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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)  

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

วันที่ 2 กรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเตลิเมอรเ์มด - พระราชวังอมาเลียนบอรก์ - ปราสาทโรเซนบอรก์ - 
ล่องเรือส าราญ  DFDS (Overnight Cruise) 

01.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 950 

07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรบัสมัภาระและการตรวจของศลุกากร แลว้ รถโคช้น าคณะไปชมเดอะลติเติล้
เมอรเ์มด รูปป้ันเงือกนอ้ยสรา้งดว้ยส ารดิ นั่งอยูบ่นกอ้นหิน มขีนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร รมิอา่วโคเปนเฮเกน้ เป็นจดุ
ทอ่งเที่ยวส าคญัแหง่หนึง่ของเมือง สรา้งขึน้โดยศิลปินชาวเดนมารก์ โดยผูว้า่จา้งไดร้บัอิทธิพลจากนิทานของฮนัส ์ ครสิเตียน แอน
เดอรเ์ซน รูปป้ันแลว้เสรจ็ถกูน าไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 จากนัน้ไปชมน า้พเุกฟิออน เทพธิดาผูเ้สยีสละกบับตุรชายที่รว่มสรา้งเกาะซี
แลนดข์ึน้มา เที่ยวชมเมืองผา่นชมรฐัสภา, ซิตีฮ้อลล,์ นิวเฮา้ส ์เขตยา่นทา่เรอืที่มีอาคารบา้นเรอืนตัง้แตย่คุครสิต ์ศตวรรษที่ 17 เรยีง
ราย ใจกลางเมืองมีสวนสนกุทิโวล ี สวนสนกุที่เก่าแกต่ัง้แตปี่ 1843 ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่บนัเทิงที่เก่าแก่ที่สดุแหง่หนึง่ของ
โลก น าทา่นชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (จากดา้นนอก) ที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์ โดยมกีารด์ทหารรกัษา
พระองคป์ระจ าอยูใ่นแตล่ะจดุ จากนัน้ไปชมปราสาทโรเซนบอรก์ สรา้งในสไตลแ์บบดชัต ์– เรอเนสซองส ์อายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี น า
ชมรอยลัคอลเลคชั่น ที่เก็บเครือ่งประดบัมีคา่ของราชวงศเ์ดนมารก์ มาตัง้แตป่ลายครสิตศ์ตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกฎุ, 
เครือ่งประดบัท่ีท าจากเพชรและอญัมณีตา่งๆ ของแตล่ะราชวงศ ์นบัเป็นสมบตัิล  า้คา่ของประเทศเดนมารก์ 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเที่ยวชมเมืองหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

15.30 น. เดินทางสูท่า่เรอืเพื่อลงเรอืส าราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง 
Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรอื 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทา่น) 

17.00 น. รบัประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

 น าคณะพกับนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise)  / ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN 
วันที่ 3 เที่ยวกรุงออสโล (นอรเ์วย)์ - สวนวิกเกอแลนด ์- พิพิธภณัฑไ์วกิง้ - ฟลอม ภมิูภาคฟยอรด์ 
07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้  สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธ์ิบนชัน้ดาดฟา้ของเรอืระหวา่งเสน้ทางเรอืส าราญ ผา่นออสโลฟยอรด์ท่ีงดงามตาม

ธรรมชาติ พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวียนที่ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

09.30 น. เรอืจอดเทียบทา่ ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ รถโคช้รอรบัน าทา่นเที่ยวชมกรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท 
Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส ์สรา้งในปี 1648 แลว้ไปชมอทุยานฟรอ็กเนอร ์ท่ีมีประติมากรรมที่แสดง
ถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวติและการดิน้รนตอ่สูข้องมนษุยช์าติ ซึง่เป็นผลงานประติมากรช่ือดงั กสุตาฟ วิเกอแลนด ์แลว้กลบัเขา้สูเ่ขต
ใจกลางเมือง น าคณะเขา้ชมพิพธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรอืไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยคุครสิตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขดุได้
จากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกบัเครือ่งมอืในชีวติประจ าวนัท่ีมีอายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองฟลอม ในเขตภมูิภาคซองกฟ์ยอรด์ ผา่นหมูบ่า้นชนบทที่มีความส าคญัในดา้นศนูยกี์ฬาฤดหูนาวของยโุรปเหนือ 
ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิ ทศันข์องล าธารท่ีกดัเซาะหบุเขา จนเป็นเหวขนาดใหญ่ เขา้สูเ่ขตเมือง     ฟลอม ใกลก้บั ฟยอรด์ 
Aurland ที่มีภมูิทศันง์ดงามสดุสายตา 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเข้าพกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 



