
 

 

 

แกรนดส์แกนดิเนเวีย แกรนดส์แกนดิเนเวีย 1133  วนัวนั    
เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – ฟินแลนด์ – สวีเดน 

         โดย...การบนิไทย (TG)    

       
น่ังรถไฟสายโรแมนติก ฟลอมส์บานา  
เที่ยวเมืองเบอร์เก้น เมืองมรดกโลก 

ล่องเรือชมซอง ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ 
สัมผสัประสบการณ์กบับาร์น ้าแข็งที่ ARTICO ICE BAR 

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคนื ด่ืมแชมเปญที่นอร์ธเคป 
พบกบัซานตาคลอสตัวจริงที่หมู่บ้านซานตาคลอส 

 
 

 
ก าหนดการเดินทาง : วันที่ 13 มิ.ย – 25 ม.ิย. 2020 / 2 ก.ค. – 14 ก.ค. 2020 

 



 
 

 

วันเดินทาง เส้นทาง เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน  
วนัที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน TG 950   0120 / 0740 11.20 ชัว่โมง 
วนัที่หกของการเดินทาง ออสโล - อลัตา DY328 19.45 / 22.45 2.00 ชัว่โมง 

วนัที่สิบสองของการเดินทาง สต็อคโฮล์ม - กรุงเทพฯ TG 961  1430 / 0550+1 10.20 ชัว่โมง 
  

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) 

 

22.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D 

วนัที่สองของการเดินทาง  โคเปนเฮเกน  
 
 
  
 
 
 

01.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบินที่ TG 950 
07.40 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ

ประเทศเดนมาร์ค กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ตัง้ของศนูย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็นที่ตัง้
พระราชวงัหลวงในพระราชวงศ์เดนมาร์ค / ชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน ดินแดนแห่งสมญานาม “นครแห่ง
เทพนิยาย” ชมและถ่ายรูปบริเวณ พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) อนัเป็นที่ประทบัของ
สมเด็จพระราชินีและราชวงศ์เดนมาร์ค ชมบริเวณพระราชวงัคริสเตียนบอร์ก (CHRISTIANBORG PALACE) ซึ่ง
ในปัจจบุนัใช้เป็นที่ท าการรัฐสภา ชม น า้พุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ต้นต านานของอาณาจกัรเดนมาร์ค 
มีนิทานเลา่กนัว่าราชินีเกฟิออนแปลงร่างลกูชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ เกิดเป็นประเทศเดน
มาร์คในทุกวนันี ้ / ชม รูปป้ันเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตวัละคร
เอกในนิยายของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั นกัแต่งนิทานชาวเดนมาร์คที่มชีื่อเสียงไปทัว่โลก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ่น 
บ่าย อิสระให้ท่านเลือกซือ้ช้อปปิง้ของที่ระลกึมากมายของเดนมาร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผ้าห่มขนเป็ดคณุภาพสงู

ของเดนมาร์ค สินค้าตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ไก๋อนัเป็นเอกลกัษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามินบ ารุงผิว วิตามินเอมิดีน 
(IMEDEEN) ณ บริเวณ ถนนสายช้อปป้ิง STROGET ที่ยาวที่สดุในยุโรป 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย / 
                  เข้าที่พกั โรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA หรือเทียบเท่า 



 
 

 

วนัที่สามของการเดินทาง โคเปนเฮเกน – ลงเรือ DFDS (พกัห้อง Sea View) – ออสโล (นอร์เวย์) 
 

 
 
 
 
 
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
09.00 น.     จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เขตนอร์ทซีแลนด์ เพลิดเพลินกบัพืน้ที่เพาะปลกูอนั  สมบรูณ์ ภาพพวิถีชีวิตของชาว

