
 

 
 
 
 
        

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเกน้      (ไทย-ฟินแลนด-์เดนมารก์) 

06.00น. พรอ้มกนั ณ สูส่นามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S  สายการบินฟินนแ์อร ์เจา้หนา้ท่ี

ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

08.55 น.  ออกเดินทางฃสูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี  AY 142 สายการบินฟินนแ์อร ์ 

15.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

17.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยเท่ียวบินท่ี AY 959 สายการบินฟินนแ์อร ์ 

18.25 น. เดินเทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น า

ทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ FIRST HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง ลิตเต้ินเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-พระราชวงัอมาเลียนบอรก์-ถนนสตรอยก-์ล่องเรือส าราญ DFDS  

             (เดนมารก์) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นถา่ยรูปคูก่บัลิตเต้ิลเมอรเ์มด เงือกนอ้ยสญัลกัษณ์ของ

เมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศรา้รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนักเลา่นิทานระดบัโลก ฮนัส ์คริสเตียน แอน

เดอร์สนั โดยไดร้ับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซน่ เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น าทา่นถา่ยรูปบริเวณน ้าพุเกฟิ

ออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสรา้งเกาะซีแลนดข้ึ์นมา น าทา่นชมพระราชวงัอมาเลียนบอรก์ ท่ีประทบั

ในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก ปราสาทประกอบดว้ยอาคารส่ีเหล่ียมส่ีหลงัรอบจตุัรัสแปดเหล่ียม ดา้น หนา้

ตกแตง่แบบเรียบแตภ่ายในเป็นแบบโรโคโคท่ีดีท่ีสุดของทวีปยุโรปตอนเหนือ ชมพิธีการเปล่ียนการ์ดทหารรักษา

พระองคใ์นชุดเคร่ืองแบบที่ งดงาม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ยา่นถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดใน

โลก ท่ีมีสินคา้ย่ีหอ้แบรนดเ์นม อาทิ หลุยสวิ์ตตอง ชาแนล และอีกมากมาย  เดินทางสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS 

(Scandinevian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางดว้ยเรือส าราญ DFDS Seaways สู่เมืองออสโล พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ   ภายในเรือส าราญ

ท่านจะไดพ้บกับบรรยากาศสุดหรูหรา นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกับ

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะไดท้  าใหท้า่นไดร้ับความเพลิดเพลินตลอดเวลาท่ีอยูบ่น

เรือส าราญล าน้ี อาทิเชน่ ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการเตน้ร าและแสง

สี บาร์ ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการด่ืม รา้นสินคา้ปลอดภาษีซ่ึงทา่นจะสามารถ

เลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไมต่อ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ท่ีทา่นจะไดพ้บ

เป็น สินคา้ท่ีปลอดภาษีเรียบร้อยแลว้ เช่น น ้าหอมย่ีหอ้ดงั Chanel, 

Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย 

นอกจากน้ียงัมีร้านขายเส้ือผา้แฟชั่นท่ีมีช่ือเสียงใหท้ ่านไดเ้ลือกซ้ืออย่างจุใจ ส าหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได ้

ส าหรับช็อคโกแลตท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

ค า่ บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรือส าราญและพกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 

วนัท่ีสาม ออสโล-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร-์The Oslo Opera House-เกโล่   

                       (นอรเ์วย)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ หลงัอาหารเชา้เรือแลน่ผา่นเขตออสโลฟยอร์ดท่ี

สวยงามและมีช่ือเสียง ทา่นไมค่วรพลาดกบัการบนัทึกภาพสวยบนดาดฟ้าเรือยามรับอรุณ  



 

09.45 น. เรือเขา้เทียบทา่ท่ีกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเสด็จ

ประพาสยุโรปเป็นครั้งท่ีสอง เพ่ือทรงรับการรักษาทางการแพทย ์และเพ่ือการสง่เสริมความสมัพนัธท์างการทูตกบักลุม่

ประเทศในยุโรปรวมทัง้ประเทศนอร์เวย ์ไดท้รงเสด็จเย่ียมพระมหากษัตริย์

โฮคูน ท่ีกรุงคริสตตี์อาเนีย หรือกรุงออสโลในปัจจุบนั น ามาดว้ยความ

ปล้ืมปีติแก่พสกนิกรเป็นลน้พน้ น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือไวก้ิง

โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 

โดยขุดไดจ้ากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบั

เคร่ืองมือในชีวิต ประจ าวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี  น าท่านสู่

อุทยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิต

และการด้ินรนตอ่สูข้องมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงักุสตาฟ-วิเกอแลนด ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูป The Oslo Opera House หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณ

ชายฝั่งของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล และการปรับผงัการจราจรของชายฝั่งดา้นตวัเมือง

ออสโล ใกลก้บัสถานีรถไฟใหญข่องเมืองถนนคาร์ลโจฮนัสเ์กท เร่ิมตน้จากสถานีรถไฟสูพ่ระบรมมหาราชวงั ท่ีประทบั

ของพระมหากษัตริยแ์หง่นอร์เวย ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัที่ สุดของเมือง เดินเลน่ถา่ยรูปยา่นทา่เรือท่ี Anker Brygge 

ท่ีกลายเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหลง่รวมของภตัตาคารและบาร์ช ัน้ดี น าทา่นเดินทางสู่เมืองเกโล่ (Geilo) ระหวา่ง

เสน้ทางแวะใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัสนามกีฬาสกีจมัพโ์ฮลเม่นโคลลบ์าคเค่น ตัง้อยูน่อกเมืองออสโล ตลอดเสน้ทาง

ทา่นจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ ่ผา่นหมูบ่า้นชนบทสูเ่มืองท่ีมีประชากรอาศยั

อยูเ่พียง 2,000 คน แตมี่ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในดา้น

ศูนยกี์ฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ GEILO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี มีรด์าล-ฟลอม-รถไฟสายโรแมนติก-ซองนฟ์ยอรด์-กูด๊วาเกน้-เบอรเ์กน้            (นอรเ์วย)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าคณะนั่งรถไฟ 

NSB ของนอร์เวยสู์่มีรด์าล ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตัง้ของสถานีรถไฟสายโร

แมนติก ตัง้อยูบ่นความสูงถึง 866 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ใกล ้

กบัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา เปล่ียนเป็นรถไฟ

ขบวนพิเศษเสน้ทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูฟ่ลอม ท่ีคุณ

จะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลาย

ของธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดินภาพของหิมะที่ ปกคลุมอยูบ่นยอด

เขา เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและแมน่ ้าพรอ้มจอดใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบัน ้าตก 

Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูรอ้น ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยูม่ากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลอ่งเรือชมซองนฟ์ยอรด์ ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวย ์มีความยาวถึง 204 กม. 

จากทะเลเขา้มาในแผน่ดินโดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของธารน ้าแข็งเม่ือ

หลายลา้นปีกอ่นจนถึงเมืองกูด๊วาเกน้ น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเบอรเ์กน้ โดยรถโคช้เมืองใหญอ่นัดบัสองไดร้ับยกยอ่ง

วา่เป็นเมืองวฒันธรรม และเป็นเมืองทอ่งเท่ียวที่ มีช่ือเสียงดา้นตะวนัตกสุดของแผน่ดินนอร์เวย ์น าทา่นชมเขตเมืองเกา่

ของเบอร์เกน้ Fish Market มีอายุกวา่ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ SCANDIC BERGEN  HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

 

 



 

วนัท่ีหา้ เบอรเ์กน้-ย่านบร๊ิกเกน้-สต็อกโฮลม์-จุดชมวิวภาพวาด-แกมล่าสแตน-พระราชวงัหลวง 

            (นอรเ์วย-์สวีเดน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมเมือง

เบอรเ์กน้ ตวัเมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่อายุกว่า 

1,000 ปี ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 คน ชมเมืองใน

ฝนัท่ีแสนน่ารัก สถานที่ สวยงามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ 

ย่านบร๊ิกเก้น ในเ มืองเบอร์ เก ้น เ ป็นท่า เ รืออัน เก่าแก่ท่ี มี

ความส าคญัตอ่อาณาจกัรการคา้ขายในยุคสันนิบาตฮนัเซียติก 

อาคารอายุกวา่ 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟรอ้นท ์ซ่ึงเป็นตวัอยา่ง

การกอ่สรา้งท่ีโดดเดน่ และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนไดร้ับการบนัทึกภาพมากท่ีสุด และไดร้ับ

การจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก ้(Unesco) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเบอร์เกน้ เพ่ือ

เดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม ์ประเทศสวีเดน  

11.15 น.  ออกเดินทางสูส่นามบินอารล์นัดา้ สต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยเท่ียวบิน AY 804  

