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รหัสโปรแกรม : 23238 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ  
23.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3  เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ 
ห้องพักผูโ้ดยสารขาออก 

 
วนัที ่2 โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - ลติเติล้เมอรเ์มด - นำ้พเุกฟอิอน - วงัอมาเลยีนบอรก์ - วงัโร

เซนบอรก์ - เรอืสำราญ Scandinavian Seaway 
 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 
950 

 

07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจข อง
ศุลกากร แล้วออกเดินทางสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น สวรรค์แห่งเมืองท่า เมืองแห่งความรัก
ในเทพนิยาย 

 

09.00 น. นำเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเต้ิลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่ง
เศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริส
เตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ล
สเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่  ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า 
เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่รว่ม
สร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นไปชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดูหนาว
ของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก นำท่านชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในศตวรรษที่ 17 ภายใน
ประดับตกแต่งด้วยวัตถุล้ำค่าอย่างวิจิตรงดงาม จัดแสดงเครื่องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มงกุฎ ที่ประดับด้วยอัญ มณี  นอกจากนี้ ยั งเป็นที่ เก็บ เค รื่องเพ ชร มหามงกุฎ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย รถโค้ชผ่านเขตท่าเรือ Kongens 
Nytorv  ที่มีอาคารบ้านเรือนต้ังแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ผ่านจัตุรัสซิต้ี
ฮอลล์ ใจกลางเมืองมีสวนสนุก ทิโวลีที่เก่าแก่ต้ังแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่ง
บันเทิงท่ีเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

 

 
 

 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุด

ในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อ
ดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น 

 

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไป
ด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณา
เตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

17.00 น. เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดน  
19.00 น. อาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์”ภายในภัตตาคารในเรือสำราญ Local 
 พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ SEASIDE 

CABIN 
www.dfdsseaways.com 

วนัที ่3 ออสโล (นอรเ์วย)์ - ลลิเลยีแฮมเมอร ์ - จดุชมววิดาลส์นบิบา - ไกแรงเกอร ์ (ภมูภิาคฟ
ยอรด์) 

 

08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่างเส้น ทาง
เรือสำราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่
ภัตตาคารบนเรือสำราญ 

Scandinavian Buffet 

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองลิลเลียแฮมเมอร์ ดินแดน
อันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski มีอยู่ถึง 5 แห่งรวมระยะทางกว่า 2,000 ก.ม. 
คอยต้อนรับนักสกีจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองอุ๊ตต้า (Otta) ในเขตอุ๊ป
แลนด์ (Oppland)  เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่ภูมิภาคฟอย์ดแห่งนอร์เวย์ 

(184 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.dfdsseaways.co.uk/onboard/shipfacts/crown
http://www.dfdsseaways.com/
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16.00 น. ถึงจุดชมวิวดาล์สนิบบา ถูกค้นพบในปีค.ศ. 1907 บนเขตที่ราบสูง 1,500 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล ที่จะทำให้คุณรู้สึกเสมือนอยู่บนเส้นทางลอยฟ้า โอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
เขียวขจีตัดกับหิมะอันขาวสะอาด ที่นี่อากาศแสนบริสุทธิ์ จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การ UNESCO 
และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน ในระหว่างเดือนมิถนุายน - กันยายนเท่านั้น 

(176 ก.ม.) 
 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ภูมิภาคฟยอร์ดไกแรงเกอร์ (Geiranger) เปรียบเสมือนอัญมณี 
เม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ อ่าวแคบๆล้อมรอบไปด้วยเทือก เขา
ที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น้ำตก, ป่าอันสวยงามปกคลุมไปด้วยพืช
สีเขียว ตัดกับสีน้ำเงินของน้ำทะเลเป็นภาพแบบพาโนรามาที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ 

(21 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Local 
 นำท่านเข้าพักโรงแรม GRANDE FJORD HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.grandefjordhotel.com 
วนัที ่4 ไกแรงเกอร ์- ลอ่งเรอืฟยอรด์ไกแรงเกอร ์- โอลเดน - ธารนำ้แขง็บรกิ สเดล  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.30 น. นำท่านล่องเรือชมฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ จากนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือน 

และบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ดแห่งนี้ไว้ ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งนี้ ผ่านชมน้ำตกสูงทั้งเจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึ่งในเอกลักษณ์ของ
ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ด ที่มีธรรมชาติของ
ขุนเขาที่งดงามสงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่กระเซ็นละอองน้ำจากเทือกเขาสูง
ใหญ่ลงสู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับ
ทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับตันสนอันยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายยิ่งนัก  

 

 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย พาท่านเดินทางสู่ภูมิภาคนูรด์ฟยอร์ดเดน บริเวณน้ีมีทะเลสาบ หุบเขา และชายฝั่งฟยอร์

ดมากมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของม้าพันธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย ภูมิภาคแถบนี้ เป็น
ถิ่นอาศัยของชาวไวกิ้งโบราณ แล้วเข้าหมู่บ้านโอลเด็น ที่เก่าแก่มีอายุย้อนหลังไป
เมื่อป ีค.ศ. 1759 แหล่งเพาะปลูกและฟาร์มปศุสัตว์ของชาวนอร์เวย์ 

(90 ก.ม.) 