 

 

วันที่ 4 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอรเ์กน้ - ชมววิยอดเขาฟลอยเอน่ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

08.30 น. น าคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสน้ทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูม่ีรด์าลเพยีง 55 นาที มีรด์าลเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโร
แมนติก ตัง้อยูบ่นความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ที่มีภมูิทศันง์ดงามสดุสายตา ท่ีคณุจะไดช้ม
ปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อนัเกิดจากการละลายของธารน า้แขง็ปกคลมุเหนือพืน้ดิน ภาพของหิมะที่ปกคลมุอยูบ่นยอด
เขา เสน้ทางรถไฟจะผา่นอโุมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหบุเขาและแมน่ า้ และจอดใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบัน า้ตก Kjosfossen ที่
งดงามตลอดฤดใูบไมผ้ลจินถงึฤดรูอ้น ตลอดจนภมูิทศันอ์นังดงามของฟยอรด์ที่มีอยูม่ากมาย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. รถโคช้รอรบัทา่นแลว้เดินทางสูเ่บอรเ์กน้ เมืองใหญ่อนัดบัสองไดร้บัยกยอ่งวา่เป็น "เมืองแหง่วฒันธรรม" และเป็นเมืองทอ่งเที่ยวทีม่ี
ช่ือเสยีง ตวัเมืองเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนเก่าแก่อายกุวา่ 1,000 ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 คน สถานท่ีสวยงามที่ได้
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม จนไดร้บัการบนัทกึภาพมากที่สดุ น าคณะนั่งรถราง
ขึน้สูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เพื่อใหท้า่นไดช้มวิวทวิทศันข์องเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศที่
งดงามไมค่วรพลาด 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL NORGE  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที่ 5 เบอรเ์กน้ - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองนฟ์ยอรด์ - กู๊ดวาเก้น - เกโล ่
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

08.00 น. เที่ยวชมเมืองเบอรเ์กน (Bergen) ชมเมืองในฝันท่ีแสนนา่รกั เป็นเมืองทา่ที่ส  าคญัของนอรเ์วยม์าตัง้แตค่รสิศตวรรษที่ 13 เมืองนี ้
ลอ้มรอบดว้ยภเูขาถงึเจ็ดลกู มีทา่เรอืที่ยาวถงึ 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเกา่อนัเป็นท่ีตัง้ของ Fish Market และ Bryggen ที่ยงัคง
อนรุกัษ์อาคารไมท้ี่มีอายเุกือบ 300 ปี ซึง่เป็นตวัอยา่งการก่อสรา้งที่โดดเดน่ จนไดร้บัการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโก (Unesco) แลว้อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ยา่นถนนคนเดิน ที่ถกูสรา้งใหเ้ดินไดอ้ยา่งสะดวก และรา้นคา้มากมายใหท้า่นได้
เลอืกสรร 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. รถโคช้น าคณะเดินทางสูเ่มืองโวส (Voss) ในเขตภมูิภาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์ มหศัจรรยค์วามงามแหง่ธรรมชาตใินฤดทูี่แตกตา่ง 
เสน้ทางทอ่งเที่ยวอนัดบัหนึง่จากฟลอมสบ์านาสูซ่องนฟ์ยอรด์ น าคณะลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ที่สวยงามที่สดุในนอรเ์วย ์มีความ
ยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผน่ดิน โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่เกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของธารน า้แขง็
เมื่อหลายลา้นปีก่อน (ลอ่งเรอื 2 ชั่วโมง) สูเ่มืองกู๊ดวาเกน้ รถโคช้รอรบัเดินทางสูเ่มืองเกโล ่(Geilo) ในเขตภมูิภาคฟยอรด์ของนอรเ์วย ์
ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิทศันข์องล าธารท่ีกดัเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผา่นหมูบ่า้น ชนบท สูเ่มืองที่มีประชากร
อาศยัอยูเ่พียง 2,000 คน แตม่ีทรพัยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหลก็, โลหะอยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในดา้นศนูยกี์ฬา
ฤดหูนาวของยโุรปเหนืออีกดว้ย 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

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

09.00 น. รถโคช้น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงออสโล เมืองที่ตัง้อยูร่มิฝ่ังออสโลฟยอรด์ เขตทา่เรอืคกึคกัไปดว้ยผูค้นและนกัทอ่งเที่ยว 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

