
 

 

 
 

 

 

 
  

  

  

ทวัร์ทวัร์นอร์เวย์นอร์เวย์--ฟินแลนด์ ฟินแลนด์   
พระอาทติย์เที่ยงคืนพระอาทติย์เที่ยงคืน  

โดย...สายการบนิฟินน์ แอร์ (AY)  
จองทวัรภ์ายในวนัท่ี 30 เม.ย. 2561 รบัสว่นลดทนัที 

   จากราคา 184,900 เหลือท่านละ....  
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ก ำหนดกำรเดินทำง : 21 กรกฎำคม – 03 สงิหำคม 2561 

 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ BKK-HEL AY144 23.35-06.05+1 

วนัท่ีสอง เฮลซิงกิ-ออสโล HEL-OSL AY911 07.35-08.05 

วนัท่ีส่ี เบอรเ์กน้-โบโด BGO-BOO WR614 10.10-12.00 

วนัท่ีสิบสาม เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ HEL-BKK AY141 17.30-07.15+1 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ  

20.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ทางเขา้

ท่ี 4แถว G สายการบินฟินน ์แอรเ์จา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

23.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ  โดย สำยกำรบินฟินน ์แอร ์ เท่ียวบินท่ี 

AY144 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน (เดนมำรค์) - ออสโล - ไกโล่  

06.05 น.  เดินทางถึงสนมบิน กรุงเฮลซิงกิ  (HELSINKI) เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล โดย สำยกำรบินฟินน ์แอร ์ เท่ียวบินท่ี 

AY911 

 

08.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล(OSLO) เมืองหลวงของประเทศ

นอรเ์วย ์ในปี 2006 ออสโลไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดใน

โลกแทนท่ีโตเกียว โดยออสโลตั้งอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ท่ีช่ือ 

“ออสโลฟยอร์ด” ตัวเมืองประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะๆใหญ่ท่ีสุดช่ือ 

MALMOYA นอกจากน้ี ยงัมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซ่ึงเป็นแหล่งน ้าจืด

ส าคญั  

น าท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมท ำเนียบรฐับำล พระบรมมหำรำชวัง 

อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชัน่แนลเธีย

เตอร ์อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมือง ประดบัไปดว้ยน ้าพุ สวนและประติมากรรมเติมแต่งใหดู้กลมกลืน 

ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีท่ีมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผู้

ท่ีไดร้ับรางวลัอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ท่ีถูกสรา้ง

ขึ้ นมาใหมด่ว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั    

น าท่าน เขำ้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง (VIKING SHIP MUSEUM) อาคาร

ชั้นเดียว ท่ีจดัแสดงเรือไวก้ิงไว ้3 ล า แต่ละล ามีอายุประมาณ 1,000 ปี 

โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ี ยังจัดแสดงเก่ียวกับ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชม

ต านานความเจริญในอดีตท่ียิ่งใหญ่ของชาวไวก้ิงบรรพบุรุษของชาว

นอรเ์วยท่ี์เดินทางไกลกว่าค่อนโลกดว้ยพาหนะน้ี ชาวไวก้ิงใชเ้รือในการ

 



 

 

 
รบ ท าการคา้และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  เรือในพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง

ท่ีเด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ท าจากไมโ้อ๊ค ใชฝี้พายราว 

30 คนคาดว่าสรา้งขึ้ นเพ่ือกษัตริยไ์วก้ิงใชใ้นการเดินทางระยะสั้นๆ ใน

ทะเล 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม อุทยำนฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture 

Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ี

ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่น

หลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็น

ท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) 

แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองไกโล่ (GEILO) หน่ึงในเมืองสกีรีสอรท์กลางหุบ 

เขา และดินแดนแห่งกลาเซียรท่ี์มีช่ือเสียงของนอรเ์วย ์

 

 น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม VESTLIA RESORT หรือเทียบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่สำม ไกโล่- กูด้วำนเกน้ - ล่องเรือชมซองฟยอรด์ – ฟลอม – นัง่รถไฟสำยโรแมนติด – วอส – 

เบอรเ์กน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูด้วำนเกน้ (GUDVANGEN) เพ่ือล่องเรือ

....... 

