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NT439
ทวัรย์ุโรป สแกนดเินเวยี พระอาทติยเ์ทยีงคนื 12 วัน 10 คนื (AY)
ทัวรส์วเีดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ สแกนดเินเวยี ยุโรป , 12 วัน 10 คนื ,

GEILO HOTEL  , AC MARRIOTT BELLA SKY  , HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL  , SCANDIC
HONNINGSVAG HOTEL  , SCANDIC BERGEN HOTEL  , Courtyard by Marriott Stockholm Hotel  , เรือสําราญ
DFDS Seaways  , เรือสําราญซลิเลยีไลน ์Silja Line  , SCANDIC ROVANIEMI HOTEL

เฮลซงิก ิ- กรงุโคเปนเฮเกน้ - ลติเตลิเมอรเ์มด - น้าํพเุกฟิออน - ยา่นถนนสตรอยก ์- เรอืสาํราญ DFDS 
ออสโล - พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ - อุทยานฟร็อกเนอร ์- The Oslo Opera House - Anker Brygge

เกโล ่- กู๊ดวาเกน้ - ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ - รถไฟสายโรแมนตกิ - เบอรเ์กน้ - กรงุสต็อกโฮลม ์- พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 
ซติฮีอลล ์- หอ้งโถงทองคํา - ยา่น SERGELS TORG - ทา่เรอืสาํราญซลิเลยีไลน ์- มหาวหิาร Uspensy - จตัุรสัรฐัสภา 

โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาครอส - อวิาโล - ทะเลสาบอนิาร ี- คาราสจอด - ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเล 
ศูนยน์ทิรรศการนอรธ์เคป - พระอาทติยเ์ทยีงคนื - อารต์โิกบ้ารน์ ้าํแข็ง 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เฮลซงิก ิ- โคเปนเฮเกน้

06.00 น.
พรอ้มกัน ณ สู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู8 แถว S สายการบนิฟินนแ์อร์
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับพรอ้มบรกิารตดิป้ายชอืใหก้ับกระเป๋าทกุทา่น



08.55 น.
ออกเดนิทางฃสู ่เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดย เทยีวบนิท ีAY142 สายการบนิฟินนแ์อร ์(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

15.15 น.
เดนิทางถงึ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์แวะเปลยีนเครือง

17.45 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยเทยีวบนิท ีAY 959 สายการบนิฟินนแ์อร์

18.25 น.
เดนิเทางถงึ กรุงโคเปนเฮเกน้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AC HOTEL BELLA SKY หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี2
ลติเตนิเมอรเ์มด - น้าํพเุกฟิออน - ถนนสตรอยก ์- ลอ่งเรอืสําราญ DFDS

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ ลติเตลิเมอรเ์มด เงอืกนอ้ยสญัลักษณ์ของเมอืง
ซงึยังคงนังเศรา้รอเจา้ชายตามเนือเรืองในเทพนยิายอันลอืลันของนักเลา่นทิานระดับโลก ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรส์นั
โดยไดรั้บการสนับสนุนจากบรเิวอร ์จาคอบเซน่ เจา้ของมูลนธิคิารล์สเบริก์ 

นําทา่นถ่ายรูปบรเิวณ น้าํพเุกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกับบตุรชายทรี่วมสรา้งเกาะซแีลนดข์นึมา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ ยา่นถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปปิงทยีาวทสีดุในโลก ทมีสีนิคา้ยีหอ้แบรนดเ์นม อาท ิหลยุสว์ติตอง ชาแนล
และอกีมากมาย 

เดนิทางสูท่า่เรือเพอืลง เรอืสําราญ DFDS (Scandinevian Seaway) ทพีรังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง
Sauna, Spa ฯลฯ กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสําหรับคา้งคนืบนเรือ 1 คนื เพอืความสะดวกในการเดนิทางของทา่น

