
 

 

 



 

 

วันที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)  

22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์ D (9-12) สายการบินไทย 
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

วันที ่2 กรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - เทีย่วชมเมือง - ลติเตลิเมอรเ์มด - พระราชวังอมาเลียนบอรก์ - ปราสาทโรเซนบอรก์ - 
ล่องเรือส าราญ  DFDS (Overnight Cruise) 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 950 

07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรบัสมัภาระและการตรวจของศลุกากร แลว้ 
รถโคช้น าคณะไปชมเดอะลิตเติล้เมอรเ์มด รูปป้ันเงือกนอ้ยสรา้งดว้ยส ารดิ นั่งอยู่บนกอ้นหิน มีขนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร 
รมิอ่าวโคเปนเฮเกน้ เป็นจดุท่องเที่ยวส าคญัแห่งหนึ่งของเมือง สรา้งขึน้โดยศลิปินชาวเดนมารก์ 
โดยผูว้่าจา้งไดร้บัอิทธิพลจากนิทานของฮนัส ์ ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน รูปป้ันแลว้เสรจ็ถกูน าไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 
จากนัน้ไปชมน า้พเุกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับตุรชายที่รว่มสรา้งเกาะซีแลนดข์ึน้มา เที่ยวชมเมืองผ่านชมรฐัสภา, ซิตีฮ้อลล,์ 
นิวเฮา้ส ์ เขตย่านท่าเรือท่ีมีอาคารบา้นเรือนตัง้แต่ยคุครสิต ์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนกุทิโวลี 
สวนสนกุที่เกา่แก่ตัง้แต่ปี 1843 ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงที่เกา่แก่ที่สดุแห่งหน่ึงของโลก 
น าท่านชมพระราชวงัอมาเลียนบอรก์ (จากดา้นนอก) ที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ 
โดยมีการด์ทหารรกัษาพระองคป์ระจ าอยูใ่นแต่ละจดุ จากนัน้ไปชมปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในสไตลแ์บบดชัต ์ – เรอเนสซองส ์
อายเุก่าแก่กว่า 400 ปี น าชมรอยลัคอลเลคชั่น ที่เก็บเครื่องประดบัมีคา่ของราชวงศเ์ดนมารก์ มาตัง้แต่ปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 16 
อาทิ มหามงกฎุ, เครื่องประดบัท่ีท าจากเพชรและอญัมณีตา่งๆ ของแต่ละราชวงศ ์นบัเป็นสมบตัิล า้ค่าของประเทศเดนมารก์ 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเมืองหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง 
Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

17.00 น. รบัประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

 น าคณะพกับนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)  / หอ้งพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN 
วันที ่3 เทีย่วกรุงออสโล (นอรเ์วย)์ - สวนวิกเกอแลนด ์- พพิิธภัณฑไ์วกิง้ - ฟลอม ภูมิภาคฟยอรด์ 
07.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเชา้  สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธ์ิบนชัน้ดาดฟ้าของเรือระหว่างเสน้ทางเรือส าราญ 

ผ่านออสโลฟยอรด์ที่งดงามตามธรรมชาติ พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวียนที่ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ รถโคช้รอรบัน าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท 
Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส ์ สรา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอทุยานฟรอ็กเนอร ์
ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชวีิตและการดิน้รนต่อสูข้องมนษุยช์าติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดงั กสุตาฟ 
วิเกอแลนด ์ แลว้กลบัเขา้สูเ่ขตใจกลางเมือง น าคณะเขา้ชมพิพธิภณัฑเ์รือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้
ในยคุครสิตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ 
นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกบัเครื่องมือในชีวติประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแกก่วา่ 1,000 ปี 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

13.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภมูิภาคซองกฟ์ยอรด์ ผ่านหมูบ่า้นชนบทที่มีความส าคญัในดา้นศนูยกี์ฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนือ 
ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นววิทวิ ทศันข์องล าธารท่ีกดัเซาะหบุเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เขา้สู่เขตเมือง     ฟลอม ใกลก้บั ฟยอรด์ 
Aurland ที่มีภมูิทศันง์ดงามสดุสายตา 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเข้าพกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่4 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนตกิ - เบอรเ์กน้ - ชมววิยอดเขาฟลอยเอน่ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

