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วันท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ 06 ก.ค. / 20 ก.ค. 
23.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ  ประต ู3  เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

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

เลียนบอร์ก - วังโรเซนบอร์ก - เรือส าราญ Scandinavian Seaway 
07 ก.ค. / 21 ก.ค. 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  
TG950 

 

07.40 น. ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระและการตรวจ
ของศุลกากร แล้วออกเดินทางสู่ตวัเมืองโคเปนเฮเก้น สวรรค์แห่งเมืองท่า เมือง
แห่งความรักในเทพนิยาย 

 

09.00 น. น าเท่ียวชมเมือง ถ่ายรูปคู่กบัเงือกน้อยลิตเติล้เมอร์เมด สญัลกัษณ์ของเมือง ซึ่ง
ยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนือ้เร่ืองในเทพนิยายอันลือลั่น ของนักเล่านิทาน
ระดับโลกฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จา
คอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่  ท่ีมีเรือ
สินค้าและเรือส าราญจอดเดน่เป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกบัน า้พุ
เกฟิออน เทพธิดาผู้ เสียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึน้มา จากนัน้ไป
ชมพระราชวงัอมาเลียนบอร์ก ท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก น า
ท่านชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในศตวรรษท่ี 17 ภายในประดับตกแต่งด้วย
วตัถุล า้ค่าอย่างวิจิตรงดงาม จดัแสดงเคร่ืองใช้โดยเฉพาะอย่างย่ิงมงกุฎท่ีประดบั
ด้วยอญัมณี นอกจากนีย้งัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย รถโค้ชผ่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv  ท่ีมีอาคาร
บ้านเรือนตัง้แตยุ่คคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เรียงราย ผ่านจตัรัุสซิตีฮ้อลล์ ใจกลางเมือง
มีสวนสนุก ทิโวลีท่ีเก่าแก่ตัง้แต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก  

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้าย่านวอล์คกิง้สตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิง้ท่ี

ยาวท่ีสดุในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินค้า
แบรนด์เนมช่ือดงั อาทิ หลยุส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวิส, 
พอร์ซเลน เป็นต้น 

 

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพร่ังพร้อม
ไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 
(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทางของท่าน) 

17.00 น. เรือออกเดินทางสูก่รุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน า้ของเดนมาร์กและสวีเดน  
19.00 น. อาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวียนบุฟเฟ่ต์”ภายในภัตตาคารในเรือส าราญ Local 
 พักค้างคืนบนเรือส าราญ  DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู ่

SEASIDE CABIN 
www.dfdsseaways.com 

วันท่ี 3 ออสโล (นอร์เวย์) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรง
เกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด) 

08 ก.ค. / 22 ก.ค. 

08.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเช้า สมัผัสอากาศอนัแสนบริสุทธ์ิบนชัน้ดาดฟ้าของเรือ ระหว่าง
เส้น ทางเรือส าราญผ่านออสโลฟยอร์ดท่ีงดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทาน
อาหารเช้าท่ีภตัตาคารบนเรือส าราญ 

Scandinavian Buffet 

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองลิลเลียแฮมเมอร์ 
ดินแดนอันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski มีอยู่ถึง 5 แห่งรวมระยะทาง
กว่า 2,000 ก.ม. คอยต้อนรับนกัสกีจากทัว่ทุกมมุโลก จากนัน้เดินทางเข้าสู่เมือง
อุ๊ตต้า (Otta) ในเขตอุ๊ปแลนด์ (Oppland)  เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่
ภมูิภาคฟอย์ดแห่งนอร์เวย์ 

(184 ก.ม.) 

http://www.dfdsseaways.co.uk/onboard/shipfacts/crown
http://www.dfdsseaways.com/
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
16.00 น. ถึงจุดชมวิวดาล์สนิบบา ถูกค้นพบในปีค.ศ. 1907 บนเขตท่ีราบสูง 1,500 เมตร

เหนือระดบัน า้ทะเล ท่ีจะท าให้คณุรู้สกึเสมือนอยู่บนเส้นทางลอยฟ้า โอบล้อมไป
ด้วยเทือกเขาเขียวขจีตดักบัหิมะอนัขาวสะอาด ท่ีน่ีอากาศแสนบริสทุธ์ิ จนได้ขึน้
ทะเบียนเป็นแหลง่มรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การ UNESCO 
และเปิดให้นกัท่องเท่ียวได้มาเยือน ในระหวา่งเดือนมิถนุายน - กนัยายนเท่านัน้ 

(176 ก.ม.) 
 