16.30 น.
ออกเดนิทางดว้ย เรือสําราญ DFDS Seaways สู ่เมอืงออสโล พักคา้งคนืบนเรือสําราญ ภายในเรือสําราญทา่นจะไดพ้บกับบรรยากาศสดุหรูหรา
นอกจากนีทา่นจะไดพ้บกับกจิกรรมตา่ง  ๆทจีะไดทํ้าใหท้า่นไดรั้บความเพลดิเพลนิตลอดเวลาทอียู่บนเรือสําราญลํานี อาทเิชน่ ดสิโกเ้ธค
สําหรับผูท้มีใีจรักการเตน้รําและแสงส ีบาร ์สําหรับผูท้มีใีจรักการดมื
รา้นสนิคา้ปลอดภาษีซงึทา่นจะสามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดอ้ย่างจใุจโดยไม่ตอ้งเร่งรีบใด
ซงึสนิคา้ททีา่นจะไดพ้บเป็นสนิคา้ทปีลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เชน่ น ้าํหอมยีหอ้ดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney
และอนืๆอกีมากมาย นอกจากนียังมรีา้นขายเสอืผา้แฟชนัทมีชีอืเสยีงใหท้า่นไดเ้ลอืกซอือย่างจใุจ สําหรับนอ้ง  ๆหนูๆ
พลาดไม่ไดสํ้าหรับช็อคโกแลตทมีใีหเ้ลอืกมากมายหลายชนดิ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํแบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารในเรือสําราญและพักคา้งคนืบนเรือสําราญ

ทพีกั
เรือสําราญ DFDS Seaways

วนัท ี3
ออสโล - พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ-อทุยานฟร็อกเนอร-์The Oslo Opera House-เกโล่

เชา้



บรกิารอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ หลังอาหารเชา้เรือแลน่ผา่นเขตออสโลฟยอรด์ทสีวยงามและมชีอืเสยีง
ทา่นไม่ควรพลาดกับการบันทกึภาพสวยบนดาดฟ้าเรือยามรับอรุณ

09.45 น.
เรือเขา้เทยีบทา่ท ีกรุงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงเสด็จประพาสยุโรปเป็นครังทสีอง
เพอืทรงรับการรักษาทางการแพทย ์และเพอืการสง่เสรมิความสมัพันธท์างการทตูกับกลุม่ประเทศในยุโรปรวมทังประเทศนอรเ์วย์
ไดท้รงเสด็จเยียมพระมหากษัตรยิโ์ฮคนู ทกีรุงครสิตต์อีาเนีย หรือกรุงออสโลในปัจจบัุน นํามาดว้ยความปลมืปีตแิกพ่สกนกิรเป็นลน้พน้ 

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกงิโบราณ จัดแสดงเกยีวกับเรือไวกงิทสีรา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษท ี9 โดยขดุไดจ้ากรอบ ๆ
ออสโลฟยอรด์ นอกจากนียังจัดแสดงเกยีวกับเครืองมอืในชวีติ ประจําวันทมีอีายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี 

นําทา่นสู ่อทุยานฟร็อกเนอร ์ทมีปีระตมิากรรมแสดงถงึความเป็นอยู่สภาพชวีติและการดนิรนตอ่สูข้องมนุษยช์าติ
ซงึเป็นผลงานประตมิากรชอืดังกสุตาฟ-วเิกอแลนด์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูป The Oslo Opera House หนงึในโครงการปรับปรุงบรเิวณชายฝังของออสโลใหเ้กดิเป็นพนืททีมีปีระโยชน ์ดว้ยเงนิทนุมหาศาล
และการปรับผังการจราจรของชายฝังดา้นตัวเมอืง ออสโล ใกลก้ับสถานีรถไฟใหญ่ของเมอืงถนนคารล์โจฮันสเ์กท
เรมิตน้จากสถานีรถไฟสูพ่ระบรมมหาราชวัง ทปีระทับของพระมหากษัตรยิแ์หง่นอรเ์วย ์เป็นแหลง่ชอ้ปปิงทสํีาคัญทสีดุของเมอืง 