12.35 น.  ถึงสนามบินอารล์นัดา้ กรุงสต็อกโฮลม์ บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จากนั้นน าทา่นเดินทางสูต่วัเมือง

สต็อคโฮลม์ น าทา่นเท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก จนไดร้ับการขนาน

นามว่า “ความงามบนผิวน ้า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่ง

ประวติัศาสตร์มาตัง้แตค่รั้งศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้น

ชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก น าทา่น

ชมเมืองท่ีจุดชมวิวภาพวาด จากนั้นอิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ NK ซ่ึงเป็นหา้งท่ีใหญท่ี่สุดในยุโรปเหนือ

หรือยา่นวอลค์ก้ิงสตรีทอนัทนัสมยั เขา้สู่แกมล่าสแตน เมืองเกา่แกท่ี่สุดและสวยงามราวกบัภาพวาด ถนนหนทางปูดว้ย

พ้ืนหิน ยา่นเขตเมืองเกา่มีวิหารแบบกอธิค, แหลง่รา้นคา้และรา้นอาหาร, คาเฟ่ ในบรรยากาศดัง้เดิม ชมพระราชวงั

หลวง งดงามและอลงัการดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส ์ริดดาร์ฮูเซท ์มรดกตกทอดทางวฒันธรรมของชนชัน้ขุนนาง 

อาคารรัฐสภาและอาคารพิพิธภณัฑเ์มือง 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ COURTYARD HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหก พิพิธภณัฑเ์รือวาซา-ซิต้ีฮอลล-์หอ้งโถงทองค า-หอ้งจดัเล้ียง-ล่องเรือส าราญ Silja Line          (สวีเดน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา ซ่ึงตัง้โชวเ์รือรบโบราณท่ีกูข้ึ้นมาได ้

จากท่ีจมอยูใ่ตท้ะเลถึง 333 ปี และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ เรือวาซานั้น 

สรา้งข้ึนเมืองปี ค.ศ. 1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบท่ีใหญท่ี่สุดบรรทุกปืน

ใหญถึ่ง 64 กระบอก วนัแรกท่ีออกเดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงใตท้ะเล

ลึก 35 เมตร เป็นเวลานานถึง 333 ปี น าทา่นเขา้ชมซิต้ีฮอลล ์หรือ

ศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั

ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และ

มุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 ในเดือนธนัวาคมชมหอ้งโถงทองค า  (Golden Hall) ท่ี

ประดบัดว้ยโมเสคทองค านับลา้นช้ินชมหอ้งจดัเล้ียง(Blue Hall) ในท่ีวนัท่ี 10 ธนัวาคม ของทุกปี จะมีพิธีมอบ

รางวลัโนเบล ณ ท่ีแหง่น้ี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อิสระตามอธัยาศยัใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง 

จากนั้นรถโคช้รอรับคณะท่ีโรงแรมแลว้เดินทางสูท่า่เรือส าราญซิลเลียไลน์ น า

คณะสูท่่าเรือส าราญสุดหร ูSilja Line เรือส าราญแหง่ทะเลบอลติคอนัหรูหรา



 

และสงา่งามพรั่งพรอ้มไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภตัตาคาร, รา้นอาหาร, บาร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, 

ศูนยส์นัทนาการส าหรับครอบครัว, รา้นคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบั กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก

ส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

ค า่ บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคาร เรือส าราญน าทา่นลอ่งทะเลบอลติก   ชมวิว

ทิวทศัน์อนัสวยงามของหมูเ่กาะ แกง่หิน ทา่เรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่หแ์หง่

สแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮลม์-กรุงเฮลซิงกิ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 

วนัท่ีเจ็ด  เฮลซิงกิ-มหาวิหาร Uspensy-จตัุรสัรฐัสภา-อนุสาวรียซิ์เบลิอุซ-โรวาเนียมิ                    (ฟินแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  

09.45 น. เรือส าราญเทียบทา่ท่ีกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด ์รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะแลว้เดินทางสูต่วั

เมืองชมตลาดนดัริมทะเล ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแกน่ักทอ่งเท่ียว แหลง่

ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไมแ้ละดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตัง้สถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลาง

และโบสถ ์อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าเขา้ชมRock Church โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพ่ี

นอ้งตวัโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันท่ีสรา้งอยูภ่ายในหินขนาดใหญมี่การตกแตง่แบบทนัสมยั