18.00 น. ออกเดินทางสูภ่มูิภาคฟยอร์ดไกแรงเกอร์ (Geiranger) เปรียบเสมือนอญัมณี 
เม็ดงามท่ีประดบัไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ อ่าวแคบๆล้อมรอบไปด้วย
เทือก เขาท่ีมีหิมะปกคลมุ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ อาทิ น า้ตก, ป่าอนัสวยงาม
ปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียว ตดักบัสีน า้เงินของน า้ทะเลเป็นภาพแบบพาโนรามาท่ี
สวยงามท่ีสดุในนอร์เวย์ 

(21 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพักโรงแรม GRANDE FJORD HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.grandefjordhotel.com 

วันท่ี 4 ไกแรงเกอร์ - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน า้แข็งบริก 
สเดล 

09 ก.ค. / 23 ก.ค. 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Scandinavian Buffet 
09.30 น. น าท่านล่องเรือชมฟยอร์ดท่ีได้ช่ือวา่สวยท่ีสดุในนอร์เวย์ จากนักท่องเท่ียวท่ีได้ไป

เยือน และบอกเลา่ความงดงามของฟยอร์ดแห่งนีไ้ว้ ซึง่ท่านจะไมผิ่ดหวงักบัมรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งนี ้ผ่านชมน า้ตกสูงทัง้เจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึ่งใน
เอกลกัษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ช่ืนชมกบัแหลง่ฟยอร์ด 
ท่ีมีธรรมชาติของขุนเขาท่ีงดงามสงบเงียบ ทัง้น า้ตกอันหลากหลายท่ีกระเซ็น
ละอองน า้จากเทือกเขาสูงใหญ่ลงสู่เบือ้งล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ท่ีสะท้อน
แสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับตันสนอันย่ิงใหญ่
เหนือค าบรรยายย่ิงนกั  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย พาท่านเดินทางสู่ภูมิภาคนูรด์ฟยอร์ดเดน บริเวณนีม้ีทะเลสาบ หุบเขา และ

ชายฝ่ังฟยอร์ดมากมาย อีกทัง้ยังเป็นแหล่งก าเนิดของม้าพันธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย 
ภมูิภาคแถบนีเ้ป็นถ่ินอาศยัของชาวไวกิง้โบราณ แล้วเข้าหมู่บ้านโอลเด็น ท่ี
เก่าแก่มีอายุย้อนหลงัไปเมื่อปี ค.ศ. 1759 แหล่งเพาะปลกูและฟาร์มปศสุตัว์ของ
ชาวนอร์เวย์ 

(90 ก.ม.) 

15.30 น. น าท่านสมัผสักบัธารน า้แข็งบริกสดาล (Glacier) ธารน า้แข็งเกิดจากการที่หิมะตก
ลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตร แล้วเกิดการเคลื่อนตวัลงมาอย่างช้า ๆ 
ท าให้เกิดการสกึกร่อนลกึลงไปเพราะความหนกัของหิมะท่ีสะสมกนัจนเป็นน า้แขง็ 
ธารน า้แข็งท่ีเคลื่อนตวัไปในหุบเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วละลายกลายเป็นล า
ธาร ธารน า้แข็งท่ีถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า “ภูเขาน า้แข็ง” สี
ของธารน า้แข็งมกัจะมีสีเขียวแกมม่วง หรือ แกมน า้เงิน) กลาเซียร์แห่งนีม้ีอาณา
เขตติดกับอทุยานแห่งชาติยอสเทอดาล น าคณะนัง่รถ TROLL CAR ท่ีออกแบบ
เป็นพิเศษส าหรับท่องเท่ียวไปบนถนนสายแคบๆ เพ่ือท่ีจะให้ท่านได้สมัผสักบัธาร
น า้แข็งอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาค
ซองก์ฟยอร์ด 

(190 ก.ม.) 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม FRETHEIM HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.fretheim-hotel.no 
วันท่ี 5 รถไฟสายโรแมนตกิ - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น 10 ก.ค. / 24 ก.ค. 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Scandinavian Buffet 
08.35 น. น าคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล

เพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสูง 
857 เมตร เหนือระดับน า้ทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทัศน์งดงามสุด
สายตา ท่ีคณุจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลาย

 

http://www.grandefjordhotel.com/
http://www.fretheim-hotel.no/


ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 4 จาก 11 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ของธารน า้แข็งปกคลุมเหนือพืน้ดิน ภาพของหิมะท่ีปกคลุมอยู่บนยอดเขา 
เส้นทางรถไฟจะผ่านอโุมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น า้ และจอด
ให้ท่านได้ถ่ายภาพกบัน า้ตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดใูบไม้ผลิจนถงึฤดรู้อน 
ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยู่มากมาย แล้วเปลี่ ยนเป็นรถไฟ 
NSB จากสถานีมีร์กาลจนถงึสถานีโวส   

  
10.44 น. รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองท่าแห่งนอร์เวย์ตะวันตกเมืองท่ีได้

ช่ือวา่เป็นประตสูู่ฟยอร์ด ตวัเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายกุว่า 1,000 
ปี ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู่ 225,000 คน สถานท่ีสวยงามท่ีได้ขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก และมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการ
บนัทกึภาพมากท่ีสดุ   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian 
บ่าย เท่ียวชมเมืองเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าท่ี

ส าคญัของนอร์เวย์มาตัง้แตค่ริสศตวรรษท่ี 13 เมืองนีล้้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลกู 
มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร เท่ียวชมเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตัง้ของ Fish Market 
และ Bryggen ท่ียังคงอนุรักษ์อาคารไม้ท่ีมีอายุเกือบ 300 ปี ซึง่เป็นตวัอย่างการ
ก่อสร้างท่ีโดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
(Unesco) แล้วน าคณะนั่งรถรางขึน้สู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร
เหนือระดบัน า้ ทะเลเพ่ือให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศ
ท่ีงดงามไม่ควรพลาด แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ท่ีถูกสร้างให้
เดินได้อย่างสะดวก และร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร   

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON HOTEL ROYAL BERGEN หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันท่ี 6 เบอร์เก้น - บินสู่ออสโล - เที่ยวชมมือง - พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้ – สวน
วิกเกอร์แลนด์-ช้อปป้ิงถนนคาร์ลโจฮันเกท 

11 ก.ค. / 25 ก.ค. 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Scandinavian Buffet 
09.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ  
10.15 น. ถงึสนามบินการ์เดอมนู กรุงออสโล รถรอรับแล้วน าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านเท่ียวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนั

เก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 น าคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้
โบราณ จดัแสดงเก่ียวกับเรือไวกิง้ท่ีสร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุด
ได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิต 
ประจ าวัน ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี  แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมี
ประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิน้รนต่อสู้ของมนุษย์
ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรช่ือดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจ
กลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่
อายุกว่า 100 ปีอาทิเนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมือง
เก่าซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

 

 

  อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท ถนนคนเดินและย่าน  
ช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของออสโล   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SCANDIC GARDEMOEN OSLO AIRPORT HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.scandichotels.com 

 
วันท่ี 7 ออสโล - บนิสู่อัลต้า - นอร์ธเคป - ชมพระอาทติย์เที่ยงคืน 12 ก.ค. / 26 ก.ค. 
07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบ Box จากโรงแรม Breakfast Box 
10.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ  
12.40 น. ถึงเมืองอลัต้า เมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์เวย์ เมืองนีท้่านสามารถชมพระ

อาทิตย์เท่ียงคืนได้ เพราะเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล  
(144 ก.ม.) 

http://media.tellus.no/images/?d=1&p=4729&t=1&.jpg
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14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านขึน้สูด่ินแดนตอนเหนือ ลอดอโุมงค์ใต้ทะเลสูน่อร์ธเคปท่ีเมืองฮอนนิ่งสแวก 

ท่ีตัง้อยู่บนดินแดนเหนือสดุท่ีมีประชากรอาศยัอยู่บนเขตยโุรปเหนือ 
(178 ก.ม.) 

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

เคป ชมภาพถ่ายเก่ียวกับการประพาสของรัชกาลท่ี 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่ง
พระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ท่ีปัจจบุนัได้จดัแสดงไว้ให้
ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ท่ี
จดัสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเร่ืองราวของปรากฏการณ์
พระอาทิตย์เท่ียงคืนในห้อง Auditorium ก่อนท่ีจะไปชมปรากฏการณ์จริงด้าน
นอก ต่อจากนัน้เฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปด้วย แชมเปญแกล้มด้วยไข่
ปลาคาร์เวียเลิศรส แล้วรับมอบประกาศนียบตัร ส าหรับผู้มาเยือน สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางกลบั 

 

 