เดนมาร์ก  พาท่านเข้าชม  พระราชวังเฟรดเดอริคบอร์ก  (Frederiksborg Castle)  ที่งดงามของราชวงศ์เดน
มาร์ค  ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1560  โดยใช้เป็นที่ลา่สตัว์ของพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 2 ต่อมาได้รับการต่อเติมเป็นที่
ประทบัของราชวงศ์ในสมยัพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 ภายหลงัการซ่อมแซมจากไฟไหม้ ค.ศ.1859 ภายในเป็นที่ใช้แสดง
ภาพของราชวงศ์เดนมาร์กตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบนั นบัเป็นพระราชวงัแบบเรอเนซองค์ที่ใหญ่ที่สดุในยุโรป
เหนือ 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคาร อาหารท้องถิ่น 
บ่าย          แวะถ่ายรูปกบั พระราชวังโครนบอร์ก ซึง่มีสถาปัตยกรรมเด่นสง่า และโด่งดงัจากบทละครเร่ือง แฮมเล็ต

วรรณกรรมเอกของวิลเลียม - เชคสเปียร์ จากนัน้เดินทางกลบักรุงโคเปนเฮเกน จากนัน้ เดินทางสูท่่าเรือส าราญ
ขนาดใหญ่ DFDS ซึง่สะดวกสบายด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น 
ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลบั และเพลินกบัการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี เรือส าราญล านีจ้ะลอ่งสูท่ะเลเหนือจรด
มหาสมทุรแอตแลนติก ผ่าน OSLO FJORD ที่เป็นสว่นหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทัว่โลก  

                  (พกัห้อง Sea View) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบสแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต์ พร้อมเคร่ืองด่ืมท่านละ 1 ดริงค์ (เบียร์ หรือ ไวน์ หรือซอฟท์ดริงค์) 

ณ ห้องอาหารบนเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมทุรแอตแลนติกและจากทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง ออสโล – โกล – เบอร์เก้น เมอืงมรดกโลก 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
09.30 น.     เรือเข้าเทียบท่า กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่า

ครองชีพสงูที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว (ข้อมลูจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตัง้อยู่ขอบด้านเหนือ
ของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ “ออสโลฟยอร์ด” / เดินทางต่อสู่ เมืองโกล (GOL) เมืองน่ารัก หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนยิม
ในเขตภมูิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์ 

 ระยะทางจากออสโล – โกล   : 190 กิโลเมตร 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางสู ่ เมืองเบอร์เก้น (BERGEN) เมืองหลวงแห่งศิลปวฒันธรรมและเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของ

ประเทศนอร์เวย์ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ด้วย เป็น
เมืองใหญ่อนัดนัสองของประเทศและเป็นเมืองท่าส าคญัทางชายทะเลตะวนัตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ / ชมเมือง
เบอร์เก้น ย่านเมืองเก่าชาวประมง ท่าเทียบเรือเดินสมทุร และเป็นศนูย์กลางการขุดเจาะน า้มนัของประเทศด้วย ชม 
บริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) หรือย่านเมืองเก่าของเบอร์เก้น ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองนี ้ ด้วยห้อง
แถวสงูประมาณ 2-3 ชัน้ที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จัว่หน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมกัจะ
ตกแต่งด้วยไม้แกะสลกัเป็นรูปหวักวาง ตวัแคปริคอน หรือม้ามงักร และรูปตุ๊กตาต่าง ๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลงั
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองค์การยเูนสโก้ / มีเวลาให้ท่านเลือกเดินเล่น ซือ้ของ
ฝาก ของที่ระลกึบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซึง่มีทัง้ย่านตลาดปลา ตลาดนดัขายสินค้าพืน้เมือง ผลไม้ งานศิลปะ ฯลฯ  

 ระยะทางจากโกล – เบอร์เก้น   : 310 กิโลเมตร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
                   / เข้าที่พกั โรงแรม GRAND TERMINUS หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 
 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง   เบอร์เก้น – วอส – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลอม – กู้ดวานเก้น –  

    ล่องเรือชมซองฟยอร์ด –โกล 
. 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู ่ เมืองวอส (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึง่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทบัเมื่อคราวเสด็จ