เดนิเลน่ถ่ายรูปย่านทา่เรือท ีAnker Brygge ทกีลายเป็นย่านชอ้ปปิงและแหลง่รวมของภัตตาคารและบารช์นัด ี

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกโล ่(Geilo) ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิทัศนข์องลําธารทกีัดเซาะหบุเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่
ผา่นหมู่บา้นชนบทสูเ่มอืงทมีปีระชากรอาศัยอยู่เพยีง 2,000 คน แตม่ทีรัพยากรทางธรรมชาต ิอาท ิเหล็ก, โลหะ อยู่เป็นจํานวนมาก
อกีทังยังมคีวามสําคัญในดา้นศนูยก์ฬีาฤดหูนาวของยุโรปเหนืออกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
GEILO HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
กูด๊วาเกน้ - ซองนฟ์ยอรด์ - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนตกิ - มรีด์าล - เบอรเ์กน้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงกูด๊วาเกน้ และ ลอ่งเรอืชมซองนฟ์ยอรด์ ทสีวยงาม มคีวามยาวและลกึเขา้มาในแผน่ดนิทสีดุในนอรเ์วย์
มคีวามยาวถงึ 204 กม.
โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิเีกดิจากการกัดเซาะแผน่ดนิของธารน ้าํแข็งเมอืหลายลา้นปีกอ่นใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพชวนฝันของสายน ้าํผา่นภผูาหนิสงูตระหงา่น
และยังไดเ้ห็นสสีนัของกลุม่หมู่บา้น ชมุชนเล็กๆทสีรา้งบา้นเรือนดว้ยไมส้นและทาสแีนวพาสเทล ของทังสองฝังของซองนฟ์ยอรด์จนถงึ
เมอืงฟลอม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังจากนันนําทา่นขนึรถไฟขบวนพเิศษ เสน้ทางสายโรแมนตกิ (FLAMSBANA)
ซงึเป็นเมอืงทตัีงของสถานีรถไฟสายโรแมนตกิทมีภีมูทัิศนง์ดงามสดุสายตา เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภเูขา, สะพานขา้มหบุเขา
น ้าํตกคยีอสฟอสเซน่ ซงึเป็นน ้าํตกทมีชีอืเสยีงขนาดใหญ่และงดงามแหง่หนงึของนอรเ์วย์
ทางคณะจะไดช้นืชมเสน้ทางทเีป็นธรรมชาตแิละทัศนียภาพทโีรแมนตกิตลอดจนถงึเมอืงมรีด์าล

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรเ์กน้ โดยรถโคช้เมอืงใหญ่อันดับสองไดรั้บยกย่องวา่เป็นเมอืงวัฒนธรรม
และเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงดา้นตะวันตกสดุของแผน่ดนินอรเ์วย ์



นําทา่นชมเขตเมอืงเกา่ของเบอรเ์กน้ Fish Market มอีายุกวา่ 1,000ปี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SCANDIC BERGEN HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
เบอรเ์กน้ - ยา่นบรกิเกน้ - สต็อกโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา(นอรเ์วย-์สวเีดน)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม เมอืงเบอรเ์กน้ ตัวเมอืงเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเกา่แกอ่ายุกวา่ 1,000 ปี ปัจจบัุนมปีระชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน
ชมเมอืงในฝันทแีสนน่ารัก สถานทสีวยงามทไีดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกอาท ิย่านบรกิเกน้ในเมอืงเบอรเ์กน้
เป็นทา่เรืออันเกา่แกท่มีคีวามสําคัญตอ่อาณาจักรการคา้ขายในยุคสนันบิาตฮันเซยีตกิ อาคารอายุกวา่ 900 ปี และเขตวอเตอรฟ์รอ้นท์
ซงึเป็นตัวอย่างการกอ่สรา้งทโีดดเดน่ และมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม จนไดรั้บการบันทกึภาพมากทสีดุ
และไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก ้(Unesco) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเบอรเ์กน้ เพอืเดนิทางสู ่กรุงสต็อกโฮลม ์ประเทศสวเีดน