 น าท่านเข้าพกัโรงแรม SCANDIC HOTEL BRYGGEN  หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

www.scandichotels.com  

วันท่ี 8 นอร์ธเคป - ลักเซลฟ์ - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - ซาริเซลก้า 
(ฟินแลนด์)  

13 ก.ค. / 27 ก.ค. 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางลอดอโุมงค์กลบัสู่ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ ณ ดินแดนตอนเหนือของประเทศ

ฟินแลนด์ ท่ีเรียกกนัวา่เขตฟินน์มาร์ก หรือเขตแลปป์แลนด์ บริเวณแถบนีเ้ป็นท่ีอยู่
อาศัยของชาวแลปป์ หรือ อีกช่ือหนึ่งคือซามิ (Sami) น าคณะข้ามพรมแดนสู่
ประเทศฟินแลนด์เมืองคาราสจอค 

(237 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนีเ้ป็นเขต Lapland  ของชาว Sami ซึ่งเป็นชน

เผ่าพืน้เมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนีม้ีความยาวถึง 80 ก.ม. น าท่าน
เ ข้ า ช ม  SIIDA MUSEUM (OPENING HOURS In Summer, June 1  - 
September 19 from 9 a.m. to 8 p.m. daily) พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ท่ีจัด
แสดงออกเป็น 2 ส่วน ๆ แรกเป็นเอ็กซิบิชั่น บอกเล่าเร่ืองราวและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวพืน้เมือง และอีกส่วนหนึ่งเป็น Open Air Museum ท่ีให้ท่านได้
เห็นภาพบรรยากาศจริงของการด ารงชีวิต เป็นกลุม่ชาติพนัธ์เก่าแก่ท่ีเคยโยกย้าย
ถ่ินฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเลีย้ง
กวางเรนเดียร์ไว้ใช้งาน ซึ่งท่านสามารถหาซือ้สินค้าท่ีระลึกผลิตภัณฑ์จากกวาง
เรนเดียร์เป็นของฝาก  

(155 ก.ม.) 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม STAR ARCTIC HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://stararctichotel.com  
วันท่ี 9 ซาริเซลก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บนิสู่เฮลซิงกิ  14 ก.ค. / 28 ก.ค. 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ เมืองโรวาเนียมิ เป็นนครหลวงของเขตแลปแลนด์ 

ดินแดนมหศัจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุน่กบัเขตหนาวเหนือ)  
(257 ก.ม.) 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเยือนดินแดนซานตาครอส Santa Claus Village ท่ีเส้น Arctic Circle 

ดิ น แดน  Lapland ไ ด้ ช่ื อ ว่ า เป็ น  The Christmas City ให้ ท่ าน ได้ พ บ แล ะ
บนัทึกภาพกบัลงุซานตาครอส ได้ตลอดปี เชิญท่านเลือกซือ้ของขวญัในเทศกาล
คริสต์มาสท่ีจะมาถึง หรือของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับลุงซานต้าและคริสมาสต์จ านวน
มาก พร้อมบริการไปรษณีย์ท่ีประทบัตราส านักงาน Santa Claus ท่ีบริการส่งไป
ยงัทัว่โลก   

18.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินภายในประเทศ  

http://www.scandichotels.com/
https://stararctichotel.com/
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20.25 น. คณะเดินทางถงึกรุงเฮลซิงกิหลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
21.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.ihg.com  

วันท่ี 10 เฮลซิงกิ - จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หนิ - ช้อปป้ิง - 
ล่องเรือส าราญซิลเลียไลน์ 

15 ก.ค. / 29 ก.ค. 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Scandinavian Buffet 
09.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองเร่ิมจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียง

นอก จากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลกึแก่นกัท่องเท่ียว ยงัเป็น
แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และยังเป็นท่ีตัง้สถานท่ี
ส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือก
ซือ้สินค้าท่ีระลึกตามอัธยาศัย แล้วน าเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบ
โดยสองพ่ีน้อง ตวัโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันท่ีสร้างอยู่
ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแตง่แบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี จากนัน้เย่ียม
ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้  ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ท่ีงดงามด้วย
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย ผ่านชมจัตุรัสสภาสูง (Senate Square) ซึ่ง
เป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน 
เท่ียวชมสวนสาธารณะเวลล์  ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้
แตง่เพลงฟินแลนเดีย 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมเมือง หรือ ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  
15.00 น. เดินทางสูท่่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ท่ี

พร่ังพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง 
Sauna, Spa ฯลฯ  (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน) น าท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน 

 

 
19.30 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือ

ส าราญ 
Local 

 พกัค้างคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพกัคู่
แบบ SEASIDE CABIN 

www.tallinksilja.com 

วันท่ี 11 กรุงสตอ็กโฮลม์ (สวีเดน) - แกมล่าสแตน - ซิตีฮ้อลล์ - พพิธิภัณฑ์เรือ
วอซ่า  

16 ก.ค. / 30 ก.ค. 