ประพาสยโุรปในปี 1907 / จากนัน้ เดินทางสู่ สถานีรถไฟไมร์ดาล (MYRDAL) สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุ โดยสงู
จากระดบัน า้ทะเลกว่า 1,000 เมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทศันียภาพงดงามที่สดุในนอร์เวย์ น าท่าน น่ังรถไฟสายโร
แมนติก ฟลอม – ไมร์ดาล โดยส ถานีไมร์ดาลเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา โดย
สถานีไมร์ดาลแห่งนีอ้ยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 867 เมตร / เปลี่ยนขบวนรถไฟเป็นสาย ฟลอมส์บานา 
(FLAMSBANA) เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ น่ังรถไฟสายโรแมนติก เลียบไปตาม
เส้นทางชมวิวแสนสวย ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกบัธรรมชาติอนัสวยงาม ลดัเลาะไปตามไหลเ่ขา รถไฟจะจอด
ให้ท่านชม น า้ตก KJOSFOSS ซึง่น า้ที่ไหลได้มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสงู ก่อนจะกลบัถึง เมืองฟ
ลอม (FLAM)ซึง่ตัง้อยู่ปลายสดุของฟยอร์ด เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังของซอง ฟย
อร์ด (SOGNE FJORD) จึงมีทิวทศัน์ที่สวยงามยิ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ดอนั
เกิดจากการละลายของธารน า้แข็งปกคลมุเหนือพืน้ดิน 

 ระยะทางจากเบอร์เก้น - วอส   : 100 กิโลเมตร 
 ระยะทางจากวอส - ฟลอม   : 66 กิโลเมตร 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางสู ่เมืองกู้ดวานเก้น (GUDVANGEN) เพื่อลงเรือ น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการ ล่องเรือชมซอง ฟย

อร์ด (SOGNE FJORD) ที่สวยงามที่สดุในนอร์เวย์ มีความถึง 204 กิโลเมตร จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็น
ความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัธรรมชาติอย่างไม่รู้เบื่อ ชายฝ่ังนอร์เวย์มีความเว้าแหว่งมากกว่าที่อ่ืนในโลก และเป็นประเทศที่
บญัญัติศพัท์ค าว่า “ฟยอร์ด” ขึน้มาอีกด้วย / เดินทางต่อสู ่ เมืองโกล (GOL) เมืองน่ารัก หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์
ทยอดนิยมในเขตภมูิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์ 



 
 

 

                   ระยะทางจากฟลอม – กู้ดวานเก้น  : 18 กิโลเมตร 
 ระยะทางจากกู้ดวานเก้น - กอล  : 154 กิโลเมตร 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในโรงแรม / เข้าที่พกั โรงแรม STOREFJELL RESORT HOTEL  

วนัที่หกของการเดินทาง   กอล - ออสโล 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. เดินทางกลบั กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ

ออสโลฟยอร์ด ตวัเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สดุชื่อ MALMOYA นอกจากนี ้ ยงัมีทะเลสาบกว่า 
343 แห่งซึง่เป็นแหลง่น า้จืดส าคญั   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ่น 
  บ่าย        เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ (VIKING SHIP MUSEUM) อาคารชัน้เดียว ที่จดัแสดงเรือไวกิง้ไว้ 3 ล า แต่ละล ามี

อายุประมาณ 1,000 ปี โดยขดุได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี ้ ยังจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปีด้วย  

 ระยะทางจากกอล - ออสโล   : 190 กิโลเมตร 
 ชม อุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER SCULPTURE PARK) ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาว

นอร์เวย์ชื่อกสุตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้
เห็นวฎัจกัรในหนึ่งชีวิตของมนษุย์ ตรงใจกลางของอทุยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์แดงของท่านชื่อ "โมโน
ลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว / จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเลน่เลือกซือ้ของช้อปปิง้ ณ 
บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท ให้ท่านเลือกซือ้ของฝากของที่ระลึกตามอธัยาศยั / เดินทางสูส่นามบิน OSLO 
GARDEMOEN AIRPORT 