15.30 น. นำท่านสัมผัสกับธารน้ำแข็งบริกสดาล (Glacier) ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลง
มาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตร แล้วเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้า ๆ ทำให้เกิด
การสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่
เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธาร ธารน้ำแข็งที่ถูก
ตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า “ภูเขาน้ำแข็ง” สีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียว
แกมม่วง หรือ แกมน้ำเงิน) กลาเซียร์แห่งนี้มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอ
ดาล นำคณะนั่งรถ TROLL CAR ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับท่องเที่ยวไปบนถนนสาย
แคบๆ เพื่อที่จะให้ท่านได้สัมผัสกับธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลานำคณะ
เดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด 

(190 ก.ม.) 

 
20.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Local 
 นำท่านเข้าพักโรงแรม MYRKDALEN HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://www.myrkdalen.no/e

n/myrkdalen-hotel 
วนัที ่5 รถไฟสายโรแมนตกิ - โวส - เบอรเ์กน้ - ชมววิทีย่อดเขาฟลอยเอน่  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
08.35 น. นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาลเพียง 55 

นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ต้ังอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือ
ระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือ
พื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, 
สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงาม
ตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย 
แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟ NSB จากสถานีมีร์กาลจนถึงสถานโีวส   

 

  

http://www.grandefjordhotel.com/
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 รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองท่าแห่งนอร์เวย์ตะวันตกเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น
ประตูสู่ฟยอร์ด ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมี
ประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด  

 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Asian 
บ่าย เที่ยวชมเมืองเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญ

ของนอร์เวย์มาต้ังแต่คริสศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่
ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ต้ังของ Fish Market และ Bryggen 
ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จน
ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้วนำคณะนั่ง
รถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเลเพื่อให้ท่านได้ชม
วิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด แล้วอิสระให้ท่านได้
เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้างให้เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้
เลือกสรร   

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Radisson Blu Royal Hotel, Bergen หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน www.radissonhotels.com/en

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

h:NOBGOROY 
วนัที ่6 เบอรเ์กน้ - บนิสูอ่อสโล - เทีย่วชมมอืง – สวนวกิเกอรแ์ลนด-์ชอ้ปปิ้งถนนคารล์โจฮนั

เกท 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ  
 ถึงสนามบินการ์เดอมูน กรุงออสโล รถรอรับแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่

ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่
แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติ
มากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, 
พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีอาทิเนชั่นแนลเธีย
เตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

 
 

 
 อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดนิและย่าน  

ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล   
19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Thai 
 น ำท่ าน เข้ าสู่ ที่ พั ก  SCANDIC GARDEMOEN OSLO AIRPORT HOTEL ห รื อ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.scandichotels.com 

 
วนัที ่7 ออสโล - บนิสูอ่ลัตา้ - นอรธ์เคป - ชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนื  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Breakfast 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ  
 ถึงเมืองอัลต้า เมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์เวย์ เมืองนี้ท่านสามารถชมพระอาทิตย์

เที่ยงคืนได้ เพราะเป็นเมืองที่ต้ังอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล  
(144 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นำท่านขึ้นสู่ดินแดนตอนเหนือ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคปที่เมืองฮอนนิ่งสแวก ที่ต้ัง

อยู่บนดินแดนเหนือสุดท่ีมีประชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรปเหนือ 
(178 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  Local 

http://media.tellus.no/images/?d=1&p=4729&t=1&.jpg
http://www.scandichotels.com/
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21.00 น. ออกเดินทางสู่ที่ต้ังของ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป” ซึ่งต้ังอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป 
ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึก
พระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบัน ได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความ
ภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่
ประเทศไทย รับฟังและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง 
Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอก ต่อจากนั้นเฉลิมฉลองการพิชิต
แหลม นอร์ธ เคปด้วย  แชมเปญ แกล้มด้ วยไข่ปลาค าร์ เวีย เลิศรส แล้ วรับมอบ
ประกาศนียบัตร สำหรับผู้มาเยือน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ 

 

 

 นำท่านเข้าพักโรงแรม SCANDIC NORDKAPP  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com  
วนัที ่8 นอรธ์เคป - ลกัเซลฟ ์- คาราสจอ็ก - ทะเลสาบไอนาร ี- ซารเิซลกา้ (ฟนิแลนด)์   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางลอดอุโมงค์กลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่  ณ ดินแดนตอนเหนือของประเทศ

ฟินแลนด์ ที่เรียกกันว่าเขตฟินน์มาร์ก หรือเขตแลปป์แลนด์ บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัย
ของชาวแลปป์ หรือ อีกชื่อหนึ่งคือซามิ (Sami) นำคณะข้ามพรมแดนสู่ประเทศฟินแลนด์
เมืองคาราสจอค 

(237 ก.ม.) 