บา่ย อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเที่ยวยา่นถนนคนเดินคารล์โจฮนัเกท ถนนคนเดินและยา่นชอ้ปป้ิงที่มช่ืีอเสยีงของออสโล   

 ออกเดินทางสูส่นามบินการเ์ดอมอน ์เพื่อเตรยีมเดินทางสูก่รุงเฮลซงิกิ 

 เดินทางสูก่รุงเฮลซงิกิ โดยสายการบินภายในประเทศ 

 ถึงสนามบินกรุงเฮลซงิกิ ประเทศฟินแลนด ์รถโคช้รอรบัน าทา่นเดนิทางสูท่ี่พกั 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

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

09.00 น. น าคณะเทีย่วชมเมืองเริม่จากตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ที่มีช่ือเสยีงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองที่ขายของที่
ระลกึแก่นกัทอ่งเที่ยว แหลง่ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้ และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตัง้สถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบ
ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์ อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึตามอธัยาศยั แลว้น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ึง่
ออกแบบโดยสองพี่นอ้ง ตวัโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรนัท่ีสรา้งอยูภ่ายในหินขนาดใหญ่มีการตกแตง่แบบ
ทนัสมยัพรอ้มระบบเสยีงที่ดี ตอ่จากนัน้เยี่ยมชมมหาวิหารอสุเพนสเก ้  ของศาสนาครสิตน์ิกายออรธ์อดอกซ ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบรสัเซยี จากนัน้พาชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรยีพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอรแ์ละมหา
วิหารใหญ่นกิายรูเธอรนั เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล ์ ดา้นในเป็นอนสุาวรยีซ์เิบลอิซุ คีตกวเีอกชาวฟินนผ์ูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดีย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. น าทา่นสูย่า่นจตัรุสัใจกลางเมือง อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเที่ยวชมเมืองหรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

15.30 น. เดินทางสูท่า่เรอืเพื่อลงเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้
ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  / (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรอื 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของทา่น) 

17.00 น. เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE น าทา่นออกเดินทางสูก่รุงสตอ็กโฮลม์ ประเทศสวเีดน  

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

 น าคณะพกับนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN 
วันที่ 8 เที่ยวกรุงสตอ็กโฮลม์ (สวีเดน) - ซิตีฮ้อลล ์- พิพิธภณัฑเ์รือวาซา - ช้อปป้ิง 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่ภตัตาคารบนเรอืส ารารญ 

09.00 น. เรอืจอดเทียบทา่ ณ กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงประเทศสวเีดน รถโคช้รอรบัน าทา่นเขา้ชมซติีฮ้อลล ์หรอืศาลาวา่การเมือง ซึง่ใชเ้วลา
สรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ย
หินโมเสค สรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลในหอ้
งบลฮูอลล ์ท่ีดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสริต์ฮอลล ์เพื่อรองรบัแขกเหรือ่กวา่ 1,300 คน มีเวลาใหท้า่นไดเ้ดินเที่ยวชม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รอืวาซา Vasa เป็นเรอืที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนือ่งจากสามารถรกัษาชิน้สว่นเดิมของเรอืไวไ้ดก้วา่ 
95 เปอรเ์ซ็นต ์ และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิทางศิลปะที่โดดเดน่ และเป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแหง่หนึง่ในโลก เรอืล านีถ้กูจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑท์ี่สรา้งขึน้เพื่อแสดงเรอืล านีใ้นกรุงสตอกโฮลม์ ซึง่
ประกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรอืล านี ้ 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกบัเรอืวาซา ซึง่คณุสามารถรบัชมได ้16 ภาษา 
พิพิธภณัฑแ์หง่นีด้งึดดูนกัทอ่งเทีย่วไดม้ากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดเินเวีย มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมเมืองยา่นวอลค์กิง้
สตรทีอนัทนัสมยั หรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 



 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะพกั RADISSON STOCKHOLM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
วันที่ 9 เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบนิกรุงสต็อกโฮลม์ - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 

09.00 น น าคณะเทีย่วชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแหง่ประวตัิศาสตรม์าตัง้แตค่รัง้ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความ
สะดวกสบาย และทนัสมยัของบา้นเมือง ตกึรามบา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยูร่มิน า้และตามเนินสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์
เป็นเมืองที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ในโลก น าทา่นชมเมืองที่จดุชมวิว แลว้ผา่นชมแกมลา่สแตนเมืองเกา่แก่ที่สดุและสวยงามราวกบั
ภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยคุกลาง และยงัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง, รฐัสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้
, ตลอดจนกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ ์