19.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอลัตา โดยเที่ยวบินท่ี DY 328 
22.45 น. เดินทางถึง เมืองอัลตา (ALTA) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จกักนัในหมู่ชาวประมงว่ามี แหลง่แม่น า้

ท่ีมีปลาแซลมอนที่ดีที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง / เข้าที่พกั โรงแรม SCANDIC ALTA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 
 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง อลัตา – ฮัมเมอร์เฟส - นอร์ธเคป – ARTICO ICE BAR –  พระอาทิตย์           
เที่ยงคนื พร้อมทานคาเวยีร์ จิบแชมเปญ และรับประกาศนียบัตร 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่ เมืองฮัมเมอร์เฟส (HAMMERFEST) เมืองท่าส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ / ชมเมืองฮมัเมอร์

เฟสจากมมุสงู ณ จดุชมวิวบริเวณเนินเขา ท่านสามารถเห็นเมืองโดยรอบ และแนวเขาที่โอบล้อมด้วยผืนน า้ทะเล 
เห็นเรือประมง เรือขนถ่ายสินค้า ฯลฯ 

 ระยะทางจากอลัตา – ฮมัเมอร์เฟส  : 142 กิโลเมตร 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ คาฟยอร์ด (KAFJORD) ลอดอโุมงค์ใต้ทะเลที่มีความยาวถึง 6,780 เมตร เพื่อเดินทางต่อสู ่

เมืองฮอนน่ิงสแวก (HONNINGSVAG) ซึง่เป็นดินแดนที่อยู่เหนือสดุของโลก ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศ
นอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึง่เป็นบริเวณแห่งทะเลน า้แข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง “พระ

อาทติย์เที่ยงคืน” เดินทางถึง เมืองฮอนน่ิงสแวก (HONNINGSVAG)  

 น าท่านเข้าสมัผสับรรยากาศบาร์น า้แข็งขัว้โลกเหนือที่ อาร์ติโก ไอซ์ บาร์ (ARTICO ICE BAR) ให้ท่านได้ชมบาร์
ที่ทกุอย่างท ามาจากน า้แข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี ้ เคาน์เตอร์บาร์ แก้วน า้ ถาด เป็นต้น โดยทางบาร์จะมีเสือ้กนั
หนาวเตรียมไว้ให้ทุกท่านส าหรับสวมใสเ่มื่อเข้าไปด้านใน พร้อมทัง้เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมให้ท่านละ 2 ดริงค์ โดยเสิร์ฟมา
ในแก้วน า้ที่ท าจากน า้แข็ง ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านในไอซ์บาร์ตามอธัยาศยั ซึง่ทางบาร์ได้มีการจ าลองที่อยู่แบบอ๊ิกลู
ไว้ด้านในให้ท่านได้บนัทึกภาพอีกด้วย  

 ระยะทางจากฮมัเมอร์เฟส – ฮอนน่ิงสแวก : 180 กิโลเมตร 
                  เข้าที่พกั โรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบพืน้เมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หลงัอาหารค ่า เดินทางสู ่ นอร์ธเคป (NORTH 

CAPE) หรือแหลมเหนือ  เป็นแหลมที่อยู่ปลายเกาะมาเกโรยาในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ ตวัแหลมมีความ
สงู 307 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นหน้าผาที่สงูชนั พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมาเยือนเมื่อ
วนัที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1907 / น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไทย ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ เสด็จมาทรง
กระท าพิธีเปิดเมื่อกลางปี พ.ศ.2532 เพื่อเป็นที่ระลกึในการเสด็จประพาสของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระ



 
 

 