 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี้ เป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึ่งเป็นชนเผ่า

พื้นเมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนี้มีความยาวถึง 80 ก.ม. นำท่านเข้าชม 
SIIDA MUSEUM พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ท่ีจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ๆ แรกเป็นเอ็กซิ
บิชั่น บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง และอีกส่วนหนึ่งเป็น 
Open Air Museum ที่ให้ท่านได้เห็นภาพบรรยากาศจริงของการดำรงชีวิต เป็นกลุ่ม
ชาติพันธ์เก่าแก่ที่เคยโยกย้ายถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ 
รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้ใช้งาน ซึ่งท่านสามารถหาซื้อสินค้าที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์จากกวางเรนเดียร์เป็นของฝาก  

(155 ก.ม.) 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Local 
 นำท่านเข้าพักโรงแรม Northern Lights Village Saariselkä หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
https://saariselka.northernlig

htsvillage.com/ 
วนัที ่9 ซารเิซลกา้ - โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาครอส - บนิสูเ่ฮลซงิก ิ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองโรวาเนียมิ เป็นนครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดน

มหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ)  
(257 ก.ม.) 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บ่าย นำคณะเยือนดินแดนซานตาครอส Santa Claus Village ทีเ่ส้น Arctic Circle ดินแดน 

Lapland ได้ชื่อว่าเป็น The Christmas City ใหท้่านได้พบและบันทึกภาพกับลุงซาน
ตาครอส ได้ตลอดปี เชิญท่านเลอืกซื้อของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึง หรือของ
ที่ระลึกที่เกี่ยวกับลุงซานต้าและคริสมาสต์จำนวนมาก พร้อมบริการไปรษณีย์ที่
ประทับตราสำนักงาน Santa Claus ที่บริการส่งไปยังท่ัวโลก   

 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ  
 คณะเดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร  
21.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นำท่านเข้าพักโรงแรม HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER หรือเทียบ เท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.ihg.com  

วนัที ่10 เฮลซงิก ิ - จตัรุสัตลาดเชา้ - จตัรุสัรฐัสภา - โบสถห์นิ - ชอ้ปปิง้ - ลอ่งเรอืสำราญซลิ
เลยีไลน ์

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 

http://www.scandichotels.com/
https://saariselka.northernlightsvillage.com/
https://saariselka.northernlightsvillage.com/
http://www.ihg.com/
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09.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองเริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอก จาก
จะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลา
นานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และยังเป็นที่ ต้ังสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบ
ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย 
แล้วนำเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 
1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย
พร้อมระบบเสียงที่ดี จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหารอุสเพนสเก้  ของศาสนาคริสต์นิกาย
ออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย ผ่านชมจัตุรัสสภาสูง 
(Senate Square) ซึ่งเป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่
นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์  ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ คีตกวีเอก
ชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  
15.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พร่ัง

พร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa 
ฯลฯ  (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของท่าน) นำท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 

 

 
19.30 น. รบัประทานอาหารคำ่แบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟต่”์ ณ ภตัตาคารบนเรอืสำราญ Local 
 พักค้างคืนบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 

SEASIDE CABIN 
www.tallinksilja.com 

วนัที ่11 กรงุสตอ็กโฮลม ์(สวเีดน) - แกมลา่สแตน - ซติีฮ้อลล ์- พพิธิภณัฑเ์รอืวอซา่   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ Scandinavian Buffet 
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาต้ังแต่ครั้งศตวรรษที่ 

13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้าน 
เมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อก
โฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว แล้วผ่านไปชมแกม
ล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความ
เป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ต้ังของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร,  ตลาด
หุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ 

 

 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.30 น. นำท่านเข้าชมซิต้ีฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออก แบบโดย

สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอฐิแดงกว่า 8 ล้านก้อนและ
มุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือน
ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธเีลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล ในห้องบลูฮอลล์ที่ดัดแปลงให้
เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑ์
เรือวอซา (Vasa) เปน็เรือที่ถูกกู้ข้ึนมาในศตวรรษที ่ 17 เนื่องจาก 
สามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรอืไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดา
ด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวอซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะ ที่โดดเด่น และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัด แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้น
เพื่อแสดงเรือลำนี้ในเมืองสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดใน
บรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวยี 