11.20 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอารล์นัดา้ สต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยเทยีวบนิ AY 804

12.35 น.
ถงึ สนามบนิอารล์นัดา้กรุงสต็อกโฮลม์

บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูตั่วเมอืง สต็อคโฮลม์ นําทา่นเทยีวชมเมอืงหลวงของ ประเทศสวเีดน ทมีคีวามสวยงามทสีดุแหง่หนงึของโลก
จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ความงามบนผวิน ้าํ” (Beauty on Water) หรือราชนีิแหง่ทะเลบอลตคิ กรุงสต็อกโฮลม์
เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรม์าตังแตค่รังศตวรรษท ี13 ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบา้นเมอืง ตกึรามบา้นชอ่ง
รวมทังปราสาทราชวัง ตังอยู่รมิน ้าํและตามเนนิสงูต่าํ ทําใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทสีวยทสีดุแหง่หนงึในโลก 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ซงึตังโชวเ์รือรบโบราณทกีูข้นึมาไดจ้ากทจีมอยู่ใตท้ะเลถงึ 333 ปี และยังคงสภาพทสีมบรูณ์ เรือวาซานัน
สรา้งขนึเมอืงปี ค.ศ. 1628 หวังจะใหเ้ป็นเรือรบทใีหญ่ทสีดุบรรทกุปืนใหญ่ถงึ 64 กระบอก วันแรกทอีอกเดนิทางได ้500 เมตร ก็จมลงใตท้ะเลลกึ
35 เมตร เป็นเวลานานถงึ 333 ปี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
COURTYARD by MARRIOTT STOCKHOLM KUNGSHOLMENHOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
ซติฮีอลล ์- หอ้งโถงทองคํา-SERGELS TORG - ลอ่งเรอืสําราญ Silja Line(สวเีดน)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชม ซติฮีอลล ์หรือศาลาวา่การเมอืงซงึใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg
สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 ในเดอืนธันวาคม

ชม หอ้งโถงทองคํา (Golden Hall)ทปีระดับดว้ยโมเสคทองคํานับลา้นชนิชมหอ้งจัดเลยีง(Blue Hall)ในทวัีนท ี10 ธันวาคม ของทกุปี
จะมพีธิมีอบรางวัลโนเบล ณ ทแีหง่นี 



จากนันอสิระใหท้กุทา่นไดช้อ้ปปิง ยา่น SERGELS TORG ซงึจะมหีา้งสรรพสนิคา้ชนันําตังเรียงรายใกล ้ๆ กัน
รวมทังรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมดังๆทังหลาย ก็ตังอยู่โซนเดยีวกันทังหมด

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันรถโคช้รอรับคณะแลว้เดนิทางสู ่ทา่เรอืสําราญซลิเลยีไลน ์นําคณะสูท่า่เรือสําราญสดุหรู Silja Line
เรือสําราญแหง่ทะเลบอลตคิอันหรูหราและสงา่งามพรังพรอ้มไปดว้ยสงิอํานวยความสะดวกครบครัน อาท ิภัตตาคาร, รา้นอาหาร, บาร,์ ไนตค์ลับ,
ดสิโกเ้ธค, ศนูยส์นัทนาการสําหรับครอบครัว, รา้นคา้ปลอดภาษี และเสยีงโชคในคาสโินมรีะดับกรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสําหรับคา้งคนืบนเรือ 1
คนื เพอืความสะดวกในการเดนิทางของทา่น

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํแบบ “สแกนดเินเวยีบุฟเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคาร 

เรือสําราญนําทา่นลอ่งทะเลบอลตกิ ชมววิทวิทัศนอั์นสวยงามของหมู่เกาะ แกง่หนิ ทา่เรือ และบา้นไมส้มัยศตวรรษท ี19
ระหวา่งสองเมอืงหลวงมหาเสน่หแ์หง่สแกนดเินเวยี กรุงสต็อกโฮลม์-กรุงเฮลซงิก ิพักคา้งคนืบนเรือสําราญ