 

10.00 น. น าท่าน ล่องเรือชมซอง ฟยอรด์ (SOGNE FJORD) ท่ีสวยงามท่ีสุดใน

นอรเ์วย ์มีความถึง 204  กิโลเมตร จากทะเลเขา้มาในแผ่นดิน โดยเป็น

ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผ่นดินของธาร

น ้าแข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอยา่งไมรู่ ้

เบ่ือ ชายฝั่งนอรเ์วยม์ีความเวา้แหวง่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลกและเป็นประเทศ

ท่ีบญัญติัศพัทค์ าวา่ ฟยอรด์ ขึ้ นมาอีกดว้ย  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ันน าท่านออกจาก เมืองฟลอม (FLAM) ซ่ึงตั้งอยู่ปลายสุดของฟ

ยอร์ด เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย ์ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของ 

ซอง ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) เดินทางสู่ สถำนีรถไฟไมรด์ำล 

(MYRDAL) สถานีรถไฟท่ีอยู่สูงท่ีสุด โดยสูงจากระดบัน ้าทะเลกว่า 1,000 

เมตร เป็นสถานีรถไฟท่ีมีทศันียภาพงดงามท่ีสุดในนอรเ์วย ์

น าท่าน นัง่รถไฟสำยโรแมนตกิ ฟลอม – ไมรด์ำล โดยสถานีไมรด์าล

เป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบ์านา  โดยสถานี

ไมรด์าลแห่งน้ีอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 867 เมตร   

น าท่านเปล่ียนขบวนรถไฟเป็นสาย ฟลอมสบ์ำนำ (FLAMSBANA)  

 



 

 

 
เสน้ทางรถไฟสายโรแมนติกท่ีมีช่ือเสียงของนอรเ์วย ์นัง่รถไฟสำยโแมน 

ตกิ เลียบไปตามเสน้ทางชมวิวแสนสวย ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกบั 

ธรรมชาติอนัสวยงาม ลดัเลาะไปตามไหล่เขา รถไฟจะจอดใหท่้านชม  

น ้ำตก KJOSFOSS ซ่ึงน ้าท่ีไหลไดม้าจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) เมืองน่ารกัริมทะเลสาบท่ีซ่ึงลน้

เกลา้รชักาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทบัเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 

1907 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอรเ์กน้ (BERGEN) (102 กิโลเมตร) เมือง

หลวงแห่งศิลปวฒันธรรม เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของนอรเ์วย ์  ทางชายฝั่ง

ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอรด์ของประเทศนอรเ์วย ์

อีกทั้งยงัเป็นเมืองมรดกโลก โดยไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยูเนสโกดว้ย และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี  ค.ศ. 

1217 ก่อนจะยา้ยไปยงักรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299 

น าท่านชมเมืองเบอรเ์กน้ ย่านเมืองเก่าชาวประมง ท่าเทียบเรือเดิน

สมุทร และเป็นศูนยก์ลางการขุดเจาะน ้ามนัของประเทศดว้ย ชมบริเวณ

ท่ำเรือเก่ำบริกเกน (BRYGGEN) หรือยา่นเมืองเก่าของเบอรเ์กน้ ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณข์องเมืองน้ี ดว้ยหอ้งแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นท่ีสรา้งดว้ยไม้

ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จัว่หน้าสามเหล่ียม มีเสน่หน่์ารกั หน้าบา้น

มกัจะตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปหวักวาง ตวัแคปริคอน หรือมา้มงักร 

และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลงัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็น

แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโก  

น าท่านนัง่รถรางขึ้ นสู่  ยอดเขำ ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้าทะเล 320 ม. 

ใหท่้าชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา  

อิสระใหท่้านเดินเล่น ซ้ือของฝากของท่ีระลึกบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซ่ึงมี 

ทั้งยา่นตลาดปลา ตลาดนัดขายสินคา้พ้ืนเมือง ผลไม ้งานศิลปะ ฯลฯ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ เบอรเ์กน้ – โบโด  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเดินทางสู่เมืองโบโด  

10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโบโด(BODO)  โดย สำยกำรบินวิเดโร เท่ียวบินท่ี  

WF614 

 

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินโบโด น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโบโด(BODO)  

เป็นเมืองอยูท่างตอนเหนือของอารก์ติกเซอรเ์คิล มีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

เขตนอรด์แลนด ์(NORDLAND) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ใน

ภาคเหนือของประเทศนอรเ์วย ์

 



 

 

