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อ ัตราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

วนัเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ํ�ากว ่า %& ปีพกั

กับผู้ใหญ่ % ท่าน 

เด็กอายุต ํ�ากว ่า %& ปี

พกักับผู้ใหญ่ & ท่าน 

(ไม ่ม ีเต ียง) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

&, ก.ค. – , ส.ค . &0,, 26+1 179,999 179,999 169,999 +29,900 

ราคารวม ค่าวีซา่ ทิปไกดท์้องถิ�น ค่าเข้าแต่ละสถานที�ตามโปรแกรมเร ียบร้อยแล้ว 

หวัหน้าทวัร ์ ไม่บงัคบั ขึ>นอยู่ความพอใจของท่าน  

รายละเอ ียดเพิ�มเติม  ราคา 

ชั �นธุรกิจ Business Class เพิ�มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที�ก่อนทําการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

กรณีที�มีตั /วเครื�องบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,555 บาท 

*** การนัตี %0 ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัร ์คนไทย*** 

 

วนัแรก เช็คอิน ณ สนามบินส ุวรรณภูม ิ 

22.00 น. พร้อมกันที� สนามบินส ุวรรณภูม ิ ชั >น C เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประต ู D เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
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วนัที�สอง เม ืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • ร ูปปั>นนางเงือกน้อย • น ํ>าพุเกฟิออน • พระราชวงัอามาเล ียนบอร์ก •            ท่าเร ือน ูฮาวน์ • 

ชอปปิ> ง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเร ือส ําราญ DFDS � (-/กลางวนั/เย ็น) 

01.20 น. ออกเดินทาง (บินตรง) ส ู่ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) เม ืองโคเปเฮเกนโดยเที�ยวบินที� TG950 บริการอาหาร

และเครื�องดื�มบนเครื�อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั �วโมง 0b นาที ** 

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกนกาสทรัป ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

** เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั �วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที� 

โคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เป็นเมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศในแถบ

สแกนดิเนเวีย 

จากนั �น นําท่านชม รูปปั>นนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID) ตั �งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ�นเพื�อเป็นของขวัญแก่กรุง

โคเปนเฮเกน โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตั�งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื�อง The Little 

Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาวเดนมาร์กชื�อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั�นรูปเงือกน้อย

นี� โดยนําแบบใบหน้ามาจากนักเต้นบัลเลต์ชื�อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที�เป็นหญิงเปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเองและ ที�นี�ได้

กลายเป็นสญัลักษณ์ที�สําคัญของเมือง  
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ที �นี�เป็นสถานที �ยอดฮิตที �ถกูถ่ายภาพมากที �สุดแห่งหนึ�งของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที �ยวมากกว่า 1 ล้านคนมาเที �ยว เพื �อเก็บ

ภาพคู่กับรูปปั+น The Little Mermaid และถ้าเรามาถึงโคเปนเฮเกนทั +งทีก็ห้ามพลาดเลยนะคะ 

นํ>าพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) รูปปั�นของเทพีนอร์ดิกเกฟิออนที�กําลังลากจูงวัวกระทิง P ตัว ที�มีความเชื�อว่า เทพีนอร์ดิกเกฟิออน

ทําการไถคราดเพื�อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คนั �นเอง ถ่ายรูปกับ พระราชวงัอามาเล ียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) เป็น

พระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก ตั�งอยู่ริมนํ�าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกนค่ะ สร้างขึ�นเมื�อกลางศตวรรษที� 18 เพื�อเฉลิม

ฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นที�พํานักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว  
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เดินทางสู่ ท่าเร ือน ูฮาวน์ (Nyhavn) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั�งอยู่ริมฝั�งตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้

ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที� 5 ทรงรับส ั �งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื�อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์

สําหรับเรือจากทั �วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวันอากาศดีๆ ถือเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที�ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 

 

 

จากนั �น ให้ท่านได้อิสระชอปปิ> ง ณ ถนนสตรอยก์ (Strøget) ถนนคนเดินที�ยาวที�สุดในโลก ร้านบนถนนช้อปปิ�งสายหลักของเมืองนั �นเต็มไปด้วย

แบรนด์ดังที�เราคุ้นเคยดี ตั�งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ที�ไม่ว่าใครจะเข้ามาแล้วกี�เมืองกี�สาขา ก็ไม่สามารถหยุดขา

