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ในปีคริสต์ศกัราช 1907 หรือ ร.ศ. 126 ของเดือนกรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั หรือรัชกาลที่ 5 เสด็จ
ประพาสประเทศนอร์เวย์ และแหลมเหนือ หรือ นอร์ธเคป (North Cape) ตัง้อยู่ที่ต าแหน่ง 71 องศา 11 ลปิดา 21 ฟิลปิดาเหนือ 
อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 307 เมตร จดุชมพระอาทิตย์ในยามเท่ียงคืนท่ีกลา่วกนัว่าสวยที่สดุในโลก เป็นเวลากว่า 300 ปีมาแล้ว
นอร์ธเคปถกูค้นพบโดยกัปตนัเรือชาวองักฤษ และเรียกพืน้ท่ีแห่งใหม่นีว้่า “นอร์ธเคป” ต่อมาก็มีกษัตริย์ และบคุคลอีกมากมายที่
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เดินทางขึน้มาเยือนจดุที่สงูที่สดุของทวีปยโุรปแห่งนี ้ ยโูรเปีย้นฮอลเิดย์ มีความภาคภมูใิจที่เป็นสว่นหนึ่งในการดแูลท่านท่อง เท่ียว
อย่างมีความสขุ และสมัผสัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจไปกบัเส้นทางที่สวยที่สดุของสแกนดิเนเวียท่ีน้อยคนจะได้ไปสมัผสั  ด้วย
การดแูลเอาใจใสอ่ย่างพิถีพิถนั สมกบัค าว่าทวัร์มืออาชีพอย่างแท้จริง 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  
23.00 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู3  เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบนิไทย

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 
วันที่ 2 โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ลิตเติล้เมอร์เมด - น า้พุเกฟิออน - วังอมา

เลียนบอร์ก - วังโรเซนบอร์ก - เรือส าราญ Scandinavian Seaway 
 

01.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี  
TG950 

 

07.40 น. ถงึกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระและการตรวจ
ของศลุกากร แล้วออกเดินทางสู่ตวัเมืองโคเปนเฮเก้น สวรรค์แห่งเมืองท่า เมือง
แห่งความรักในเทพนิยาย 

 

09.00 น. น าเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปคู่กบัเงือกน้อยลติเติล้เมอร์เมด สญัลกัษณ์ของเมือง ซึง่
ยงัคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนือ้เร่ืองในเทพนิยายอนัลอืลัน่ ของนกัเลา่นิทาน
ระดบัโลกฮนัส์คริสเตียน-แอนเดอร์สนั โดยได้รับการสนบัสนนุจากบริเวอร์-จา
คอบเซ่น เจ้าของมลูนิธิคาร์ลสเบร์ิก ใกล้กนัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือ
สนิค้าและเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกบัน า้พุ
เกฟิออน เทพธิดาผู้ เสยีสละกบับตุรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึน้มา จากนัน้ไป
ชมพระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก ที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก น า
ท่านชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในศตวรรษที ่ 17 ภายในประดบัตกแต่งด้วย
วตัถลุ า้ค่าอย่างวิจิตรงดงาม จดัแสดงเคร่ืองใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกฎุที่ประดับ
ด้วยอญัมณี นอกจากนีย้งัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกฎุ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย รถโค้ชผ่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv  ที่มีอาคาร
บ้านเรือนตัง้แต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ผ่านจตัรัุสซิตีฮ้อลล์ ใจกลางเมือง
มีสวนสนกุ ทิโวลทีี่เก่าแก่ตัง้แต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบนัเทิงที่
เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก  

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย อิสระให้ท่านช้อปปิง้สนิค้าย่านวอล์คกิง้สตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิง้ที่

ยาวท่ีสดุในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสนิค้า
แบรนด์เนมชื่อดงั อาทิ หลยุส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวิส, 
พอร์ซเลน เป็นต้น 

 

15.30 น. เดินทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พร่ังพร้อม
ไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 
(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของท่าน) 

17.00 น. เรือออกเดินทางสูก่รุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน า้ของเดนมาร์กและสวีเดน  
20.30 น. อาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต์”ภายในภตัตาคารในเรือส าราญ Local 
 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพกัคู่ 