 
บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ำรบินนอรเ์วย ์(NORWEGIAN AVIATION  

MUSEUM) ชมพิพิธภณัฑก์ารบินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตสแกนดิเนเวีย  

เป็นสถานท่ีส าหรบัเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัศาสตรก์ารบิน รวม 

ไปถึงบทบาทท่ีส าคญัของการบินในช่วงยุคสงครามเย็นอีกดว้ย  

พิพิธภณัฑก์ารบินนอรเ์วย ์ถูกเปิดใช ้1994 และถูกเปิดใชเ้ป็น 

พิพิธภณัฑใ์นปี 1998 ภายในพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเก่ียวกบั หอควบคุม 

การบิน เคร่ืองบินรุ่นต่างๆ รวมไปถึงเคร่ืองบินโบราณอีกจ านวนมาก  

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม SCANDIC BODO HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่หำ้ โบโด-มอสคิเนส-โซวำเกน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเท่ียวชมเมืองโบโด (Bodo) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้น

การท่องเท่ียว อีกทั้งยงัเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอารก์ติกเซอรเ์คิล 

มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตนอรด์แลนด ์(Nordland) และเป็นเมืองใหญ่เป็น

อนัดับ 2 ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย ์น าท่านเยี่ยมชม มหำวิหำร

ประจ ำเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo Domkirke) สรา้งขึ้ น

ในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารท่ีค่อนขา้งมีความทันสมยั และมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในเมืองโบโด โดยส่ิงท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดก็คงจะเป็นหอระฆงัท่ีมี

ความสูงถึง 36 เมตร และการประดบัประดาหน้าต่างท่ีสวยงาม อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเท่ียวภายในเมืองโบโด 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโบโดเพ่ือนัง่เรือขา้มสู่เมืองมอสคิเนส 

(Moskenes) 
 

19.00 น. 
เดินทางถึงเมืองมอสคิเนส (MOSKENES) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองโซวำเกน้  (SORVAGEN) เพ่ือน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม LOFOTEN RORBU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก โซวำเกน้-รีนน-์สโววำร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หมู่บำ้น Å เป็นหมู่บา้นท่ีไดข้ึ้ นช่ือว่าสวยท่ีสุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อนั

เป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือว่าเป็นหมู่บา้นท่ีไดร้บัความ

นิยมอยา่งมากจากนักท่องเท่ียว 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เมืองรีนน ์(REINE) ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้อง

เกาะ ระหว่างสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัสวยงาม

 



 

 

 
แปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็นถนนเสน้หลกัสายเดียวของหมู่

เกาะลอฟโฟเทน น าท่านเดินทางผ่านถนนเสน้เล็กๆเช่ือต่อระหว่างเกาะ

เล็กเกาะน้อย ขา้มสะพานต่างๆ จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง REINE ให้

ท่านไดเ้ดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ จนกระทัง่

ไดเ้วลาอนัสมควร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองท่ำ HENNINGSVAER (50 กิโลเมตร) 

เป็นเมืองท่าและหมู่บา้นชาวประมงท่ีปัจจุบันชาวบา้นยังคงประมงกัน

อยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวต่างพากัน  มาแวะ

เวียน ซ่ึงจุดเด่นของเมืองน้ีคือบา้นชำวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่

ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพท่ีสวยงาม

ตัดกับวิวภูเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพท่ี

สวยงามไม่น้อย ใหท่้านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตาม

อธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑห์มู่บำ้นชำวประมง (NORWEGIAN FISHING 

VILLAGE  MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ท่ีมีประวัติความเป็นมา

ยาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีสถานท่ีต่างๆใหนั้กท่องเท่ียว

ไดเ้ขา้ชม อาทิ โรงงานผลิตน ้ามนัตับปลาคอด (COD LIVER OIL 

FACTORY), รา้นขายเบเกอร่ี และรา้นขายของท่ีระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : 

รา้นคา้และโรงงานต่างๆอาจปิดท าการเน่ืองจากวนัหยุดเทศกาล โดย

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า) ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมหมู่บา้น และเก็บภาพ

ความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม SCANDIC SVOLVAER HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่เจ็ด สโววำร-์นำรวิ์ค-ทรอมโซ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ผ่านถนนเสน้ทาง E10 เสน้ทางสายธรรมชาติใหท่้าน

ไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามตลอดสองขา้งทางสู่ เมืองนำรวิ์ค 

(NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วยท่ี์แวดลอ้มดว้ยภูเขา

และทะเลอนักวา้งใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของพ้ืนท่ีการเล่นสกีท่ีมีความ

เป็นเอกลกัษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างมากในช่วง

ฤดูหนาว อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดูแสง  เหนือ พรอ้มกับ

แนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยงั

เป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 ทรง

เสด็จประพาสอีกดว้ย จนกระทัง่เดินทางถึง เมืองนำรวิ์ค  

 



 

 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่าน ขึ้ นกระเชา้สู่ยอดเขำ NARVIKFJELLET 

(หมำยเหต ุ: ทำงบริษทัขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร 

หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยตอ่กำรข้ึนกระเชำ้สู่ยอดเขำ โดยไม่

สำมำรถแจง้ใหท้รำบไดล่้วงหนำ้ ) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) (250 กิโลเมตร) 

เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของนอรเ์วยอ์ยูใ่นเขตมณฑลทรอมทางตอน

เหนือของนอรเ์วยแ์ละทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีก

ทั้งยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด ในเขตอารค์ติกเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) 

อีกดว้ย จนกระทัง่เดินทางถึงเมืองทรอมโซ    

 

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารทอ้งถ่ิน)  

วนัที่แปด ทรอมโซ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑข์ั้วโลก (POLAR MUSEUM) อีกหน่ึง

พิพิธภณัฑท่ี์ อยูใ่นอาคารไมสี้แดง ตั้งอยูบ่นท่าเทียบเรือ เป็นอีกหน่ึง

อาคารแห่งประวติัศาสตรข์องประเทศนอรเ์วย ์ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในช่วงปี 

1830 ภายในมีการจดั แสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตรข์องภูมิภาค การ

ส ารวจขัว้โลก รวมไปถึงพ้ืนท่ีในแถบอารก์ติก นอกจากน้ียงัมีการจดั

แสดงเก่ียวกบัการล่าสตัวใ์นเขตอารก์ติก ซ่ึงไดแ้ก่ ปลาวาฬ หมีขัว้โลก 

แมวน ้า และสิงโตทะเล  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ช่ืนชมความงดงามของ

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไม้

เก่าแก่ท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสนัสดใสฉูดฉาด น าท่านถ่ายรูป พิพิธภณัฑ์

ศิลปะนอรเ์วยต์อนเหนือ  ใหท่้านไดช้มเร่ืองราวทางประวติัศาสตรท์าง

ตอนเหนือของนอรเ์วย ์ 

จสกน้ันน าท่านเขา้ชมมหำวิหำรอำรค์ติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหา

วิหารท่ีสรา้งขึ้ นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สรา้งขึ้ นในปี 1965 

อีกทั้งยงัมีโครงสรา้งโดดเด่น ซ่ึงไดร้ับแรงบันดาลใจในการ สรา้งมาก

จากสภาพภูมิทศัน์ในแบบภาคเหนือของนอรเ์วย ์มหาวิหารอารค์ติกยงั

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงอีกแห่ง หน่ึงของเมืองทรอมโซ 

เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถชมความงามของพระ

อาทิตยเ์ท่ียงคืน ไดอ้ย่างชดัเจน อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกท่ี  

Storgata Shopping Street ซ่ึงรา้นคา้ในถนนย่านน้ีส่วนใหญ่เปิดบริการ 

24 ชม.   

 



 

 

 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

วนัที่เกำ้ ทรอมโซ-สกีโบทน-์อลัตำ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สกีโบทน ์(SKIBOTN) เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ท่ีเมือง

ทรอม (TROM)  ซ่ึงเป็นหมู่บา้นทางประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัระหว่าง ชาว

นอรเ์วเจ่ียน Norwegians, ชาวซามิ Sami และชาวเควน Kven  สกีโบทน์

ตั้งอยู่ริมชายฝั่งดา้นในสุดของลีนเจนฟยอรด์ (Lyngen Fjord) และยงัมี

ความยาวไปตามแนวภูเขาหลายลกูอีกประมาณ 100 กม. อีกดว้ย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองอลัตำ (ALTA) เมืองใหญ่ท่ีสุดในฟินน์

มารก์ เป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูช่าวประมงวา่มีแหล่งน ้าท่ีมีปลาแซลมอนท่ีดี