พรอ้มระบบเสียงท่ีดี ตอ่จากนั้นชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซท่ี์งดงามดว้ยลกัษณะ

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมจตัุรสัรฐัสภา ซ่ึงเป็นท่ีตัง้

ของอนุสาวรีย์พระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน 

นอกจากนั้นยงัมีอนุสาวรียซิ์เบลิอุซ (Sibelius) คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ตง่เพลง

ฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล ์จากนั้นอิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมเมืองหรือช ้

อปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั 

16.45 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองโรวาเนียมิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ ยวบินท่ี AY 535 

17.40 น.  ถึงสนามบินเมืองโรวาเนียมิ ซ่ึงตัง้อยูเ่หนือเสน้อาร์กติกเซอร์เคิล 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ SCANDIC ROVANIEMI HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด โรวาเนียมิ-หมู่บา้นซานตาคลอส-อิวาโร่              (ฟินแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าคณะเขา้สู่หมู่บา้นซานตาครอส ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวมา

ตัง้แตปี่ค.ศ. 1925 ตัง้อยูบ่นเสน้อาร์คติกเซอร์เคิล จากความเช่ือท่ีวา่ลุง

ซานตา้ หนวดขาวผูเ้ป็นอมตะ และมีเอลฟ์ซ่ึงมีต านานในแถบสแกนดิเนเวีย

เป็นผูช้ว่ย จะท าหนา้ท่ีส่งของขวญัในวนัคริสตม์าสใหก้บัเด็กและพูดคุยกบั

เด็กๆ, รับจดหมายของเด็กๆจากทัว่โลก ภายในหมูบ่า้นมีท่ีท าการไปรษณีย ์

ส าหรับทา่นท่ีตอ้งการสง่ของขวญัไปยงัคนท่ีทา่นรัก , รา้นขายของท่ีระลึก, 

ถา่ยรูปกบัคุณลุงซานตา้ไวเ้ป็นท่ีระลึก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่เมืองอิวาโล (IVALO) เป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูช่าวประมงวา่มี

แหลง่แมน่ ้าที่ มีปลาแซลมอนดีท่ีสุดในโลกแหง่หน่ึง ชมความงามของทะเลสาบอินารี แหลง่น ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ ่ซ่ึงเป็น

ท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ แวะซ้ือของท่ีระลึกงานฝีมือของชาวแลปป์ น าทา่นขา้มผา่นสูเ่ขตแดนของประเทศฟินแลนด์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั ณ HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดบั

เดียวกนั 

วนัท่ีเกา้ ทะลเสาบอินารี-ฮอนน่ิงสว็อก-ศุนยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป-อ่าวฮูรน์วีคา         (ฟินแลนด-์นอรเ์วย)์ 



 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นข้ึนสูดิ่นแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์ผา่นทะเลสาบ

อินารี แหลง่น ้าจืดขนาดใหญก่บัเกาะแกง่มากมาย บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวแลปป์ (Sami) น าคณะขา้ม

พรมแดนสูป่ระเทศนอร์เวยท่ี์ เมืองคาราสจอด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลสูน่อร์ธเคปท่ีเมืองฮอนน่ิงสว็อก ท่ีต ัง้อยูบ่นดินแดนเหนือ

สุดท่ีมีประชากรอาศยัอยูบ่นเขตยุโรปเหนือน าทา่นสมัผสักบับรรยากาศแหง่ข ัว้โลกเหนือใน 

ค า่ บริการอาหารค ่ า ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่ท่ีต ัง้ของศูนย์นิทรรศการ

นอรธ์เคป ซ่ึงตัง้อยูบ่นปลายแหลมนอร์ธเคป น าทา่นไปชมอ่าวฮูรน์วีคา 

(Hornvika Bay) เรือพระท่ีนั่งทอดสมอเม่ือ 100 ปีกอ่นท่ีจะเสด็จพระราช

ด าเนินสู่แหลมเหนือ เขา้สู่อาคารชมภาพถ่ายเก่ียวกบัการประพาสของ

รัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2450 ซ่ึงพระองคไ์ดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหิน

ขนาดใหญ ่ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้หช้าวไทยไดมี้ความภาคภูมิใจในพระปรีชา

สามารถภายในพิพิธภณัฑส์ยาม ท่ีจดัสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกป่ระเทศไทย รับฟงัและชมเร่ืองราวของปรากฏการณ์

พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในหอ้ง Auditorium กอ่นท่ีจะไปชมปรากฏการณ์จริงดา้นนอก แลว้รับมอบประกาศนียบตัร

ส าหรับผูม้าเยือน สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั ณ  SCANDIC HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสิบ แฮมเมอรเ์ฟส-เสาหินเมอริเดียน-อารติ์โกบ้าร-์อิวาโล                     (ฟินแลนด)์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าคณะสูเ่มืองแฮมเมอรเ์ฟส เป็นเมืองท่ีมีประชากรอยู่

ประมาณ 9,500 คน เป็นเมืองทา่และเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยัและตัง้อยูเ่หนือเสน้อาร์คติคเซอเคิลผา่นชมวิว

ทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม บางครั้งสามารถพบเห็นกวางเรนเดียร์ ไดต้ลอดสองขา้งทาง น าคณะถา่ยรูปกบั เสาหิน

เมอริเดียน สรา้งข้ึนสมยักษัตริยอ์อสกา้ท่ี 2 ค.ศ.1894 เป็นสญัลกัษณข์องการวดัเสน้รอบวงของโลกของโครงการ

วิทยาศาสตร์นานาชาติ และไดร้ับการข้ึนทะเบียนการเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.2005 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมอารติ์โกบ้ารน์ ้าแข็ง ท่ีแกะสลกัจากน ้าแข็งข ัว้โลกทัง้โตะ๊, เกา้อ้ี 

หรือแมแ้ตแ่กว้เคร่ืองด่ืมเอง ส าหรับประสบการณดี์ๆในการเยือนขัว้โลก จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองอิวาโล ผา่นชม

วิวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม เต็มไปดว้ยฟยอร์ดกระจายตวัอยูโ่ดยทัว่ไป สามารถพบเห็นกวางเรนเดียร์ตลอดสอง

ขา้งทาง  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั ณ HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสิบเอ็ด  อิวาโร่- เฮลซิงกิ                                    (ฟินแลนด)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น า ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

12.45 น.  บินลดัฟ้า สูเ่มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเท่ียวบินท่ี AY 637 สายการบินฟินนแ์อร ์ 

15.05 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

17.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี AY 141 สายการบินฟินนแ์อร ์

(รับประทานอาหารบนเคร่ืองพรอ้มเคร่ืองด่ืม) 

วนัท่ีสิบสอง  กรุงเทพฯ            (ไทย)  

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ  

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง ลดท่านละ   6,000 บาท 

พกัเด่ียว    ท่านละ  30,000 บาท 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินฟินแอร์  

***ขอ้ก าหนดสายการบิน*** 

ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได ้1 ใบ/1 ทา่น เทา่นั้น และน ้าหนักกระเป๋าตอ้งไมเ่กิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าถือติดตวั

ข้ึนเคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนักกระเป๋าตอ้งไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

 โรงแรม ท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 คา่เขา้ชมสถานที่ ทอ่งเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000/150,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (ท่านละ 2 ยูโร/วนั/คน) และคนขบัรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วนั/คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 11 วนั) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

25 ก.ค. – 5 ส.ค. 132,900 



 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

 หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ทา่น โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่นออก

เดินทาง 2 สปัดาห ์

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีเกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบติัเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะ

รักษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่ สุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ใน

กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

อนัเน่ืองจากการกระท าที่ สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 

** หมายเหตุ ** 

     การจองคิวย่ืนวีซ่าเชงเกน้(นอรเ์วย)์ หลงัจากท่ีเลือกวนัย่ืนวีซ่าในเวปไซตข์องทางสถานทตูแลว้

จะตอ้งช าระค่าวีซ่าทนัที(ซ่ึงรวมอยู่ในราคาทวัรแ์ลว้) กรณีท่ีทางบริษทัไดท้ าการจองคิวย่ืนวีซ่าและแจง้ให้

ผูเ้ดินทางรบัทราบแลว้ ถา้ผูเ้ดินทางเกิดการเปล่ียนแปลงคิวย่ืนในภายหลงั ทางผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบ 

ค่าวีซ่าในครัง้ถดัไปดว้ยตวัเอง  

 

 



 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส  

4. ใบรบัรองการท างาน (อพัเดทไมเ่กิน 1 เดือน) จากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและ

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะ

กลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรอง(DBD) ท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ขอเป็นแบบภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนาสถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริงและภาษาองักฤษเท่านัน้) 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได  ้