SEASIDE CABIN 
www.dfdsseaways.com 

วันที่ 3 ออสโล (นอร์เวย์) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรง
เกอร์ (ภมูิภาคฟยอร์ด) 

 

08.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเช้า สมัผสัอากาศอนัแสนบริสทุธ์ิบนชัน้ดาดฟ้าของเรือ ระหว่าง
เส้น ทางเรือส าราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทาน

Scandinavian Buffet 

http://www.dfdsseaways.co.uk/onboard/shipfacts/crown
http://www.dfdsseaways.com/
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อาหารเช้าที่ภตัตาคารบนเรือส าราญ 
09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองลลิเลยีแฮมเมอร์ 

ดินแดนอนัท้าทายของนกัสกี Cross Country Ski มีอยู่ถงึ 5 แห่งรวมระยะทาง
กว่า 2,000 ก.ม. คอยต้อนรับนกัสกีจากทัว่ทกุมมุโลก จากนัน้เดินทางเข้าสูเ่มือง
อุ๊ตต้า (Otta) ในเขตอุ๊ปแลนด์ (Oppland)  เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่
ภมูิภาคฟอย์ดแห่งนอร์เวย์ 

(184 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
16.00 น. ถงึจดุชมวิวดาล์สนิบบา ถกูค้นพบในปีค.ศ. 1907 บนเขตที่ราบสงู 1,500 เมตร

เหนือระดบัน า้ทะเล ที่จะท าให้คณุรู้สกึเสมือนอยู่บนเส้นทางลอยฟ้า โอบล้อมไป
ด้วยเทือกเขาเขียวขจีตดักับหิมะอนัขาวสะอาด ท่ีน่ีอากาศแสนบริสทุธ์ิ จนได้ขึน้
ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การ UNESCO 
และเปิดให้นกัท่องเท่ียวได้มาเยือน ในระหว่างเดือนมิถนุายน - กนัยายนเท่านัน้ 

(176 ก.ม.) 
 

18.00 น. ออกเดินทางสูภ่มูิภาคฟยอร์ดไกแรงเกอร์ (Geiranger) เปรียบเสมือนอญัมณี 
เม็ดงามที่ประดบัไว้ในมงกฎุของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ อ่าวแคบๆล้อมรอบไปด้วย
เทือก เขาที่มีหิมะปกคลมุ แหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาติ อาทิ น า้ตก, ป่าอนัสวยงาม
ปกคลมุไปด้วยพืชสเีขียว ตัดกบัสีน า้เงินของน า้ทะเลเป็นภาพแบบพาโนรามาที่
สวยงามที่สดุในนอร์เวย์ 

(21 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม GRANDE FJORD HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.grandefjordhotel.com 

วันที่ 4 ไกแรงเกอร์ - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน า้แข็งบริก 
สเดล 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.30 น. น าท่านลอ่งเรือชมฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สดุในนอร์เวย์ จากนกัท่องเท่ียวที่ได้ไป

เยือน และบอกเลา่ความงดงามของฟยอร์ดแห่งนีไ้ว้ ซึง่ท่านจะไม่ผิดหวงักบัมรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งนี ้ ผ่านชมน า้ตกสงูทัง้เจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึง่ใน
เอกลกัษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกบัแหลง่ฟยอร์ด 
ที่มีธรรมชาติของขนุเขาท่ีงดงามสงบเงียบ ทัง้น า้ตกอนัหลากหลายที่กระเซ็น
ละอองน า้จากเทือกเขาสงูใหญ่ลงสูเ่บือ้งลา่ง ตลอดจนแหลง่กลาเซียร์ที่สะท้อน
แสงอนัแวววาวตระการตาตดักับทะเลสาบสฟี้าอ่อนสลบักับตนัสนอนัยิ่งใหญ่
เหนือค าบรรยายยิ่งนกั  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย พาท่านเดินทางสูภ่มูิภาคนรูด์ฟยอร์ดเดน บริเวณนีม้ีทะเลสาบ หบุเขา และ

ชายฝ่ังฟยอร์ดมากมาย อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งก าเนิดของม้าพนัธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย 
ภมูิภาคแถบนีเ้ป็นถิ่นอาศยัของชาวไวกิง้โบราณ แล้วเข้าหมู่บ้านโอลเด็น ที่
เก่าแก่มีอายยุ้อนหลงัไปเมื่อปี ค.ศ. 1759 แหล่งเพาะปลกูและฟาร์มปศสุตัว์ของ
ชาวนอร์เวย์ 

(90 ก.ม.) 