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เป็นเมืองหนา้ด่านของการมาสู่นอรธ์เคปป์ เพ่ือไป

ดูพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน สามารถชมสถานท่ีต่างๆ ในเมืองน้ี  

น าท่านชมโบสถแ์ห่งแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS CATHEDRAL) 

โบสถส์ไตลโ์มเดิรน์ท่ีมีแสงเหนือเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม SCANDIC ALTA HOTEL หรือเทียบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่สิบ อลัตำ-ฮอนน่ิงแสวก-นอรท์เคป-ฮอนน่ิงแสวก  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเดินทางสู่ คำฟยอรด์ (KAFJORD) ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลท่ีมีความ 

ยาวถึง 6,780 เมตร เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองฮอนน่ิงสแวก  

(HONNINGSVAG) ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก ดินแดนทาง 

ภาคเหนือของประเทศนอรเ์วย ์เป็นแควน้กวา้งใหญ่ซ่ึงเป็นบริเวณแห่ง 

ทะเลน ้ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง พระอาทิตยเ์ท่ียง 

คืน 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ความหนาวเย็นแห่งดินแดนขั้วโลกกับ 

“Artico Ice Bar” บารน์ ้าแข็งท่ีสรา้งจากน ้าแข็งและหิมะใหท่้านไดด่ื้ม

เคร่ืองด่ืมเย็นๆ กบับรรยากาศเย็นๆ (ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ –ฤดูรอ้น แม้

สภาพอากาศอากาศจะไมไ่ดป้กคลุมดว้ยหิมะ แต่ท่านจะไดช้มจากสภาพ

ท่ีจ าลองท่ีเหมือนจริง) 

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL  หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

22.30 น. ออกเดินทางสู่ท่ีตั้งของ “ศูนยนิ์ทรรศกำรนอรธ์เคป” ซ่ึงตั้งอยู่บนปลาย

แหลมนอรธ์เคป ชมภาพถ่ายเก่ียวกบัการประพาสของรชักาลท่ี 5 เมื่อปี 
 



 

 

 
พ.ศ. 2450 ซ่ึงพระองคไ์ดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหินขนาดใหญ่ ท่ี

ปัจจุบันได้จัดแสดงไวใ้ห้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชา

สามารถภายในพิพิธภณัฑส์ยาม ท่ีจดัสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ประเทศ

ไทย รบัฟังและชมเร่ืองราวของปรากฏการณพ์ระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในหอ้ง 

Auditorium ก่อนท่ีจะไปชมปรากฏการณจ์ริงดา้นนอก ต่อจากน้ันเฉลิม

ฉลองการพิชิตแหลมนอรธ์เคปดว้ย แชมเปญแกลม้ดว้ยไข่ปลาคารเ์วีย

เลิศรส แลว้รบัมอบประกาศนียบตัร ส าหรบัผูม้าเยือน สมควรแก่เวลา

น าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

วนัที่สิบเอ็ด ฮอนน่ิงแสวก-ลกัเซลว-์อินำริ-อิวำโล  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่เมืองลกัเซลว ์(Lakselv)  เมืองทางตอนเหนือของ

ประเทศนอรเ์วย ์เรียกไดว้า่ใกลเ้ขตกรีนแลนดม์าก เป็นเมืองเล็กๆ น่ารกั 

ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของเขตแลปแลนด์ เรียกไดว้่าเป็นผืนแผ่นดิน

ของนอรเ์วยท่ี์อยู่ใกลข้ั้วโลกเหนือมากอีกแห่งหน่ึง สมัผัสกบัทัศนียภาพ

ของเมืองท่ีอยูท่างตอนเหนือของอาณาเขตแลปแลนด ์

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอิวำโล (Ivalo) เมืองท่ีตั้งในเขตการปกครอง

อินารี (Inari) ในเขตแลปแลนด์ ของประเทศฟินแลนด์ เมืองท่ีตั้งใกล้

ทะเลสาบอินารี เป็นเมืองสกีรีสอรท์  น าท่านผ่านชม "ทะเลสาบอินารี" 

แหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่กบัเกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบน้ีเป็นท่ีอยู่อาศยั