ตัวเองไม่ให้เดินเข้าไปซํ�าได้ แต่ที�น่าสนใจมากกว่าคือร้านของแบรนด์ดีไซเนอร์ท้องถิ�นชื�อดัง อย่าง Wood Wood, Stine Goya, Henrik 

Vibskov ที�ตั �งอยู่บริเวณนี�เช่นกัน 

gh.j5 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสําราญ DFDS Scandinavian Seaways เพื�อทําการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสําหรับค้าง g คืนเพื�อความสะดวกสบาย) 
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gn.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ให้ท่านได้เลือกซื�อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา การแสดงโชว์ และ

อื�นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-SNV01_TG 

 

 

 

 

 

 

%t.Db น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบุฟเฟต ์บนเร ือ เมนูซีฟู๊ ดและอ ื�นๆ อ ีกมากมาย 

***โดยอาหารบุฟเฟต ์ซีฟู๊ ดทางเรอืจะจดัเตรียมเมนูอาหารขึ>นอยู่แตล่ะฤดูกาล*** 

ที�พกั  DFDS Scandinavian Seaways หอ้งแบบมหีน้าตา่งเต ียงคู ่

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เม ืองกอล • เม ืองฟลอม  • ล ่องเร ือชมซองน์ฟยอร์ด • เม ืองเบอร์เกน  � (เชา้/กลางวนั/เย ็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเร ือส ําราญ 

5o.Ph น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

เดินทางต่อไปเม ืองกอล (GOL) 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง ซึ�งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ�งที�เป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์

ดของนอร์เวย์ 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ�น 

เดินทางจากเมืองกอล ไปยังเมืองฟลอม Flam นําท่านล ่องเร ือชมซองน์ฟยอร์ด ที�สวยงามที�สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จาก

ทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที�เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารนํ�าแข็งเมื�อหลายล้านปีก่อน ระหว่าง

ทางล่องเรือนั �นเราจะได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆ หลายหมู่บ้าน ด้านข้างมีภูเขา จะมีนํ�าตกเล็กๆที�ไหลมาจากหน้าผาให้เราเห็นเรื�อยๆ โดยเรือจะ

เริ�มออกจากเมืองกู๊ดวาเก้นไปถึงยังท่าที�เมืองฟลอม 
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การล่องเรือระหว่าง ฟลอม Flam และ กู๊ดวาเก้น Gudvangen นั+นถือว่าเป็นทริปที �ห้ามพลาด เพราะเป็นการ

ล่องเรือชมฟยอร์ดที �สวยมากๆ ถ้าใครที �ชอบชมวิวระหว่างทาง การล่องเรือนี+ถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 
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นําท่านเดินทางสู่เม ืองมรดกโลกเบอร์เกน (BERGEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.�� ชั �วโมง เป็นเมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็น

อันดับที�สองของนอร์เวย์ เป็นเมืองที�มีความสวยงามของอาคารต่างๆ ที�ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั�งเเต่สมัยศตวรรษที� gr โดยได้รับ

สมญานามว่าเป็นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์เวย์  

เย ็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารไทย 

 

ที�พกั  SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเทา่ระดับ C ดาว 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื�องต้นเท่านั �น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

วนัที�ส ี� สถานีรถราง Fløibanen • บริกเกิน • มาร์เก็ตสแควร์ • เม ืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • น ั �งรถไฟสายโรแมนติก •  เม ืองเกล

โล � (เช้า/กลางวนั/เย ็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั �น นําท่านเดินทางสู่สถานีรถราง Fløibanen เพื�อขึ�นไปบนยอด

เขา Fløyen และชมทิวทัศน์ที�สวยงามของเมืองเบอร์เกน ชมเมือง ภูเขา 

และฟยอร์ดที�สวยงาม รถรางจะออกจากใจกลางเมือง ทุกๆ gh นาที 

 

 

 

 

 

นําท่านเดิมชมย่านชุมชนไม้เก่าโบราณ บริกเกิน Bryggen Hanseatic Wharf  เป็นท่าเรือเก่าของเมืองเบอร์เกน ที�เป็นหลักฐานแสดง

ความสําคัญของเมืองในฐานะส่วนหนึ�งของจักรวรรดิการค้าของสนันิบาตฮันเซียติก ตั�งแต่คริสต์ศตวรรษที� gP จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที� 

gu เคยเกิดเพลิงไหม้เผาทําลายบ้านไม้อันสวยงามของบริกเกิน มาแล้วหลายครั �ง  

 