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเมื่อปี พ.ศ.2450 นบัเป็นพิพิธภณัฑ์ไทยที่อยู่เหนือสดุของโลก ชมพระบรมฉายาลกัษณ์ของ
รัชกาลที่ 5 ขณะฉายพระรูปพร้อมข้าราชบริพาร ณ บริเวณหินสลกัพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. โดยในปี ค.ศ. 1907 
หรือ ร.ศ. 126 ของเดือนกรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัหรือรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาส
ประเทศนอร์เวย์และแหลมเหนือ หรือ “นอร์ธเคป” แห่งนี ้ซึง่เป็นจดุชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กลา่วกนัว่าสวย
ที่สดุในโลก / น าท่านเข้าชมนอร์ธเคป ฮอลล์ (NORTHCAPE HALL) เพื่อชม “พระอาทติย์เที่ยงคืน” 

(MIDNIGHT SUN) ที่สอ่งแสงสขุสว่างยามราตรี พร้อมดื่มแชมเปญแกล้มไข่ปลาคาเวียร์ ท่านจะได้รับ”
ประกาศนียบัตร” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่เคยเดินทางมาถึงขัว้โลกเหนือแห่งนี ้ บนจดุเหนือสดุของโลกที่สามารถ
เดินทางได้ด้วยรถยนต์  

วนัที่แปดของการเดินทาง ฮอนนิ่งสแวก – ลคัแซลฟ์ – ทะเลสาบอนิารี - อวิาโล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู ่ เมืองลัคแซลฟ์ (LAKSELV) เมืองเล็ก ๆ ที่มีประชากรไม่ถึง 4,000 คน เป็นเมืองที่ผู้คนนิยมมาตก

ปลาแซลมอนในช่วงฤดรู้อน ระหว่างทางรถวิง่ผ่านเส้นทางอนังดงามให้ท่านได้ชมทิวทศัน์สวยงามตลอดสองข้าง
ทาง  

 ระยะทางจากฮอนน่ิงสแวก – ลกัแซลฟ์ : 169 กิโลเมตร 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางข้ามพรมแดนเข้าสูเ่ขตแดนประเทศฟินแลนด์ เพื่อเดินทางสู ่ทะเลสาบอินารี (INARI) ทะเลสาบที่สวยงาม

แห่งหนึ่งของฟินแลนด์ อยู่ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล ยาว 80 กิโลเมตร และกว้าง 40 กิโลเมตร เป็น แหลง่เพาะพนัธุ์
ปลาน า้จืดที่อดุมสมบรูณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบตัง้อยู่ในสว่นหนึ่งของแลปแลนด์ (LAPPLAND) ซึ่ง
เป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ ชนพืน้เมืองดัง้เดิมของดินแดนแถบนี ้ โดยมีสตัว์ประจ าท้องถิ่นคือกวางเรนเดียร์ 
ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ใช้ลากรถเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นพาหนะของซานตาคลอส
ในวนัคริสต์มาสที่ออกไปแจกของขวญักบัเด็ก ๆ นอกจากนี ้ บริเวณทะเลสาบอินารียงัเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์แอคชัน่ของฮอลลีวู้ดเร่ือง FIREFOX ที่ก ากบัและน าแสดงโดยคลินท์ อีสท์วู้ดในปี 1982  น าท่านเข้าชม 
SIIDA MUSEUM พิพิธภณัฑ์ของชาวแลปป์ที่จดัแสดงเป็นเอ็กซิบิชัน่ บอกเลา่เร่ืองราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวพืน้เมือง / เดินทางต่อสู ่เมืองอิวาโล (IVALO) เป็นเมืองใหญ่ที่สดุในฟินน์มาร์ค เป็นที่รู้จกักนัในหมู่ชาวประมง



 
 

 

ว่ามีแหลง่แม่น า้ที่มีปลาแซลมอนดีที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง ดินแดนแห่งศนูย์กลางชาวแลปป์ (LAPLAND) ซึง่ผู้คนที่
อาศยัอยู่ในแถบนีม้กัเป็นชาวแลปป์หรือซามิ ซึง่ปัจจบุนัเหลืออยู่ไม่มากนกั โดยชาวซามิเป็นชนพืน้เมืองที่อาศยัอยู่
ในเขตแลปแลนด์หรือแซปมิ  