08.30 น. น าคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสน้ทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีรด์าลเพียง 55 นาท ี
มีรด์าลเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland 
ที่มีภมูิทศันง์ดงามสดุสายตา ที่คณุจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ 
อนัเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งปกคลมุเหนือพืน้ดิน ภาพของหิมะที่ปกคลมุอยู่บนยอดเขา เสน้ทางรถไฟจะผ่านอโุมงค,์ 
ลอดภเูขา, สะพานขา้มหบุเขาและแม่น า้ และจอดใหท้่านไดถ้่ายภาพกบัน า้ตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดใูบไมผ้ลิจนถงึฤดรูอ้น 
ตลอดจนภมูิทศันอ์นังดงามของฟยอรด์ที่มีอยูม่ากมาย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. รถโคช้รอรบัท่านแลว้เดินทางสู่เบอรเ์กน้ เมืองใหญ่อนัดบัสองไดร้บัยกย่องวา่เป็น "เมืองแห่งวฒันธรรม" 
และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตวัเมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรอืนเก่าแก่อายกุว่า 1,000 ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู่ 225,000 
คน สถานท่ีสวยงามที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
จนไดร้บัการบนัทึกภาพมากที่สดุ น าคณะนั่งรถรางขึน้สูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 
เพื่อใหท้่านไดช้มวิวทวิทศันข์องเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไมค่วรพลาด 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL NORGE  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่5 เบอรเ์กน้ - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองนฟ์ยอรด์ - กูด๊วาเก้น - เกโล ่
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

08.00 น. เที่ยวชมเมืองเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารกั เป็นเมืองทา่ที่ส  าคญัของนอรเ์วยม์าตัง้แต่ครสิศตวรรษที่ 13 
เมืองนีล้อ้มรอบดว้ยภเูขาถึงเจ็ดลกู มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเกา่อนัเป็นท่ีตัง้ของ Fish Market และ Bryggen 
ที่ยงัคงอนรุกัษ์อาคารไมท้ี่มีอายเุกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตวัอยา่งการก่อสรา้งที่โดดเด่น 
จนไดร้บัการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) แลว้อสิระใหท้่านไดเ้ดินเล่นย่านถนนคนเดิน 
ที่ถกูสรา้งใหเ้ดินไดอ้ย่างสะดวก และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลือกสรร 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. รถโคช้น าคณะเดินทางสูเ่มืองโวส (Voss) ในเขตภมูิภาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์ มหศัจรรยค์วามงามแห่งธรรมชาตใินฤดทูี่แตกตา่ง 
เสน้ทางท่องเที่ยวอนัดบัหนึ่งจากฟลอมสบ์านาสู่ซองนฟ์ยอรด์ น าคณะล่องเรือชมซองนฟ์ยอรด์ที่สวยงามที่สดุในนอรเ์วย ์
มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผ่นดิน 
โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่เกดิจากการกดัเซาะแผ่นดินของธารน า้แขง็เมื่อหลายลา้นปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) 
สู่เมืองกู๊ดวาเกน้ รถโคช้รอรบัเดินทางสู่เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภมูิภาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์



 

 

ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นววิทวิทศันข์องล าธารท่ีกดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บา้น ชนบท 
สู่เมืองที่มีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 2,000 คน แต่มีทรพัยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็นจ านวนมาก 
อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในดา้นศนูยกี์ฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนืออีกดว้ย 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั BARDOLA HOYFJELLSHOTELL HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน 
วันที ่6 เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปป้ิงถนนคารล์ โจฮนัเกท - บินสูก่รุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