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

ศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ
ทันสมยัของบ้าน เมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่ริมน า้และ
ตามเนินสูงต ่า ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลกน าท่านชม
เมืองท่ีจุดชมวิว แล้วผ่านไปชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่ท่ีสดุและสวยงามราวกบั
ภาพวาด ปัจจุบนัยงัทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยงัเป็นท่ีตัง้
ของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้ น ตลอดจนกลุ่มอาคาร
พิพิธภณัฑ์ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. น าท่านเข้าชมซิตีฮ้อลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึง่ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออก แบบ

โดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกวา่ 8 ล้าน
ก้อนและมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 
ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวลัโนเบล ในห้องบลู
ฮอลล์ท่ีดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพ่ือรองรับแขกเหร่ือกว่า 1,300 คน 
แล้วน าท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือวอซา (Vasa) เป็นเรือท่ีถูกกู้ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 
เน่ืองจาก สามารถรักษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่ง
ประดับประดา ด้ วย รูปแกะสลักนับ ร้อย ชิ น้  เรือวอซาเป็นท รัพ ย์สมบัติ

 

 
 

http://www.ihg.com/
http://www.tallinksilja.com/
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ทางศิลปะท่ีโดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก 
เรือล านี ถู้กจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ ท่ีสร้างขึน้ เพ่ือแสดงเรือล านี ใ้นเมือง
สต็อกโฮล์ม พิพิธภณัฑ์แห่งนีด้งึดดูนกัท่องเท่ียวได้มากท่ีสดุในบรรดาพิพิธภณัฑ์
ในสแกนดิเนเวีย 

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

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

วันท่ี 12 เดนิทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ 17 ก.ค. / 31 ก.ค. 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Scandinavian Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
14.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG961  
วันท่ี 13 คณะเดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ 18 ก.ค. / 01 ส.ค. 
05.50 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า โดยจะค านงึถงึ
ผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 

ก าหนดวันเดนิทาง 
06 - 18 ก.ค. 2561 20 ก.ค.- 01 ส.ค. 2561   

คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : 
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ(Single Room) 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ(Double Single Use) 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ ใหญ่หกัท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) เดก็หกัท่านละ 

175,000.- 
157,900.- 
140,900.- 
29,000.- 
32,000.- 

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

 
 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-CPH / ARN-BKK) รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิงแล้ว ณ วนัท่ี 6 

ธนัวาคม 2560 
 คา่สายการบินภายในประเทศ (BGN-OSL / OSL-ALF / RVN-HEL) รวมคา่ภาษีน า้มนั 
 คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก, พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้, คา่รถไฟสายโรแมนติก, ลอ่งเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์, คา่

Excursion ธารน า้แข็งบริกสดาล, รถรางขึน้ยอดเขาฟลอยเอน่, คา่เข้าศนูย์นิทรรศการปรากฏการณ์พระอาทิตย์
เท่ียงคืน, คา่เข้าพิพิธภณัฑ์แลปป์, ซิตีฮ้อลล์, พิพิธภณัฑ์เรือวอซา 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการคดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อย
กวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุ
ถงึสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ

สมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูล
ของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

http://www.radissonblu.com/
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 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียก
คา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % จากคา่บริการ 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหาร

และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่าน

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่
จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ี
เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้
ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั 

 หมายเหตุ ในกรณีที่กรุ๊ปปิดแล้วคดิว่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ในกรณีท่ีวนัเดินทางดงักลา่วเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี

ซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่
ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีทา่นไมแ่น่ใจวา่จะได้รับ
การพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การ
ย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพ่ิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN  
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ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ 
ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนัก่อนการเดินทาง 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระ
เงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% , 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์ , ลฟุฮนัซา่ , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่
กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการ
บินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

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

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ 
หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนั
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยก
กระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี
ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 
ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสาย
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การบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วัน (วันท าการ) 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู 
ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 10 นิว้ ท่ีเรียกวา่  ไบโอเมตริกซ์  ซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผู้สมคัรทกุทา่นจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับยื่นวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้า ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / 

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลอืก
เลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ 
ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ช่ือผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องคนืคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