. ระยะทางจากลกัแซลฟ์ - อินารี  : 192 กิโลเมตร 
 ระยะทางจากอินารี – อิวาโล   : 37 กิโลเมตร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เข้าที่พกั โรงแรม IVALO หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG ส าหรับค้างคืน 2 คืน (บนรถไฟจากโรวาเนียมิ – 
เฮลซิงกิ 1 คืน และส าหรับบนเรือ SILJA LINE อีก 1 คืน) ในวันรุ่งขึน้ 

 

วนัที่เก้าของการเดินทาง อวิาโล – โรวาเนียม ิ(ฟินแลนด์) – พกัค้างคนืบนรถไฟตู้นอน – เฮลซิงก ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30น. เดินทางสู ่เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) เมืองซึง่ตัง้อยู่บริเวณเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง ศนูย์กลางธุรกิจ 

การปกครอง และการศกึษาของประเทศฟินแลนด์ทางตอนเหนือ ตัง้อยู่ระหว่างแม่น า้ KEMIJOKI และแม่น า้ 
OUNASJOKI ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปากประตสููแ่ผ่นดินชาว LAPLAND และยงัถือว่าเป็นเมืองของซานตาคลอส  

                  ที่เด็ก ๆ รู้จกักนัดีทัว่โลกอยู่ด้วย 
 ระยะทางจากอิวาโล – โรวาเนียมิ  : 290 กิโลเมตร 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ่น 
บ่าย ชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ที่ประกอบไปด้วยร้านของเลน่ซานตาคลอส ที่ท าการ

ไปรษณีย์ซานตา และที่แน่นอน “บ้านซานตาคลอส” ที่ท่านจะได้มีโอกาสพบซานตาคลอสได้ตลอดทกุวนั พิเศษ! 
น าท่านข้ามเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อันเป็นเส้นบ่งบอกว่าดินแดนท่ีอยู่เหนือจากเส้น
อาร์คติกเซอร์เคิลนี ้ จะไม่เห็นพระอาทิตย์ตลอดช่วงฤดหูนาว มีเวลาให้ท่านเลือกซือ้ของที่ระลกึและถ่ายรูปคู่กบั
ซานตาคลอสตวัจริง  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน / หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่กรุง
เฮลซิงกิโดยรถไฟตู้นอนทันสมัย สะดวกสบายตามมาตรฐานสแกนดิเนเวีย โดยภายในห้องพักมีส่ิง
อ านวยความสะดวกสบายครบครัน รวมทัง้มีห้องน า้สะอาดภายในห้องพัก (พักห้องละ 2 ท่าน)  



 
 

 

21.00 น. รถไฟออกเดินทางจากเมืองโรวาเนียมิลงใต้สู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์ 

วนัที่สิบของการเดนิทาง        เฮลซิงก ิ– เรือ SILJA LINE (พกัห้อง Sea View) - สตอ็คโฮล์ม 

 

 
 
 
 
 
09.00 น. รถไฟเดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศฟินแลนด์ ตัง้อยู่ ทางใต้

ของประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิอยู่ติดกบัเมืองวนัตาและเมืองเอสโป ซึง่รวมตัง้เป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีชื่อเดิมว่า “เฮลซิงฟอร์ส” และยงัคงเป็นชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจบุนั  

09.30 น. รับประทานอาหารเช้า  
10.30 น.    จากนัน้ น าท่านชมประเทศที่มีเอกลกัษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม "ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก" นคร