09.00 น. รถโคช้น าคณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงออสโล เมืองที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังออสโลฟยอรด์ เขตท่าเรือคกึคกัไปดว้ยผูค้นและนกัท่องเที่ยว 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวยา่นถนนคนเดินคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดินและย่านชอ้ปป้ิงที่มชีื่อเสียงของออสโล   

 ออกเดินทางสู่สนามบินการเ์ดอมอน ์เพื่อเตรียมเดินทางสู่กรุงเฮลซงิกิ 

 เดินทางสู่กรุงเฮลซงิกิ โดยสายการบินภายในประเทศ 

 ถึงสนามบินกรุงเฮลซงิกิ ประเทศฟินแลนด ์รถโคช้รอรบัน าท่านเดนิทางสู่ที่พกั 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั HOLIDAY INN HOTEL HELSINKI **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่7 กรุงเฮลซิงกิ - เทีย่วชมเมิอง - ช้อปป้ิง - ล่องเรือส าราญ SILJA LINE (Overnight Cruise)  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองเริ่มจากตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) 
ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลกึแก่นกัท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้
และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นที่ตัง้สถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึตามอธัยาศยั แลว้น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ึ่งออกแบบโดยสองพี่นอ้ง ตวัโมและติโม 
ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรนัท่ีสรา้งอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแตง่แบบทนัสมยัพรอ้มระบบเสียงที่ดี 
ต่อจากนัน้เยี่ยมชมมหาวิหารอสุเพนสเก ้  ของศาสนาครสิตน์ิกายออรธ์อดอกซ ์ ที่งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยี 
จากนัน้พาชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวิหารใหญ่นกิายรูเธอรนั 
เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล ์ ดา้นในเป็นอนสุาวรียซ์เิบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟินนผ์ูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. น าท่านสู่ยา่นจตัรุสัใจกลางเมือง อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเมืองหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสิโน, 
รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  / (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน 
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

17.00 น. เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดินทางสู่กรุงสตอ็กโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

 น าคณะพกับนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN 
วันที ่8 เทีย่วกรุงสตอ็กโฮลม์ (สวีเดน) - ซิตีฮ้อลล ์- พิพิธภณัฑเ์รือวาซา - ช้อปป้ิง 



 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่ภตัตาคารบนเรือส ารารญ 

09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโคช้รอรบัน าทา่นเขา้ชมซิตีฮ้อลล ์ หรือศาลาวา่การเมือง 
ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น 
และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี 
จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลในหอ้งบลฮูอลล ์ที่ดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสิรต์ฮอลล ์ เพื่อรองรบัแขกเหร่ือกวา่ 1,300 คน 
มีเวลาใหท้า่นไดเ้ดินเที่ยวชม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 
95 เปอรเ์ซ็นต ์ และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิทางศิลปะที่โดดเดน่ 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแห่งหน่ึงในโลก 
เรือล านีถ้กูจดัแสดงไวใ้นพิพธิภณัฑท์ี่สรา้งขึน้เพื่อแสดงเรือล านีใ้นกรุงสตอกโฮลม์ 
ซึ่งประกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เก่ียวขอ้งกบัเรือล านี ้  9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกบัเรือวาซา ซึ่งคณุสามารถรบัชมได ้ 16 
ภาษา พิพิธภณัฑแ์ห่งนีด้งึดดูนกัท่องเที่ยวไดม้ากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย 
มีเวลาใหท้า่นไดเ้ดินเล่นชมเมืองย่านวอลค์กิง้สตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั RADISSON STOCKHOLM HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที ่9 เทีย่วชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบนิกรุงสต็อกโฮลม์ - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

09.00 น น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแหง่ประวตัศิาสตรม์าตัง้แตค่รัง้ศตวรรษที่ 13 
ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของบา้นเมือง ตกึรามบา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั 
ตัง้อยู่รมิน า้และตามเนินสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งในโลก น าท่านชมเมอืงที่จดุชมวิว 
แลว้ผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเกา่แก่ที่สดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้รอ่งรอยแห่งความเป็นเมืองแหง่ยคุกลาง 
และยงัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง, รฐัสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ ์