15.30 น. น าท่านสมัผสักับธารน า้แข็งบริกสดาล (Glacier) ธารน า้แข็งเกิดจากการที่หิมะตก
ลงมาแล้วสะสมกนัจนหนา 45-60 เมตร แล้วเกิดการเคลือ่นตวัลงมาอย่างช้า ๆ 
ท าให้เกิดการสกึกร่อนลกึลงไปเพราะความหนกัของหิมะที่สะสมกนัจนเป็นน า้แข็ง 
ธารน า้แข็งที่เคลือ่นตวัไปในหบุเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วละลายกลายเป็นล า
ธาร ธารน า้แข็งที่ถกูตดัขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า “ภเูขาน า้แข็ง” สี
ของธารน า้แข็งมกัจะมีสเีขียวแกมม่วง หรือ แกมน า้เงิน) กลาเซียร์แห่งนีม้ีอาณา
เขตติดกับอทุยานแห่งชาติยอสเทอดาล น าคณะนัง่รถ TROLL CAR ที่ออกแบบ
เป็นพิเศษส าหรับท่องเที่ยวไปบนถนนสายแคบๆ เพื่อที่จะให้ท่านได้สมัผสักบัธาร
น า้แข็งอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสูเ่มืองฟลอม ในเขตภมูิภาค

(190 ก.ม.) 

 

http://www.grandefjordhotel.com/
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ซองก์ฟยอร์ด 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.fretheim-hotel.no 
วันที่ 5 รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
08.35 น. น าคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล

เพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสูง 
857 เมตร เหนือระดับน า้ทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุด
สายตา ที่คณุจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลาย
ของธารน า้แข็งปกคลุมเหนือพืน้ดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่ บนยอดเขา 
เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น า้ และจอด
ให้ท่านได้ถ่ายภาพกบัน า้ตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดใูบไม้ผลจินถึงฤดรู้อน 
ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟ 
NSB จากสถานีมีร์กาลจนถงึสถานีโวส   

 

  

10.44 น. รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองท่าแห่งนอร์เวย์ตะวนัตกเมืองที่ได้
ชื่อว่าเป็นประตสููฟ่ยอร์ด ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายกุว่า 1,000 
ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลก และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการ
บนัทกึภาพมากที่สดุ   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Asian 
บา่ย เท่ียวชมเมืองเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าท่ี

ส าคญัของนอร์เวย์มาตัง้แต่คริสศตวรรษที่ 13 เมอืงนีล้้อมรอบด้วยภเูขาถึงเจ็ดลกู 
มีท่าเรือที่ยาวถงึ 10 กิโลเมตร เท่ียวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตัง้ของ Fish Market 
และ Bryggen ที่ยงัคงอนรัุกษ์อาคารไม้ที่มอีายเุกือบ 300 ปี ซึง่เป็นตวัอย่างการ
ก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก 
(Unesco) แล้วน าคณะนัง่รถรางขึน้สูย่อดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตร
เหนือระดบัน า้ ทะเลเพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศ
ที่งดงามไม่ควรพลาด แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถกูสร้างให้
เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลอืกสรร   

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON HOTEL NORGE BERGEN หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันที่ 6 เบอร์เก้น - บินสู่ออสโล - เที่ยวชมมือง - พิพิธภณัฑเรือไวกิง้ - สวน
วิกเกอร์แลนด์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบนินอร์วีเจียน แอร์ไลน์   
10.15 น. ถงึสนามบนิการ์เดอมนู กรุงออสโล รถรอรับแล้วน าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนั

เก่าแก่ในยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 น าคณะเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้
โบราณ จดัแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ที่สร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุด
ได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้งัจดัแสดงเกี่ยวกับเคร่ืองมือในชีวิต 
ประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี แล้วไปชมอทุยานฟร็อกเนอร์ ทีม่ี
ประติมากรรมที่แสดงถงึความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิน้รนต่อสู้ของมนษุย์
ชาติ ซึง่เป็นผลงานประติมากรชื่อดงักสุตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลบัเข้าสู่เขตใจ
กลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่

 

 

http://www.fretheim-hotel.no/
http://media.tellus.no/images/?d=1&p=4729&t=1&.jpg
http://www.radissonblu.com/
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อายกุว่า 100 ปีอาทิเนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมือง
เก่าซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท ถนนคนเดินและย่าน  
ช้อปปิง้ที่มีชื่อเสยีงของออสโล   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC GARDEMOEN OSLO AIRPORT HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.scandichotels.com 

 
วันที่ 7 ออสโล - บินสู่อัลต้า - แฮมเมอร์เฟสต์ - นอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์

เที่ยงคืน 
 

06.00 น. บริการอาหารเช้าแบบ Box จากโรงแรม Breakfast Box 
07.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบนินอร์วีเจียน แอร์ไลน์   
09.00 น. ถงึเมืองอลัต้า เมืองใหญ่ด้านการศกึษาของนอร์เวย์ เมอืงนีท้่านสามารถชมพระ

อาทิตย์เท่ียงคืนได้ เพราะเป็นเมืองที่ตัง้อยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองแฮมเมอร์เฟสต์ (Hammerfest) เมืองท่าอนัทนัสมยัเป็นเกทเวย์สู่
ทะเล  Barents)  มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 9,200 คน น าท่านไปชม  
Meridian  Column  สร้างขึน้ในปี 1854 เพื่อร าลกึถงึการก าหนดเส้นรอบโลก 
แล้วไปชมวิวทิวทศัน์เหนือปอ้มปราการ  Fuglenes  ถกูสร้างในยคุสงครามนโป
เลยีนในปี 1810 แล้วเข้าสูจ่ตัรัุสใจกลางเมือง ที่มีสสีนัให้ความรู้สกึถงึเมืองที่
อบอุ่นและน่าอยู่อาศยัเป็นอย่างยิ่ง 

(144 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese / Local 
 น าท่านขึน้สู่ดินแดนตอนเหนือ ลอดอโุมงค์ใต้ทะเลสูน่อร์ธเคปที่เมืองฮอนน่ิงสแวก 

ที่ตัง้อยู่บนดินแดนเหนือสดุที่มีประชากรอาศยัอยู่บนเขตยโุรปเหนือ 
(178 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
21.00 น. ออกเดินทางสูท่ี่ตัง้ของ “ศนูย์นิทรรศการนอร์ธเคป” ซึง่ตัง้อยู่บนปลายแหลมนอร์ธ

เคป ชมภาพถ่ายเกี่ยวกบัการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมือ่ปี พ.ศ. 2450 ซึง่
พระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจบุนัได้จดัแสดงไว้ให้
ชาวไทยได้มีความภาคภมูิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภณัฑ์สยาม ที่
จดัสร้างขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเร่ืองราวของปรากฏการณ์
พระอาทิตย์เท่ียงคืนในห้อง Auditorium ก่อนท่ีจะไปชมปรากฏการณ์จริงด้าน
นอก ต่อจากนัน้เฉลมิฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปด้วย แชมเปญแกล้มด้วยไข่
ปลาคาร์เวียเลิศรส แล้วรับมอบประกาศนียบตัร ส าหรับผู้มาเยือน สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางกลบั 

 

 

 น าท่านเข้าพกัโรงแรม RICA HOTEL NORDKAPP  หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

www.rica-hotels.com 

วันที่ 8 นอร์ธเคป - ลักเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - อิวาโล่ 
(ฟินแลนด์)  

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางลอดอโุมงค์กลบัสูฝ่ั่งแผ่นดินใหญ่ ณ ดินแดนตอนเหนือของประเทศ

ฟินแลนด์ ที่เรียกกนัว่าเขตฟินน์มาร์ก หรือเขตแลปป์แลนด์ บริเวณแถบนีเ้ป็นท่ีอยู่
อาศยัของชาวแลปป์ หรือ อีกชือ่หนึง่คือซามิ (Sami) น าคณะข้ามพรมแดนสู่
ประเทศฟินแลนด์เมืองคาราสจอค 

