค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และ ชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 65,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุท่มี ีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ่ดี ื่มสุราบนรถ, ไม่รกั ษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้างความราคาญให้แก่ผรู้ ว่ มคณะ, ผูท้ ่ไี ม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้
ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ว่ มเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ว่ มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้คืน 40% ของเงินค่าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
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2. ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ตอ้ งจ่ายตามข้อ 1 แต่ถา้ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชาระไว้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียก
จาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ท่นี ามาใช้นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้นไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่งั ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ตี ๋ วั เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระ
เงินค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีต๋ วั กรุป๊ สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้ อยู่
กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการ
บินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 เมษายน 2565 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผูพ้ กั 3 ท่าน (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึน้ อยู่กบั ข้อจากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
▪ ในกรณีท่มี ีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
▪ การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นนั้ ๆ
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หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระ Reservation Fee ไปแล้ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
▪ ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระ
เป๋ าขึน้ ลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
▪ สาหรับนา้ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดย
สารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้
▪ สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1
ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้ ) x 46
เซนติเมตร (18 นิว้ )
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึน้ บนพาหนะการเดินทาง
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นีเ้ นื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วัน (วันทาการ)

ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเก้น จะเริ่มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผูเ้ ดินทางโดยการเก็บข้อมูล
ภาพถ่ายดิจติ อล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิว้ มือ 10 นิว้ ที่เรียกว่า ไบโอเมตริกซ์ ซึ่งข้อมูลของผูส้ มัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซา่ VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผูส้ มัครทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รบั ยื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย

 พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จานวน 2 ใบพืน้ หลังเป็ นสีขาว
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง , อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริม่ ทางานกับบริษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีท่เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้จ่ายให้บคุ คลในครอบครัว และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6
เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั หรือสเตทเม้นท์ในกรณีท่ไี ม่ได้อพั เดทสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหนึ่ง
ขาดหายไป ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง
EUR32_Midnight Sun - Geiranger 13 Days_2022

10/11







พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา
ในกรณีท่เี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใด
บัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน***
กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีท่เี ด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมี
นายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
กรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและ
เงือ่ นไขทีบ่ ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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