ของชาวแลป (Sami) น าท่านเขา้สู่ "พิพิธภณัฑช์ำวแลป" ชมสภาพ

จ าลองความเป็นอยู่ของชาวแลป ในพิพิธภัณฑพ้ื์นบา้นกบัเร่ืองราวชาว

พ้ืนเมืองท่ีอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือมาเป็นเวลานาน ถ่ินก าเนิดกวาง

เรนเดียร ์ชาวแลปในเขตฟินแลนด์มีช่ือเรียกว่า แลปแลนด์ (Lapland) 

ขณะท่ีบริเวณรอยต่อประเทศนอร์เวย์ เรียกถ่ินฐานชาวซามิว่า ฟินน์

มารก์ (Finnmark) ดินแดนของชาวซามิทั้งสองประเทศน้ีถูกขนานนาม

วา่ "Beauty of Silence" 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL IVALO หรือเทียบเท่า  

วนัที่สิบสอง อิวำโล-โรวำเนียม่ี-เฮลซิงกิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองโรวำเนียม่ี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลป

แลนด์ ดินแดนมหัศจรรยบ์ริเวณเสน้อาร์คติก (เสน้แบ่งเขตอบอุ่นกับ

เขตหนาวเหนือ) 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร  

14.30 น.   น าคณะเยือนดินแดนซานตาคลอส  Santa Claus Village ท่ีเสน้ Arctic  



 

 

 
Circle ดินแดน Lapland ไดช่ื้อว่าเป็น The Christmas City ใหท่้านไดพ้บ

และบนัทึกภาพกบัลุงซานตาคลอส ไดต้ลอดปี เชิญท่านเลือกซ้ือของขวญั

ในเทศกาลคริสตม์าสท่ีจะมาถึงหรือของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกบัลุงซานตา้และ

คริสต์มาสจ านวนมาก พรอ้มบริการไปรษณีย์ท่ีประทับตราส านักงาน 

Santa Claus ท่ีบริการส่งไปยงัทัว่โลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิโดย 

รถไฟตูน้อนทนัสมยั สะดวกสบำยตำมมำตรฐำนสแกนดิเนเวีย โดย 

ภำยในหอ้งพกัมีสิ่งอ  ำนวยควำมสะดวกสบำยครบครนั รวมทั้งมี 

หอ้งน ้ำสะอำดภำยในหอ้งพกั  

(พกัหอ้งละ 2 ท่ำนเท่ำนั้น ส  ำหรบัท่ำนที่มำ 3 ท่ำน 

ตอ้งพกัจำ่ยค่ำพกัหอ้งเดี่ยวเพิ่มส ำหรบัท่ำนที่ 3 ) 

(ไม่มีพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ สถำนีรถไฟ) 

 

วนัที่สิบสำม เฮลซิงกิ                                                                                     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรถไฟ  

08.55 น.   รถไฟเดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ 

ท่ีสุดของประเทศฟินแลนด ์ตั้งอยู ่ทางใตข้องประเทศ ริมชายฝั่งอ่าว 

ฟินแลนด ์เฮลซิงกิอยูติ่ดกบัเมืองวนัตาและเมืองเอสโป ซ่ึงรวมตั้งเป็นเขต 

เมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีช่ือเดิมวา่ เฮลซิงฟอรส์ และ 

ยงัคงเป็นช่ือเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบนั  

** บริกำรยกกระเป๋ำจำกรถไฟไปยงัรถโคช้ ** 

 

 จากน้ันน าท่านชมประเทศท่ีมีเอกลกัษณข์องตนเอง กรุงเฮลซิงกิ  

เจา้ของนาม ธิดำสำวแห่งทะเลบอลตกิ นครลกูคร่ึง มีประชากรกวา่ส่ี 

แสนคน มีคารล์ ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมนัท าหนา้ท่ีเป็นสถาปนิกใหญ่ 

ในโครงการสรา้งเมืองใหม่น้ี น าท่านชม TEMPPELIAUKIO CHURCH  

หรือ ROCK CHURCH เป็นโบสถ์  ท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกกวา่ท่ีอ่ืน โดย 

แต่เดิมพ้ืนท่ีของโบสถน้ี์เป็นเนินเขาและผูอ้อกแบบไดใ้ชว้ิธีสรา้งโบสถท่ี์ 

น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพ่ือสรา้งโบสถใ์นน้ัน โบสถท่ี์ไดข้ึ้ น 