(237 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.scandichotels.com/
http://www.rica-hotels.com/
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บา่ย เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนีเ้ป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึง่เป็นชน
เผ่าพืน้เมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนีม้ีความยาวถงึ 80 ก.ม. น าท่าน
เข้าชม SIIDA MUSEUM (OPENING HOURS In Summer, June 1 - 
September 19 from 9 a.m. to 8 p.m. daily) พิพิธภณัฑ์ของชาวแลปป์ที่จดั
แสดงออกเป็น 2 สว่น ๆ แรกเป็นเอ็กซิบชิัน่ บอกเลา่เร่ืองราวและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวพืน้เมือง และอีกสว่นหนึง่เป็น Open Air Museum ที่ให้ท่านได้
เห็นภาพบรรยากาศจริงของการด ารงชีวิต เป็นกลุ่มชาติพนัธ์เก่าแก่ที่เคยโยกย้าย
ถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเลีย้ง
กวางเรนเดียร์ไว้ใช้งาน ซึง่ท่านสามารถหาซือ้สนิค้าที่ระลกึผลติภณัฑ์จากกวาง
เรนเดียร์เป็นของฝาก  

(155 ก.ม.) 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม SANTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.tunturihotelli.fi 
วันที่ 9 ซาริเซลก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บินสู่เฮลซงิกิ   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองโรวาเนียมิ เป็นนครหลวงของเขตแลปแลนด์ 

ดินแดนมหศัจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบง่เขตอบอุ่นกบัเขตหนาวเหนือ)  
(257 ก.ม.) 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะเยือนดินแดนซานตาครอส Santa Claus Village ที่เส้น Arctic Circle 

ดินแดน Lapland ได้ชื่อว่าเป็น The Christmas City ให้ท่านได้พบและ
บนัทกึภาพกบัลงุซานตาครอส ได้ตลอดปี เชิญท่านเลอืกซือ้ของขวญัในเทศกาล
คริสต์มาสที่จะมาถงึ หรือของที่ระลกึที่เกี่ยวกบัลงุซานต้าและคริสมาสต์จ านวน
มาก พร้อมบริการไปรษณีย์ที่ประทบัตราส านกังาน Santa Claus ที่บริการสง่ไป
ยงัทัว่โลก   

17.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิภายในประเทศ   
19.05 น. ถงึสนามบนิกรุงเฮลซิงกิ รถโค้ชรอรับคณะแล้วน าท่านเข้าสู่ภตัตาคาร  
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม SCANDIC GRAND MARINA HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.scandic-hotels.com 

  
วันที่ 10 เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หนิ - ช้อปป้ิง - 

ล่องเรือส าราญซลิเลียไลน์ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองเร่ิมจากตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสยีง

นอก จากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลกึแก่นกัท่องเท่ียว ยังเป็น
แหลง่ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และยงัเป็นท่ีตัง้สถานท่ี
ส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลอืก
ซือ้สนิค้าที่ระลกึตามอธัยาศยั แล้วน าเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึง่ออกแบบ
โดยสองพี่น้อง ตวัโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันท่ีสร้างอยู่
ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสยีงที่ดี จากนัน้เยี่ยม
ชมมหาวิหารอสุเพนสเก้  ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วย
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย ผ่านชมจตัรัุสสภาสงู (Senate Square) ซึง่
เป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรีย์พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน 
เท่ียวชมสวนสาธารณะเวลล์  ด้านในเป็นอนสุาวรีย์ซิเบลอิซุ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้
แต่งเพลงฟินแลนเดีย 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือ ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  
15.00 น. เดินทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่

 

http://www.tunturihotelli.fi/
http://www.scandic-hotels.com/
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พร่ังพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสโิน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง 
Sauna, Spa ฯลฯ  (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน) น าท่านออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน 

 
19.30 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต์” ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ Local 
 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่

แบบ SEASIDE CABIN 
www.tallinksilja.com 

วันที่ 11 กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน) - แกมล่าสแตน - ซิตีฮ้อลล์ - พิพิธภณัฑ์เรือ
วอซ่า  