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮลม์ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

14.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 961  
วันที ่10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.15 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ    ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 30 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์
กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครือ่งไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตั,ิ 
การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม 
และไม่สามารถคนืเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมีคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์
หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL  

USED 

NO TKT 
ADL / CHD 



 

 

21-30 มกราคม 2566 

145,000.- 130,500.- 116,000. 19,000.- 
-38,000.- 
-28,500.- 

10-19 กมุภาพนัธ ์2566 

03-12 มีนาคม 2566 

17-26 มีนาคม 2566 

07-16 เมษายน 2566 155,000.- 139,500.- 124,000- 21,000.- 
-45,000.- 

-33,750.- 

05-14 พฤษภาคม 2566 
19-28 พฤษภาคม 2566 

150,000.- 135,000 120,000- 20,000.- 
-38,000.- 
-28,500.- 

ค่าทวัรร์วม :    

⮚ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

⮚ ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเสน้ทางออสโล - เฮลซงิก ิ

⮚ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป & สแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

⮚ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 
**กรุณาดรูายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้   

⮚ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 

⮚ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรต่อทา่น / วนั 

⮚ ค่าธรรมเนียมวีซา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้) 

⮚ ค่าประกนัการเดินทางของ บ. MSIG แบบ Travel Plan คุม้ครองการสญูเสียชวีิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 
16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

⮚ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรมั 

⮚ ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้เครื่องไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 
7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้มเ่กิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ 
และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
o ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 
o ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิ่น 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
o ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั 
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น 
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 



 

 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง เราจะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำล่วงหนำ้ 70,000 บำทต่อผูเ้ดนิทำงหนึง่ท่ำน ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัทีจ่อง 
ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้

● ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

● เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

● ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

● ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

● ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 

● บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 
สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง 
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์
ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 45-30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
โดยหกัคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 60% ของค่าทวัร ์

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั หกั 100% ของคา่ทวัร ์

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึงแต่ทา่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา 
ทางบรษิัทฯ จะคิดคา่ใชจ้า่ยเพิม่คือคา่วซี่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไมอ่ยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซี่า ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ 
ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด 
ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แนใ่จว่าจะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซี่าจากทางสถานทตู 
ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 
บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั 
และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องทา่นจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิ่มเตมิแบบ TRAVELLER 
OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ 
ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 



 

 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50% , ออสเตรียนแอรไ์ลน ์ 100 %, 
ส่วนสายการบิน ฟินแอร ์ , ลฟุฮนัซ่า , สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน ์ , สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ๆ 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 
ถือเป็นคา่ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื 
ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน 
Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ 
หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เดก็ , และผูส้งูอาย ุ
มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั 
ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอรเ์วย ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วนั (ไม่รวมวนัท าการ) 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเริ่มเก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการเก็บขอ้มลู 

ภาพถ่ายดิจติอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกว่า  ไบโอเมตรกิซ ์ ซึ่งขอ้มลูของผูส้มคัร 
จะถกูบนัทึกไวใ้นระบบฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวซี่า VIS เป็นระยะเวลา 5 

ปี  ผูส้มคัรทกุท่านจึงตอ้งเดินทางมายงัศนูยร์บัยื่นวีซา่ดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมาย 

⮚ พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ
หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซ่า 

⮚ รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  

⮚ ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสตูิบตัร 
ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ ์ 

⮚ หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, 
วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

⮚ กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์
หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

⮚ หนงัสือรบัรองจากทางธนาคาร  บญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั 
ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั 



 

 

เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย 
***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

⮚ กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6 แลว้ 
ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ย และการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

⮚ กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิ   

⮚ กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ 
หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

⮚ การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธ   วีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

⮚ กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

⮚ ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่าวีซา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษทัได้ระบุไวข้้างตน้ทุกประการ 

 