 

 



BT-SNV01_TG 

 

 

 

 

 

 

 

มาร์เก็ตสแควร์ (MARKET SQUARE) ที�ปลายตะวันออกเฉียงใต้ของท่าเรือหลักที�สวยงามของเมือง Bergen's มาร์เก็ตสแควร์ (Torget) 

เป็นสถานที�ที�ชาวประมงพื�นบ้านจับสตัว์นํ�าได้ทุกเช้า มีสินค้าอาหารทะเลสดสดวางขายอยู่มากมาย ตลาดปลา (Torget) มีอายุมากกว่า n55 

ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ�น 

นําท่านเดินทางสู่เม ือ งวอส  (VOSS) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชั �วโมงชมโรงแรม Fleischer's Hotel เปิดดําเนินการมาตั�งแต่ปี ค.ศ.

gruP มีอายุกว่า gh5 ปี โดยคนในตระกูล Fleischer สืบต่อกันมาได้กว่า 

h รุ่นชั �วคนแล้ว ไม่ได้เปลี�ยนมือให้เจ้าของอื�นคนนอก เป็นหนึ�งโรงแรมใน

กลุ่ม Historical Hotel  
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  โรงแรมนี+มีหลกัฐานหนึ�งที �คนไทยที �แวะผ่านมาเมืองนี+ เขา้มาชมนั �นคือ ลายพระหัตถ์ของ ร.G พร้อมคณะผู้ติดตาม ในครั +งการเสด็จ

ประพาสยุโรปเมื �อปี ค.ศ. JKLM แล้วมาประทับที �โรงแรมนี+ เมื �อวนัที � NN July JKLM โดยลายพระหัตถ์ทางโรงแรมนี+ ได้ทําใส่กรอบแขวนไว้บนผนังบริเวณ

ด้านหลงัของ Reception มีลายพระหัตถ์ของ ร.G ข้อความว่า “Chulalongkorn R, King of Siam, Bangkok” รวมถึงคณะผู้ติดตาม  

พาท่านขึ�นรถไฟ จากสถานี VOSS ส ู่สถานี MYRDAL ให้ท่านได้ชมบรรยากาศความงามของธรรมชาติ และที�พลาดไม่ได้ หลังจากนั �นนํา

ท่านนั �งรถไฟเส ้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา (FLAMSBANA) หนึ�งในเส้นทางรถไฟสายสวยงามและมีความสูงชันที�สุดในโลก 

มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั�งอยู่บนความสูง rhn เมตร เหนือระดับนํ�าทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที�มีภูมิทัศน์งดงาม

สุดสายตา ที�คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารนํ�าแข็ง เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, 

สะพานข้ามหุบเขาและแม่นํ�า รถไฟจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ นํ�าตก Kjosfossen ที�งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิ

ทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที�มีอยู่มากมาย สุดปลายทางที�มีร์ดาล 
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จากนั �น  เดินทางไปยังเม ืองเกลโล (GEILO) ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.�� ชั �วโมง 

เย ็น  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที�พกั  Ustedalen Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ C ดาว 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื�องต้นเท่านั �น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

วนัที�ห ้า เม ือ งออสโล • ส วนประติมากรรมวิก เกอ ร์แลนด์ • โอ เปร่าเฮ ้าส ์ออสโล • ล านกระโดดสกี • ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน �  (เช้า/

กลางวนั/เย ็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเม ืองออสโล (OSLO) 239 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.�� ชั �วโมง ซึ�งเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการ

จัดอันดับให้เป็นเมืองที�มีค่าครองชีพแพงที�สุดในโลกสําหรับชาวต่างชาติ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคารท้องถิ�น 

 

จากนั �น ชม สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ตั �งอยู่ในเขตอุทยาน Frogner เป็นสวนประติมากรรมที�ใหญ่ที�สุดใน

โลก โดดเด่นไปด้วยผลงานรูปแกะสลักหินและรูปหล่อสําริดจํานวนมากกว่า }55 ชิ�นงาน ที�น่าทึ�งคือ ผลงานทั �งหมดนั �นสรรสร้างโดยศิลปิน 

Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของตัวศิลปินเป็นอย่างมาก โดยใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปีเลยทีเดียว 
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ผ่านชม โอ เปร่า เฮ ้าส ์ออส โล  (OPERA HOUSE OSLO) แลนด์มาร์ค