ลกูคร่ึง มีประชากรกว่าสี่แสนคน มีคาร์ล ลดุวิก เองเกล ชาวเยอรมนัท าหน้าที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้าง
เมืองใหม่นี ้ชมศนูย์กลางของเมืองท่ี จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) ซึง่มีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่น
คน สิ่งก่อสร้างส าคญับริเวณจตัรัุสนีคื้อ มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซึง่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของจตัรัุส ทางทิศ
ตะวนัออกและตะวนัตกเป็นท าเนียบรัฐบาลและอาคารหลกัของมหาวิทยาลยัตามล าดบั และบริเวณจตัรัุสแห่งนีย้งั
เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ชนะรางวลัออสการ์เร่ือง "เรดส์" โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนิ
นกราดในสหภาพโซเวียต / น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารอุสเปนสกี ้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ์แบบ
รัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สดุในยุโรปตะวนัตก ตวัวิหารอสุเปนสกีต้ัง้อยู่บนเนิน
ไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านลา่งของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริม
ท่าเรือที่สวยงามจดุหนึ่ง / ชม อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (SIBELIUS MONUMENT) นกัประพนัธ์ที่มีชื่อเสียง
ชาวฟินน์ ซึง่ตัง้อยู่ภายใน สวนซีเบเลียส (SIBELIUS PARK) ซึง่สร้างขึน้เพื่ออทุิศให้กบัฌอง ซิเบเลียส ออกแบบ
โดย EILA HILTUNEN ประติมากรชาวฟินน์ ประกอบไปด้วยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกนั 
อนสุาวรีย์ซีเบเลียสนีม้ีน า้หนกัถึง 24 ตนั  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารท้องถิ่น 
บ่าย ชม โบสถ์ TEMPPELIAUKIO ซึง่มีอีกชื่อหนึ่งว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุง

เฮลซิงกิ สร้างด้วยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหน้าผาที่มี
ก าแพงภายในเป็นหิน / น าท่านสูบ่ริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ที่มีทัง้สว่นของตลาดปลา,ตลาด
ผลไม้,ตลาดสินค้าจ าหน่ายแก่นกัท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมภาพชีวิตการจบัจ่ายซือ้ของของชาวฟินนิช อีกทัง้ยงั
สามารถเลือกชม เลือกซือ้หาเชอร์ร่ีสด สตรอเบอร่ีสด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภณัฑ์ท าจากหนงักวางเรน
เดียร์มากมาย ฯลฯ /  



 
 

 

17.00 น.   จากนัน้ เดินทางสูท่่าเรือ เพื่อเดินทางโดยเรือส าราญลอ่งทะเลบอลติกขนาดมหมึา ล่องผ่านฟยอร์ดอนัแสนงามของ
ฟินแลนด์ สูท่ะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความสนกุสนานมากมายในเรือ เช่น 
ห้องเลน่เกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร์ ภตัตาคาร บาร์ คาสิโน ไนต์คลบั ร้านค้าปลอดภาษีที่จ าหน่ายสินค้าในราคา
พิเศษสดุ พเิศษ !!! ห้องพักแบบมีหน้าต่างทุกห้อง มองเหน็วิวทวิทัศน์ของทะเลบอลติกจาก
ห้องพัก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์สแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือ อ่ิมอร่อยกบัอาหารทะเลนานาชนิด 
โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเคร่ืองด่ืม ไม่ว่าจะเป็นเบียร์, ไวน์ หรือซอฟด
ริงค์ให้เลือกด่ืมแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกบัความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี ้ ค ่าคืนนี ้ พกัผ่อนในเรือ
ส าราญ SILJA LINE 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง สต็อคโฮล์ม (สวเีดน) 
 

 
 
 
 
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 09.30 น. เรือเข้าเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสวีเดน ตัง้อยู่ริม