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ Scandinavian Buffet 
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตัง้แต่ครัง้

ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ
ทนัสมยัของบ้าน เมือง ตกึรามบ้านช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่ริมน า้และ
ตามเนินสงูต ่า ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ในโลกน าท่านชม
เมืองที่จดุชมวิว แล้วผ่านไปชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่ที่สดุและสวยงามราวกบั
ภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง และยังเป็นท่ีตัง้
ของพระราชวงัหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุม่อาคาร
พิพิธภณัฑ์ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.30 น. น าท่านเข้าชมซิตีฮ้อลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึง่ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออก แบบ

โดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้าน
ก้อนและมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 
ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวัลโนเบล ในห้องบลู
ฮอลล์ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหร่ือกว่า  1,300 คน 
แล้วน าท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือวอซา (Vasa) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 
เน่ืองจาก สามารถรักษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่ง
ประดับประดา ด้วย รูปแกะสลักนับ ร้อยชิ น้  เรือวอซาเป็นทรัพ ย์สมบั ติ
ทางศิลปะที่ โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
เรือล านี ถู้กจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณ ฑ์ที่สร้างขึน้ เพื่ อแสดงเรือล านี ใ้นเมือง
สต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สดุในบรรดาพิพิธภณัฑ์
ในสแกนดิเนเวีย 

 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL STOCKHOLM 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันที่ 12 เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Scandinavian Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
14.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบนิท่ี TG961  
วันที่ 13 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
05.50 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า โดยจะค านงึถงึ
ผลประโยชน์ที่นกัท่องเที่ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 

ก าหนดวันเดินทาง 
7-19 ก.ค. 2560 21 ก.ค. - 2 ส.ค. 2560 25 ก.ค.- 6 ส.ค. 2560  

คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : 

http://www.tallinksilja.com/
http://www.radissonblu.com/
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  ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ทา่นมีเตียง ท่านละ  
 เด็กอาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ (การบนิไทย) ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ (การบนิไทย) เด็กหกัท่านละ 

169,000.- 
153,000.- 
136,000.- 
26,500.- 

-23,000.- 
-16,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิแล้ว ณ วนัท่ี 31 

มกราคม 2560 
 ค่าสายการบนิภายในประเทศ (BGN-OSL / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมค่าภาษีน า้มนั 
 ค่าพาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 ค่าเข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก, พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้, ค่ารถไฟสายโรแมนติก, ลอ่งเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์, ค่า

Excursion ธารน า้แข็งบริกสดาล, รถรางขึน้ยอดเขาฟลอยเอ่น, ค่าเข้าศนูย์นิทรรศการปรากฏการณ์พระอาทิตย์
เท่ียงคืน, ค่าเข้าพิพิธภณัฑ์แลปป์, ซิตีฮ้อลล์, พิพิธภณัฑ์เรือวอซา 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการคดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซี่านอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปีน้อย
กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุ
ถงึสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ

สมัภาระและเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียก
ค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบนิท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่าน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้ เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่
จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
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เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดังต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้
ที่ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคับให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 59 - 45 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ในกรณีที่วนัเดินทางดังกลา่วเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี

ซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จา่ยเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่
ในเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า 
ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดังนี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN  
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ 
ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนัก่อนการเดินทาง 
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิ
ไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดังกลา่ว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไม่กอ่นท่ีท่านจะช าระ
เงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% , 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์ , ลฟุฮนัซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการ
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บนิเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ 
หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนั
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยก
กระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 
ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกนิ 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสาย
การบนิท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบนิ ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่
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ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วัน (ไม่รวมวันท าการ) 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้เดนิทางโดยการเก็บข้อมลู 
ภาพถ่ายดจิิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา่  ไบโอเมตริกซ์  ซึ่งข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทึกไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซ่า VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผู้สมคัรทกุท่านจึงต้องเดนิทางมายงัศนูย์รับย่ืนวีซ่าด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว  
 ส าเนาทะเบยีนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้า ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หย่า / 

ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบยีนการค้า ,ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซ่า 
ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบับดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 
  