สําคัญ เป็นศูนย์วัฒนธรรมที�ใหญ่ที�สุดในนอร์เวย์ เป็นที�ตั �งของคณะ

อุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที�สร้างจากกระจก

และหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อแปลกดุดตาไม่เหมือนกับ

ที�อื�นในโลก ออกแบบให้ดูเหมือนธารนํ�าแข็งยักษ์โผล่ขึ�นมาจากนํ�า และมี

สะพานที�ลาดเอียงสีขาวโพลน 

 

 

ถ่ า ย รู ป กั บ  ล า น ก ร ะ โ ด ด ส กี  ( Ski Jumping 

Holmenkollenbakken) เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ ที�

สามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 30,000 คนเลย และยังได้รับรอง

มาตรฐานจาก สหพนัธ์สกีนานาชาติ (FIS) เพื�อใช้เป็นสถานที�

จัดการแข่งขนัสกีในช่วงเทศกาล ซึ�งลานกระโดดสกีแห่งนี�ถูก

ใช้ในการแข่งข ัน สกี (Holmenkollen Ski Festival) ตั �งแต่ปี 

ค.ศ. 1892 และในปี ค.ศ. 1980 ก็ได้เข้าเป็นส่วนหนึ�งของ

สถานที�ที�ใช้แข่งข ันสกีระดับโลก (FIS Ski Jumping World 

Cup) 

อิส ระชอปปิ> ง ณ ถนนคนเดินคาร์ล โจฮัน  (KARL JOHAN 

STREET) แหล่งช้อปปิ�งที�มีชื�อเสียงที�สุดของนอร์เวย์ ตั �งอยู่กลาง

กรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ�งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที�

น่าซื�อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนส ัตว์ นํ�ามันปลา เนยแข็งเทียนไข 

และของที�ระลึก เช่น เรือไวกิ�ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื�นบ้านของ

นอร์เวย์ เครื�องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที�ระลึก

ต่างๆ ราคาค่อนข้างสูง เนื�องจาก นอร์เวย์เป็นอีกหนึ�งประเทศที�มี

ค่าครองชีพสูงที�สุดในโลก แต่ก็ จะมีช่วงลดราคาสินค้าปีละ 2 ครั �ง 

ได้แก่ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ซึ�งจะลด 50-70 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 

เย ็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ที�พกั  Quality Airport Hotel Gardermoen หรอืเทยีบเทา่ระดับ C ดาว 
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(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื�องต้นเท่านั �น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

วนัที�หก  ออสโล • ฮอนนิงสโวก • Art ico Ice Bar • ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป � (เช้า/กลางวนั/เย ็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.40 น. ออกเดินทางจาก เม ืองออสโล  โดยสายการบินนอร์ว ีเจยีนแอร์ไลน์ (DY) เที�ยวบินที� DY320  

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ & ชั �วโมง** 

%&.Cb น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลต้า  

นํ>าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต ้องคํานวณนํ>าหนกักระเป๋าสาํหรบัการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะม ีการเร ียกเก็บค่า

น ํ>าหนักเพิ�มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจม ีการเปล ี�ยนแปลงให้เหมาะสมกับชว่งวนัเวลา และสภาพอากาศ 

 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบุฟเฟ่ต ์ 

จากอัลต้าเดินทางสู่ เม ืองฮอนนิงสโวก (Honningsvåg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง เป็นเมืองที�อยู่ทางทิศเหนือที�สุดของประเทศ

นอร์เวย์ จัดตั�งเป็นเมืองขึ�นเมื�อปี }hjo มีพื�นที� g.5n ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร },Pgh คน 

จากนั �น  ให้ท่านได้เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที�พกั และพกัผ่อนตามอัธยาศัย 

เย ็น  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้แวะพักที�ร้าน Artico Ice Bar นั �งจิบเครื�องดื�มในร้านบาร์

นํ�าแข็งที�อยู่เหนือที�สุดของโลก โดยท่านจะได้รับชมชั �นตอนการก่อสร้าง 

บาร์นํ�าแข็งแห่งนี� พิเศษ!! ให้ท่านได้ชิมเครื�อ งดื�มไม ่ม ีแอลกอฮอล ์

โดยแก้วจะทําจากนํ>าแข็งท่านละ %-& แก้ว 

 