ช่ือวา่เป็น โบสถแ์ห่งความรกัและมีความเช่ือวา่เม่ือใครก็ตามจุดเทียนอธิ 

ฐานเร่ืองเก่ียวกบัความรกัในโบสถน้ี์แลว้จะสมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐาน คน 

ฟินแลนดม์ีความเช่ือเร่ืองน้ีเน่ืองจากโบสถน้ี์สรา้งข้ึน เมื่อวนัท่ี 14  

กุมภาพนัธ ์2511 และเสร็จเมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธข์องปีถดัไป และนัน่ 

คือสาเหตุท่ีหนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจดังานแต่งงานกนัท่ี 

โบสถแ์ห่งน้ี โดยโบสถแ์ห่งน้ียงัเป็นหน่ึงใน “Helsinki’s most popular  

tourist attractions” อีกดว้ย  ผ่านชมอุทยานท่ีตั้งของ อนุสำวรียช์ำน 

เซเบลลสุ (SIBELIUS MONUMENT) บุคคลส าคญัของประเทศ  

 



 

 

 
ผูป้ระพนัธเ์พลงปลุกใจรกัชาติ ชมศูนยก์ลางของเมืองท่ี จตัรุสัรฐัสภำ  

(SENATE SQUARE) ซ่ึงมีขนาดใหญ่รองรบัคนไดห้ลายหมื่นคน  

ส่ิงก่อสรา้งส าคญับริเวณจตุัรสัน้ีคือ มหำวิหำร (CATHEDRAL) ซ่ึงตั้งอยู ่

ทางทิศเหนือของจตุัรสั ทางทิศตะวนัออกและตะวนัตกเป็นท าเนียบ 

รฐับาลและอาคารหลกัของมหาวิทยาลยัตามล าดบั และบริเวณจตุัรสั 

แห่งน้ียงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรช์นะรางวลัออสการเ์ร่ือง  

เรดส ์โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซิงกิแทน กรุงเลนินกราดในสหภาพ 

โซเวียต  ชมมหำวิหำรอุสเปนสก้ี (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ ์

แบบรสัเซียออรโ์ธดอกซ ์และเป็นโบสถนิ์กายออรโ์ธดอกซท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน 

ยุโรปตะวนัตก ตวัวิหารอุสเปนสก้ีตั้งอยูบ่นเนินไมไ่กลจากบริเวณท่าเรือ  

มีลานกวา้งหนา้วิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปดา้นล่างของอ่าวฟินแลนด ์

และตลาดริมท่าเรือท่ีสวยงามจุดหน่ึง    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

14.00 น.   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนำมบิน  เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

17.30 น.   ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์ แอร ์เท่ียวบินท่ี  

AY141 
 

วนัที่สิบสี่ กรุงเทพฯ          

07.15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  

 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

หมำยเหตุ : กำรยืน่วีซ่ำจะตอ้งแสดงตน ณ สถำนทูตนอรเ์วย ์ทุกท่ำน  

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน  

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ   

 พกัเดี่ยวเพิ่มจำ่ยเพ่ิม อีกท่ำนละ      

*.*.*. ส  ำหรบัท่ำนที่พกัเป็นหอ้ง 3 คน เฉพำะที่เมืองนอรธ์เคปและพกัที่รถไฟ 

จะตอ้งจ่ำยเพิ่มท่ำนละ *.*.*. เน่ืองจำกหอ้งพกัทั้ง 2 แห่ง ไม่มีเตียงเสริมใดๆ 

ทั้งสิ้ น *.*.*. 

184,900.-          

39,900.- 

 

16,900.- 

 

กำรจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำล่วงหนำ้ 60,000 บำทตอ่ท่ำน (เพ่ือเป็น

การยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ค่ำทวัรร์วม :  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ-เฮลซิงกิ-ออสโล-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์ แอร ์



 

 

 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เบอรเ์กน้-โบโด โดยสายการบิน Wideroe Airline  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 11 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 

 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 12 วนั คิดเป็น 60 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 14 วนั คิดเป็น 42 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของ

ท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน ส าหรบัโหลด) และ (7 กก./1ใบ/

ท่าน ถือข้ึนเคร่ือง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์

วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได)้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 60,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 60,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม  

หมำยเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน



 

 

 
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบั

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ

คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ

แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 

เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมี

จะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

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

อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล



 

 

 

 

 

 

เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 

กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและ

เง่ือนไขที่บรษิทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