ชายฝ่ังทะเลทิศตะวนัออกของประเทศ เป็นที่ตัง้ของรัฐบาลสวีเดน และเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล
ที่ 16 กสุตาฟ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบนัของสวีเดน / ชมกรุงสต็อคโฮล์ม นครหลวงที่งดงามที่สดุของประเทศ
สวีเดน และในกลุม่สแกนดิเนเวีย ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก และทะเลสาบ
มาลาเร็น ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ท าเนียบรัฐบาล / 
ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (VASA SHIP MUSEUM) เรือรบโบราณที่จมระหว่างการออกทะเลเมื่อปี 1628 และจม
อยู่ใต้ทะเลนานถึง 333 ปี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อย่างสมบรูณ์และจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์วาซาที่มี
ชื่อเสียงของสแกนดิเนเวีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ซึง่ออกแบบก่อสร้างโดยรังนาร์ ออสเบิร์ก (RANGNAR 

OSTBERG)  ตวัตกึก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนงัในห้องเต้นร าที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 
19 ล้านชิน้ ขดัผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911 และ
ในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่นี่จะใช้เป็นสถานที่จดังานเลีย้งให้ผู้ที่ได้รับรางวลัโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทัว่โลก โดยการ
มอบรางวลัโนเบลจดัขึน้เป็นประจ าทกุปีในวนัที่ 10  ธันวาคม โดยผู้พระราชทานคือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
ราชอาณาจกัรสวีเดน ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวลัจะได้รับเหรียญรางวลัโนเบล ใบประกาศเกียรติคณุ เงินรางวลั



 
 

 

ประมาณ 10 ล้านโครนหรือประมาณ 70 ล้านบาท / จากนัน้ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซือ้หาสินค้าของฝากท่ีย่าน
ถนนช้อปปิง้ DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์มตามอธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ่น / เข้าที่พกั โรงแรม CLARION HOTEL SIGN  
 

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง สต็อคโฮล์ม - กรุงเทพฯ 
 

         
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู ่ เกาะลูฟเอิน เพื่อแวะถ่ายภาพของ พระราชวังดรอทท์น่ิงโฮล์ม (DROTTNINGHOLM SLOTTS) 

พระราชวงัที่ประทบัของสมาชิกราชวงศ์ที่ทรงแปรพระราชฐานมาจากกมัลา สตนั (GAMLA STAN) เพื่อให้เชือ้พระ
วงศ์ที่ทรงพระเยาว์ได้มอีทุยานส าหรับผ่อนคลายพระอิริยาบถ พระราชวงัดรอทท์นิ่งโฮล์มมีฉายาว่า “แวร์ซายน์
น้อย” ตัง้ตระหง่านอยู่เหนืออทุยานน า้พ ุรูปปัน้ แปลงดอกไม้ รัว้ต้นไม้เตีย้ ๆ และต้นไม้สีเข้มที่ดเูผิน ๆ คล้ายหินตัง้
สีเขียว  

10.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
14.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 961  

วนัที่สิบสามของการเดนิทาง       กรุงเทพฯ 
 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

                                       ************************************************ 

 
 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การ
เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั *** 



 
 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน    เดินทางไม่ต  า่กว่า 15ท่าน 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

➢ พกัเดี่ยวเพิ่มจา่ยเพ่ิมท่านละ 

144,900.-          

28,900.- 

การจองทวัร ์ 

➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 50,000 บาทตอ่ท่าน (เพื่อเป็น

การยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 60 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม :  

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพ ฯ - โคเปนเฮเกน / สต็อคโฮลม์ - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบิน ออสโล-อลัตาโดยสายการบิน นอรว์ิเจียน  

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 11 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

✓ ค่าวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าทิป คนขบัรถฯ ต่อท่าน คิดเป็น  22 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ต่อท่าน คิดเป็น 39 ยโูร หรือขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพักค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน

ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 



 
 

 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน ส าหรับโหลด) และ (7 กก./1ใบ/

ท่าน ถือข้ึนเครื่อง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ีออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์

วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได)้ 

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) 

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม  

หมายเหต ุ: 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร ้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อ ง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 



 
 

 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ  ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ

ครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทไดร้ะบุ

ไวข้า้งตน้ทุกประการ 