 

 

 

}5.55 น. เดินทางสู่ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (North Cape Hall) มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี�ยวกับการสํารวจระบบนิเวศของภูมิภาคและของ

นอร์ธเคปซึ�งเป็นจุดหมายสําหรับนักเดินทางนอร์ธเคปมีชื�อเสียงเลื�องลือในด้านทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์

ธรรมชาติ  
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คนไทยกล ุ่มแรกที�ได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที�ยงคืนก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ้าอยู่ห ัว รชักาลที� 5 และคณะ  

เมื�อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั �งที� 2 ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) ระหว่างที�พระองค์ได้เสด็จฯ ด้วยเรือพระที�นั �งไปยังแหลมเหนือหรือ North 

Cape (Nordkapp) ประเทศนอร์เวย์ ในคืนวันที� 10 กรกฎาคม โดยในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านได้ระบุหลักฐานดังกล่าวไว้ว่า “ที�ซึ�งได้ถ่ายรูป

พระอาทิตย์เวลาสองยามนี�เรียกว่าตําบลเกาะดารเออ ละติจูด 69 ดีกรี 5 มินิตเหนือ ลองจิจูด 17 ดีกรี 35 มินิตตะวันออก รู้สึกปลื�มใจเต็มที 

คล้ายกับเห็นสุริยุปราคา น่าประโคมแลแจกเงิน” โดยพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และปี ค.ศ. 1907 ไว้เป็นที�ระลึกบนก้อนหิน

ด้วย 
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 หลงัจากที �ท่านได้มาถึงแล้วท่านจะได้รบัใบรบัรอง Certificate ที �มีชื �อของท่าน และดื�มดํ �าฉลองกับ แชม

เปญและเมนูไข่ปลาคาเวียร์ด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนจุดชมพระอาทิตย์เที �ยงคืนแหง่

นี+   

 

ที�พกั  Scandic Nordkapp หรือเทยีบเท่าระดับ D ดาว 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื�องต้นเท่านั �น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 
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วนัที�เจ ็ด จบัปูจกัรพรรดิ •  พิพิธภณัฑ์ SIIDA • เม ือง SAARISELKA � (เช้า/กลางวนั/เย ็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั>น ส ุดพิเศษ นําท่านลงเร ือ SPEED BOAT ไปจบัปูจกัรพรรดิ (KING CRAB SAFARI) หรือ คิงแครบ เป็นวงศ์ปูชนิดหนึ�ง มักพบในเขตนํ�า

เย็น เนื�องจากมีขนาดตัวที�ใหญ่และเนื�อมาก ประกอบกับมีรสชาติดี ทําให้ผู้คนนิยมรับประทาน จึงมีราคาค่อนข้างสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากกิจกรรมจบัปูยกัษ์ทา่นจะได้ชิมรสชาดของปูยกัษ์โดยชาวท้องถิ �นจะปรุงนําไปตม้ให้ท่านได้รบัประทานกันแบบสดสดเลย

ทีเดียว เสิร์ฟพร้อมกับขนมปัง และของหวาน 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารเที�ยงเมนูขาปูยกัษ์  

**ร ูปภาพเป็นเพยีงต ัวอย่างเทา่น ั>น ชนิดของปูจะขึ>นอยู่ก ับวนัที�จบัได้ในวนันั>นๆ ** 



BT-SNV01_TG 

จากนั �นเดินทางไปยัง Siida เป็นพิพิธภณัฑ์ที�ต ั >งอยู่บนทะเลสาบ Inari ในหมู่บ้าน Inari เป็นที�ตั �งของพิพิธภัณฑ์Sámiและศูนย์ธรรมชาติ 

Lapland Northern Laplace Siida จดันิทรรศการเกี�ยวกับวฒันธรรมSámiและธรรมชาติของ Northern Lapland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั �นเดินทางไปยังเม ือง SAARISELKA ใช้เวลาเดินทางประมาณ $ ชั �วโมง 

เย ็น  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที�พกั  LAPLAND HOTEL RIEKOLINNA หรือเทียบเท่าระดับ C ดาว 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื�องต้นเท่านั �น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

วนัที�แปด โรวาเนียม ิ • หม ูบ่ ้านซานตา้ครอส • ถ่ายรูปกบัเส ้น Arctic • เม ืองเฮลซิงกิ � (เช้า/กลางวนั/เย ็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางต่อไปเม ือ งโรวาเนียม ิ (Rovaniemi) 257 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง นั �นเป็นเมืองที�อยู่ทางตอนเหนือของฟิน

เเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ เเละเป็นเมืองที�มีความสําคัญในระดับตํานานที�เด็กๆ ทั �วโลกต่างรับรู้กันเป็นอย่างดี เพราะที�นี�นับว่าเป็นบ้านของ

ซานตาคลอส จึงไม่น่าเเปลกใจว่าที�นี�จะเป็นอีกเมืองที�น่ามาท่องเที�ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคารจีน 

จากนั>น ชม หม ู่บ ้านซานต ้าครอส (SANTA S VILLAGE) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั�งอยู่บนเส้น Arctic ภายในหมู่บ้านมี

พิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็กๆ ร้านอาหาร ที�พกั ร้านขายของที�ระลึก ปัจจุบัน หมู่บ้านซานตาคลอสแห่งนี�เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ได้รับความนิยม

อย่างมาก สามารถมาเจอคุณลุงซานต้าตัวเป็นๆ ได้ตลอดปีและเมืองนี�ตั �งอยู่บริเวณเส้น Arctic พอดิบพอดี ซึ�งเหนือเส้นนี�ขึ�นไปก็จะนับเป็น

เข 9 ข ั �วโลกเหนือแล้ว ฉะนั �นกิจกรรมยอดนิยมของคนที�มาเมืองนี�ก็คือการถ่ายรูปกับเส ้น Arctic นี�เอง โดนเขาจะมีสญัลักษณ์แสดงชัดเจน 

ทั �งเสาและเส้นแบ่งเขต ท่านจะได้รบัใบประกาศที�แสดงว่าคร ั >งหนึ�งเราเคยได้ข ้ามเขต Arctic 
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 ห้ามพลาดที �จะถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้าเจ้าของหมู่บ้านแห่งนี5ค่ะ และยังมีที �ทําการไปรษณีย์ สําหรับส่งของขวัญและจดหมาย แถมได้ติดแสตมป์ที �

ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village ส่งไปอวยพรคนสําคัญของคุณด้วย 

17.55 น. ออกเดินทางจาก เม ืองโรวาเนียม ิ (Rovaniemi)  โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)  เที�ยวบินที� AY536 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั �วโมง** 

%t.%b น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิวันตา (HEL) 

นํ>าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต ้องคํานวณนํ>าหนกักระเป๋าสาํหรบัการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะม ีการเร ียกเก็บค่า

น ํ>าหนักเพิ�มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจม ีการเปล ี�ยนแปลงให้เหมาะสมกับชว่งวนัเวลา และสภาพอากาศ 

 

เย ็น  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที�พกั  Clarion Hotel Aviapolis หรือเทียบเท่าระดบั C ดาว 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื�องต้นเท่านั �น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

วนัที�เก้า โบสถ์เทมเปล ิโอคิโอ • จตั ุรสัเซเนท  • ตลาดปลาเฮลซิงกิ • ถนน ALEKSANTERINKATU •ท่าเร ือส ําราญ SILJA LINE � (เช้า/

กลางวนั/เย ็น) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

โบสถ์เทมเปล ิโอคิโอ หรือ โบสถ์หิน Rock Church เป็นโบสถ์ที�มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที�อื�น โดยแต่ เดิมพื�นที�ของโบสถ์นี�เป็นเนินเขา 

และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที�น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื�อสร้าง โบสถ์ในนั �น โบสถ์ที�ได้ขึ�นชื�อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก 
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และมีความเชื�อว่าเมื�อใครก็ตามจุดเทียน อธิฐานเรื�องเกี�ยวกับความรักในโบสถ์นี�แล้วจะสมหวังในสิ�งที�อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื�อเรื�อง

นี� เนื�องจากโบสถ์นี�สร้างขึ�นเมื�อวันที� 14 กุมภาพนัธ์ 2511 และเสร็จเมื�อวันที� 14 กุมภาพนัธ์ของปีถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ จตั ุรสัเซเนท Senate Square ถ่ายภาพอาคารที�น่าตื�นตาตื�นใจรอบๆ จัตุรัสขนาดใหญ่แห่งนี� ซึ�งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของ

การเมือง ศาสนาและวิทยาศาสตร์ในเมืองนี� จัตุรัสขนาดใหญ่เป็นการอุทิศให้กับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกสมัยศตวรรษที� 19 ด้านหน้า

โบสถ์มีรูปปั�นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที� 2 ที�บริเวณนั �น หอสม ุดแห่งชาติเฮลซิงกิ หน้าอาคารภายนอกสีเหลือง เสาสีขาวและโถงกลมตรง

กลาง ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัสคือบ้านของเซเดร์โฮล์ม ซึ�งเป็นอาคารหินที�เก่าแก่ที�สุดของเมือง  

เดินทางสู่ ตลาดปลาเฮลซิงกิ (Helsinki Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ อาณาจักรแหล่งอาหารสดใหม่ทั �งของทะเล ที�พลาด

ไม่ได้เลยคือปลาแซลมอนที�มีความสดมาก ให้เลือกหลายอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ> งถนน ALEKSANTERINKATU ถนนสายที�สําคัญ เป็นถนนที�มีความยาวที�สุดของเมือง ทั �งสองฝั�งถนนนั �นเต็มไป

ด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที�ดึงดูดผู้คนเป็นจํานวนมาก Aleksanterinkatu นับเป็นถนนที�ดีที�สุดแห่ง

หนึ�งเลย  
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gh.j5 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือสําราญ SILJA LINE เพื�อทําการเช็คอิน  

  (การนอนบนเรือกรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดสําหรับค้าง g คืนเพื�อความสะดวกสบาย) 

gn.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต ็อกโฮล ์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดน ให้ท่านได้เลือกซื�อสินค้าปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร สปา 

การแสดงโชว์ และอื�นๆ 

%t.Db น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบุฟเฟต ์บนเร ือ เมนูซีฟู๊ ดเครื�องดื�มเช่นเบยีร ์ไวน์และอ ื�นๆอ ีกมากมาย 

ที�พกั  DFDS Scandinavian Seaways หอ้งม ีหน้าต ่างเต ียงคู่  

 

 

 

 

 

 

วนัที�สิบ กรุงสต ็อกโฮล ์ม • ศาลาว่าการเม ืองสตอกโฮลม์ •  สถานีรถไฟใต ้ดินกรุงสตอกโฮลม์• Stadshuskällaren แกมล ่าสแตน • ถ่ายรูป

กับพระราชวงัหลวง • มงกุฎส ีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge • พิพิธภณัฑ์เร ือวาซา     � (เช้า/

กลางวนั/เย ็น)                                                                                                       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเร ือส ําราญ 

 

5o.j5 น. เดินทางถึงท่าเรือ ณ กรุงสต ็อกโฮล ์ม (STOCKHOLM) ประเทศสวีเดนนําท่านชมศาลาวา่การเม ืองสตอกโฮลม์  (Stockholm City 

Hall) ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื�อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดง

กว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที� 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี�ยง

รับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)  
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เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต ้ดินที�สวยที�ส ุดในโลกกรุงสตอกโฮล ์ม Stockholm Metro เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะใต้ดินที�ใหญ่ และยาวที�สุดในโลก 

เปิดให้บริการในปี ค.ศ. goh5 ปัจจุบันมีจํานวน g55 สถานี โดยเป็นสถานีใต้ดิน Pn สถานี และยกระดับ hj สถานี มีจํานวน g5 เส้นทาง 

จัดเป็นกลุ่มสาย j กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายสีนํ�าเงิน แดง และเขียว มีระยะทางยาวกว่า gg5 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ�งแต่ละสถานี จะมีความเป็น

เอกลักษณ์ มีธีมโดยเฉพาะ ตกแต่งด้วยสีสนัสดใส ลวดลายสวยงาม ทั �งสวย ทั �งน่าตื�นตาตื�นใจ ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินกว่า gh5 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคารท้องถิ�น 
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อิสระชอปปิ�งย่านแกมล ่าสแต น Gamla Stan Area หรือ Old Town เป็นย่านเมืองเก่าที�อยู่มาตั�งแต่ศตวรรษที� gj เป็นอีกที�หนึ�งที� ผู้มา

เยือน Stockholm ก็มักจะแวะมา "Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ที�นี�มีมาตั�งแต่สมัยเริ�มก่อตั�งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนที�

เก่าแก่และลํ�าค่าทางประวัติศาสตร์มากที�สุดในเมืองเลยทีเดียวผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว แวะถ่ายรูปกับ