ทพีกั
เรือสําราญ Silja Line

วนัท ี7
เฮลซงิก ิ- มหาวหิาร Uspensy - จตัรุสัรฐัสภา - โรวาเนยีมิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือสําราญ

09.45 น.
เรอืสําราญเทยีบทา่ทกีรุงเฮลซงิก ินครหลวงของประเทศฟินแลนด ์รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะแลว้เดนิทางสูตั่วเมอืงชมตลาดนัดรมิทะเล
ทมีชีอืเสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทขีายของทรีะลกึแกนั่กทอ่งเทยีว แหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไมแ้ละดอกไมแ้ลว้
ยังเป็นทตัีงสถานทสํีาคัญ อาท ิทําเนียบประธานาธบิด ีศาลากลางและโบสถ ์อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึตามอัธยาศัย 

นําคณะถ่ายรูป มหาวหิาร Uspensy ของศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อดอกซท์งีดงามดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม จตัรุสัรฐัสภา ซงึเป็นทตัีงของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวหิารใหญ่นกิายรูเธอรัน 

ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะสู ่สนามบนิมอืงเฮลซงิกิ

16.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงโรวาเนยีม ิโดย สายการบนิฟินนแ์อร ์เทยีวบนิ AY 535

17.35 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงโรวาเนยีม ิซงึตังอยู่เหนือเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SCANDIC ROVANIEMIHOTEL หรอืระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
โรวาเนยีม ิ- หมูบ่า้นซานตาคลอส - อวิาโร่

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําคณะเขา้สู ่หมูบ่า้นซานตาครอส ทมีปีระวัตคิวามเป็นมายาวมาตังแตปี่ค.ศ. 1925 ตังอยู่บนเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ จากความเชอืทวีา่ลงุซานตา้
หนวดขาวผูเ้ป็นอมตะ และมเีอลฟ์ซงึมตํีานานในแถบสแกนดเินเวยีเป็นผูช้ว่ย จะทําหนา้ทสีง่ของขวัญในวันครสิตม์าสใหก้ับเด็กและพดูคยุกับเด็ก ,ๆ
รับจดหมายของเด็กๆจากทัวโลก ภายในหมู่บา้นมทีทํีาการไปรษณีย ์สําหรับทา่นทตีอ้งการสง่ของขวัญไปยังคนททีา่นรัก , รา้นขายของทรีะลกึ,
ถ่ายรูปกับคณุลงุซานตา้ไวเ้ป็นทรีะลกึ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอวิาโล (IVALO) เป็นทรีูจั้กกันในหมู่ชาวประมงวา่มแีหลง่แม่น ้าํทมีปีลาแซลมอนดทีสีดุในโลกแหง่หนงึ
ชมความงามของทะเลสาบอนิารี แหลง่น ้าํจดืทมีขีนาดใหญ่ ซงึเป็นทอียู่อาศัยของชาวแลปป์ แวะซอืของทรีะลกึงานฝีมอืของชาวแลปป์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี9
ทะลเสาบอนิาร ี- คาราสจอด - ฮอนนงิสว็อก - ศนุยน์ทิรรศการนอรธ์เคป

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นขนึสูด่นิแดนตอนเหนือของ ประเทศฟินแลนด ์ผา่น ทะเลสาบอนิาร ีแหลง่น ้าํจดืขนาดใหญ่กับเกาะแกง่มากมาย
บรเิวณแถบนีเป็นทอียู่อาศัยของชาวแลปป์ (Sami) 

นําคณะขา้มพรมแดนสู ่ประเทศนอรเ์วย ์ท ีเมอืงคาราสจอด

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ลอดอโุมงคใ์ตท้ะเลสูน่อรธ์เคป ท ีเมอืงฮอนนงิสว็อก
ทตัีงอยู่บนดนิแดนเหนือสดุทมีปีระชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรปเหนือนําทา่นสมัผัสกับบรรยากาศแหง่ขัวโลกเหนือใน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