10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสต็อกโฮลม์ เพื่อเตรยีมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

14.15 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่  TG 961  
วันที่ 10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ 
06.15 น. น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหต ุ    ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 30 วนั โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบิน, เชา่รถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุป๊ทวัร ์
กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครือ่งไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตั,ิ การถกูปฏิเสธการ
เขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงิน
คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมีคา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่น
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษัิท 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.- 

คา่ทวัรร์วม :         

⮚ คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

⮚ คา่ตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศเสน้ทางออสโล - เฮลซงิกิ 

⮚ คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป & สแกนดิเนเวีย ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

⮚ คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอยีดแนบทา้ยใน
หวัขอ้   



 

 

⮚ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 

⮚ คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 

⮚ คา่ธรรมเนียมวีซา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้) 

⮚ คา่ประกนัการเดินทางของ บ. MSIG แบบ Travel Plan คุม้ครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 
16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้
เกิดจากโรคประจ าตวั 

⮚ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรมั 

⮚ ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้เครือ่งไดน้ า้หนกัไมเ่กิน 
7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน า
สมัภาระถือขึน้เครือ่งน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได  ้

คา่ทวัรไ์มร่วม : 
o คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 
o คา่ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถ่ิน 
o คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 
o คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั คา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่งพิเศษ
ในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบรษัิทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่น
ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำล่วงหนำ้ 60,000 บำทต่อผูเ้ดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 1 วนันบัจำกวนัที่
จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระ
เงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

● ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

● เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 

● ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

● ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

● ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

● บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์อาทิเช่น ผูท้ีด่ื่มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญ
ใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไมย่อมรบัเง่ือนไขระหวา่งทวัร ์ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้
ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรอืโปรแกรมทอ่งเที่ยวได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

ยกเลกิก่อนการเดินทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45-30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
โดยหกัคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 

ยกเลกิก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร ์



 

 

ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั หกั 100% ของคา่ทวัร ์

หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทาง
บรษัิทฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอัน
เป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิ
ดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยื่นขอวซีา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู ้
ผลเรว็กวา่การยื่นขอวซีา่แบบกรุป๊ 
บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 วนั และขอ
สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสายการบิน, การนดั
หยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชนข์องทา่นจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS 
PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึง
ผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงินคา่ทวัรท์ี่ทา่นช าระมาแลว้ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% , ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสาย
การบิน ฟินแอร ์ , ลฟุฮนัซา่ , สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน ์ , สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิ่ม
ท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกับวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้
ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee 
ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดใน
ระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 

หากทา่นเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมีโรค
ประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวั
ของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วีซ่าของประเทศนอรเ์วย ์ ใช้เวลายืน่ประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวนัท าการ) 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุม่แชงเกน้ จะเริม่เก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการเก็บขอ้มลู ภาพถ่าย
ดิจิตอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรยีกวา่  ไบโอเมตรกิซ ์ ซึง่ขอ้มลูของผูส้มคัร จะถกูบนัทกึไวใ้นระบบฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวซีา่ 

VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผูส้มคัรทกุทา่นจงึตอ้งเดินทางมายงัศนูยร์บัยื่นวีซา่ดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมาย 

⮚ พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศเชง
เกน้หรอืประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ 



 

 

⮚ รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว  

⮚ ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / ส าเนาสตูิบตัร ใน
กรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

⮚ หนงัสอืรบัรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั
เดือนปีที่เริม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

⮚ กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสอืรบัรองบรษัิทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์
หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

⮚ หนงัสอืรบัรองจากทางธนาคาร  บญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไมร่บั
บญัชีกระแสรายวนั*** 

⮚ กรณีที่บรษัิทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6 แลว้ ทางบรษัิท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการ
เดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

⮚ กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิ   

⮚ กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่น
เรือ่งแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรอืเขต โดยมีนายอ าเภอ หรอืผูอ้  านวยการเขตลง
ลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

⮚ การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธ   วีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

⮚ กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เนื่องจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษัิทฯ  

⮚ ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมม่ีสทิธ์ิเรยีกรอ้งคืนคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบริษัท ฯ ถอืว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขที่บริษัทได้ระบุไวข้้างตน้ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

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

 หรือโทร 02-234-5936 
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