 

 
 

 
19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Thai 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL STOCKHOLM หรือ

เทียบเท่าในระดับเดยีวกัน 
www.radissonblu.com 

วนัที ่12 เดนิทางสูส่นามบนิ - กลบักรงุเทพฯ  

http://www.tallinksilja.com/
http://www.radissonblu.com/
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08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิ เพื่อเตรยีมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
14.30 น. ออกเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 961  
วนัที ่13 คณะเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  
05.50 น. นำท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหตุ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ) 

กำหนดวนัเดนิทาง 

02 – 14 ม.ิย. 2565 
11-23 ส.ค. 2565 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

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

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

คา่ทวัรต์อ่ทา่น :  
 ➢ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

➢ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
➢ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ(Single Room) 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ(Double Single Use) 
➢ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) ผูใ้หญ่หักท่านละ 
➢ ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน (การบินไทย) เดก็หักท่านละ 

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

29,000.- 
34,000.- 

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

 
คา่ทวัรร์วม : 
 ▪ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมค่าภาษ ีและส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วนัที ่01 เมษายน 

2565  ค่าสายการบินภายในประเทศ (BGN-OSL / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมค่าภาษนี้ำมัน 
▪ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
▪ ค่าเข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก, คา่รถไฟสายโรแมนติก, ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์, ค่า Excursion ธารน้ำแข็ง บริกสดาล, 

รถรางขึ้นยอดเขาฟลอยเอ่น, ค่าเข้าศูนย์นิทรรศการปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์แลปป,์ ซิต้ีฮอลล,์ 
พิพิธภัณฑเ์รือวอซา 

▪ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน)  
▪ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
▪ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเกน้) 
▪ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย

ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ป ี 
จำนวนเงินเอาประกันภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเนื่องหลงัจากกลับถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระ และ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์  

▪ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
▪ สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้

น้ำหนักไม่เกิน 7 กโิลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ 
โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กโิลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
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คา่ทวัรไ์มร่วม : 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงนิมดัจำล่วงหนา้ 60,000 บาท ตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัทีจ่อง ซึ่งเงินมัดจำ

ดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระ
เงินส่วนทีเ่หลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อำนวยตอ่บคุคลดงัต่อไปนี้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มคีวามจำเป็นต้องใชว้ลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มคีวามประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบคาย 

สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยุยงให้ผู้รว่มเดินทางบังคับให้หัวหน้าทวัร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้
ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งใหผู้้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรยีมการจัดการนำเที่ยวต่อไปน้ี ใหน้ำมาหักจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรยีกจาก 
    นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวซี่า 
    2.2 ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะต้องชำระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีท่ีต๋ัวเครื่องบินสามารถทำ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์สว่นที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีต๋ัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน ์

100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดเินเวยีนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของ
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สายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือท้ังหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมนำ้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่01 เมษายน 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ

เป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกต๋ัว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คือห้องพักท่ีมเีตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คือห้องพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ทา่น 
▪ หอ้งพกัแบบ Triple Room คือห้องพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้

พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)  
▪ หอ้งพกัแบบ Single คือห้องพักท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือห้องพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน 
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดท้ังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำ

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในชว่งวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูก

เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระ เป๋าขึ้นลงได้  ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

▪ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดย สารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครือ่งได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น 
และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

▪ สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไมเ่กิน 10,000 บาท/ท่าน 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจนในเรื่อง

การสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
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การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเปน็พิเศษ (Wheelchair) , เด็ก 

, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทั้งหมด 

  
เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศนอรเ์วย ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนั (วนัทำการ) 

ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเริ่มเก็บข้อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่าย
ดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ที่เรียกว่า  ไบโอเมตริกซ ์ ซึง่ข้อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกีย่วกับวี

ซ่า VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผู้สมคัรทุกท่านจึงต้องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซ่าดว้ยตัวเองตามเวลานัดหมาย 
 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว  
 สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร 

ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
 หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดท่ีท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, 

วันเดือนป ี ทีเ่ริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้จะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบ
กำหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 
หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน 

 หนังสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว  และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้อง
อัพเดทเป็นเดือนปัจจุบันหรือสเตทเม้นท์ในกรณีท่ีไม่ได้อัพเดทสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหน่ึงขาดหายไป ควรเลอืก
เล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพยีงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชใีดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือ
รับรองค่าใช้จ่ายในครอบครวัด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ   
 กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป

ยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือ
ผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนยีมที่ไดช้ำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชำระเงนิมดัจำแลว้ ทางบรษิทั ฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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