เดนิทางสูท่ตัีงของ ศนูยน์ทิรรศการนอรธ์เคป ซงึตังอยู่บนปลายแหลมนอรธ์เคป เรือพระทนัีงทอดสมอเมอื 100
ปีกอ่นทจีะเสด็จพระราชดําเนนิสูแ่หลมเหนือ เป็นจดุทชีมพระอาทติยเ์ทยีงคนืทดีทีสีดุแหง่หนงึของโลก
เขา้สูอ่าคารชมภาพถ่ายเกยีวกับการประพาสของรัชกาลท ี5 เมอืปี พ.ศ. 2450 ซงึพระองคไ์ดจ้ารกึพระปรมาภไิธยบนกอ้นหนิขนาดใหญ่
ทปัีจจบัุนไดจั้ดแสดงไวใ้หช้าวไทยไดม้คีวามภาคภมูใิจในพระปรีชาสามารถภายในพพิธิภัณฑส์ยาม ทจัีดสรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิกป่ระเทศไทย
รับฟัง

และชมเรืองราวของ ปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทยีงคนื ในหอ้ง Auditorium กอ่นทจีะไปชมปรากฏการณ์จรงิดา้นนอก
แลว้รับมอบประกาศนียบัตรสําหรับผูม้าเยือน สมควรแกเ่วลา

ทพีกั
SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL หรือระดับเดยีวกัน (***การไดเ้ห็นปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทยีงคนื
ตอ้งขนึอยูก่บัสภาพทอ้งฟ้าและอากาศในขณะนนัของแตล่ะวนัดว้ย)

วนัท ี10
อารต์โิกบ้าร ์- อวิาโล

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม อารต์โิกบ้ารน์้าํแข็ง ทแีกะสลักจากน ้าํแข็งขัวโลกทังโตะ๊, เกา้อ ีหรือแมแ้ตแ่กว้เครืองดมืเอง
สําหรับประสบการณ์ดีๆ ในการเยือนขัวโลกโดยจะมใีหช้มวดิโีอขันตอนการสรา้งบารน์ ้าํแข็งแหง่นี
จากนันทางคณะจะไดใ้สเ่สอืกันหนาวแบบพเิศษของทางบาร ์เพอืเขา้ไปสมัผัสบรรยากาศดา้นในของบารน์ ้าํแข็ง
พรอ้มชมิเครืองดมืทเีสรฟ์ิมาในแกว้ททํีาจากน ้าํแข็ง 2 ดรงิค/์ทา่นหรือถ่ายรูปตามมุมตา่งๆตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอวิาโล ผา่นชมววิทวิทัศนส์องขา้งทางทสีวยงาม เต็มไปดว้ยฟยอรด์กระจายตัวอยู่โดยทัวไป
สามารถพบเห็นกวางเรนเดยีรต์ลอดสองขา้งทางชมความงามของทะเลสาบอนิารี แหลง่น ้าํจดืทมีขีนาดใหญ่ ซงึเป็นทอียู่อาศัยของชาวแลปป์
แวะซอืของทรีะลกึงานฝีมอืของชาวแลปป์ 

นําทา่นขา้มผา่นสู ่เขตแดนของประเทศฟินแลนด์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี11
อวิาโร ่- เฮลซงิกิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

08.50 น.
บนิลัดฟ้า สู ่เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทยีวบนิท ีAY637 สายการบนิฟินนแ์อร

11.15 น.
เดนิทางถงึ เมอืงเฮลซงิก ิ(รับคปูองเงนิสด 20 ยูโร/ทา่น เลอืกรับประทานอาหารระหวา่งแวะเปลยีนเครือง)

17.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีAY 141 สายการบนิฟินนแ์อร ์(รับประทานอาหารบนเครืองพรอ้มเครืองดมื)

วนัท ี12
กรุงเทพฯ

07.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรส์วเีดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ สแกนดเินเวยี
ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี13 สงิหาคม 2562 เวลา 13:36 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรส์วเีดน นอรเ์วย ์เดนมารก์
สแกนดเินเวยี ยโุรป

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด (ไป-กลบั) สายการบนิฟินแอร์

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทรีะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมในการขอยนืวซีา่กลุม่เชงเกน้ทางสถานทูตจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีมทุกกรณี

• รถโคช้ปรบัอากาศท่องเทยีวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• โรงแรม ทพีกัตามระบุหรอืเทยีบเท่าในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน)

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามทรีะบุในรายการ

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• หวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีว คอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000/150,000 บาท

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้23 กโิลกรมั/1 ใบ/ 1 ท่านเท่านัน

• คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯ จัดให ้

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ (ทา่นละ 2 ยโูร/วนั/คน)

• คา่ทปิคนขบัรถ (ทา่นละ 2 ยโูร/วนั/คน)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย100 บาท / วนั / คน (100x13วนั= 1,300 บาท)

เงอืนไขในการจองทัวร์

• สาํหรบัการจอง กรณุาชําระเงนิมดัจําท่านละ 40,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสาํเนาหนังสอืเดนิทาง

• ชําระยอดทังหมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขนึไป คนืมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายเบอืงตน้ 5,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เกบ็เงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ

• กรณวีซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่
คา่มดัจําตวัเครอืงบนิหรอืคา่ตวัเครอืงบนิ เป็นตน้



หมายเหตุ

•  บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณทีผีูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีสีญูหาย
สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืงเป็นตน้

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิท
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด

• สาํหรบัทนัีง LONG LEG หรอืทนัีงบรเิวณทางออกฉกุเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทมีคีณุสมบัตติามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถสอืสารภาษาองักฤษได ้
ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิและอาํนาจในการใหท้นัีง LONG LEG
ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทสีายการบนิตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

• โรงแรมทพีกัในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากเป็นภมูปิระเทศทมีอีากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2
เตยีง และ SOFA BED ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม

เอกสารเบอืงตน้ในการขอยนืวซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยนื 15 วันทําการ
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนวิมอื ณ สถานทตู ตามวันและเวลาทนัีดหมาย
(เอกสารและขนัตอนการยนืวซีา่แตล่ะสถานทตูมคีวามตา่งกันและอาจจะมกีารเปลยีนแปลงได ้
โปรดสอบถามกับเจา้หนา้ทอีกีครังเพอืความถูกตอ้งในการเตรยีมตวัเพอืยนืวซีา่) ( **
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตนเพอืทําการสแกนลายนวิมอื ตามวัน เวลาและสถานททีนัีดหมาย** )
• พาสปอรต์ ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน กลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง 2 รปู)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน / หรอืสาํเนาบัตรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี

• ใบรบัรองการทํางานจากบรษัิททที่านทํางานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน
โดยระบุตาํแหนง่และอตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางาน เพอืเดนิทางไปยโุรป
หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนด

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรบัรองทคีดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน
พรอ้มวัตถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลงั 6 เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ)

• STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอและมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ
ทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและสามารถทจีะใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนาสถานฑูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน

• กรณทีบีรษัิทของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ
จะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบั มาทํางานของท่าน โดยระบุรายชอืผูเ้ดนิทาง
และเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากทางสถาบันการศกึษาภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เท่านัน

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมเป็นภาษาองักฤษ โดยทบีดิา, มารดา
และบุตรจะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกี ท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอ หรอืสาํนักงานเขต
โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอืและประทับตรารบัรองจากทาง ราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั
หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตเพอืใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑูตฯ เรอืงวซีา่ของท่าน



เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบุโดยทังหมด

• การยืน

วซีา่นัน ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมดัจําท่านละ 20,000 ตอ่ท่านกอ่นเท่านัน ถงึสามารถดาํเนนิการขนัตอนการยนืวซีา่ได ้
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