พระราชวงัหลวง Royal Palace  บริเวณแถบพระราชวัง มีตรอกซอกซอยต่าง ๆ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ�ง ไม่ว่าจะเป็น

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของขายที�ระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎส ีทอง บนสะพาน  Skeppsholmen Bridge เป็นสะพานใจกลางเมืองหลวงกรุงสตอกโฮล์ม โดยเชื�อมต่อจาก 

Blasieholmen มายังเกาะ Skeppsholmen ตัวสะพานนั �นมีความยาว guh เมตร และกว้าง o.h เมตร มงกุฎสีทองมักจะเห็นในโปสการ์ดของ

สวีเดน เป็นอีกจุดหนึ�งที�นักท่องเที�ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที�ระลึก โดยมีภาพเมืองเก่าปรากฏเป็นฉากหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั �น ชม พิพิธภณัฑ์เร ือวาซา (Vasa) เป็นเรือที�ถูกกู้ขึ�นมาในศตวรรษที� 17 เนื�องจากสามารถรักษาชิ�นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์

และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ�น เรือ Vasa เป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที�โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคัญที�สุด
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แห่งหนึ�งในโลก เรือลํานี�ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที�สร้างขึ�นเพื�อแสดงเรือลํานี�ในเมืองสตอกโฮล์ม ยังมีภาพยนตร์เกี�ยวกับเรือวาซาซึ�งคุณ

สามารถรับชมได้ 16 ภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย ็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ที�พกั  Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื�องต้นเท่านั �น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

 

วนัที�สิบเอ ็ด ท่าอากาศยานสตอกโฮลม์-อาร์ลนัดา � (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



BT-SNV01_TG 

     นําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เช็คอิน 

%C.Db น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที�ยวบินที� TG 961 

วนัที�สิบสอง สนามบินส ุวรรณภูม ิ • กร ุงเทพ 

5h.h5 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

......................................................................................................................... 

 
หมายเหต ุ: โปรแกรมและรายละเอ ียดของการเดินทางอาจม ีการเปล ี�ยนแปลงหรือสลบักันได้ตามความเหมาะสมทั >งนี>ข ึ>นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหต ุส ุดวิสยั

ต ่างๆ  ที�ไม ่สามารถคาดการณ์ล ่วงหน้า เช่น บางสถานที�ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะม ีการปิดปรบัปรุง หรืออาจทําการจองไม ่ได้เนื�องจากต ้องรอกรุป๊

คอนเฟิร์มก่อนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล ่านี> โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร ่วมเดินทางเป็นส ําคัญ และขอขอ

สงวนสิทธิ� ในการเปล ี�ยนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบลว่งหน้า หากทราบเวลาและสถานที�ที�แน่นอนก่อนเดินทาง 
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อตัราค่าบริการรวม  

� ตั /วเครื�องบินชั �นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สต๊อกโฮล์ม-กรุงเทพฯ) 

� ที�พกัโรงแรมตามรายการ o คืน พกัห้องละ }-j ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว) 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� ค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

� ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน }j กก.ต่อ g ใบ(โหลดได้ท่านละ g ใบ)กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง Hand Carry 7 กก.ต่อ g ใบ (ทั �งนี�หากสายการบินมีการ

แจ้งเปลี�ยนแปลงในเรื�องของนํ�าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื�นใดที�เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ในการยึดตามการ

เปลี�ยนแปลงตามประกาศนั �นๆ) 

� ค่ารถโค้ชนําเที�ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน g} ชั �วโมงต่อวัน) 

� ค่านํ�าดื�มบนรถวันละ g ขวด/ท่าน 

� ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

**กรณีมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่าน j,h55 บาท** 

� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน },555,555 บาท (เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์)  

� ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-go ในระหว่างท่องเที�ยว(เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์) 

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการ

สูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวและปัญหาสุขภาพอื�นๆของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ�ามันและภาษีตั /วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม ่รวม  

× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย j%และภาษีมูลค่าเพิ�ม n% 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�ส ั �งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง

จากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�ไม่ได้ระบุไว้นี� อัตราค่าบริการนี�รวม 

**ทิปหวัหน้าทวัร์ ขึ>นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน ไม่บงัคบั** 
เงื�อนไขการส ํารองที�น ั �งและการยกเล ิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 
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• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา u5,555 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า j5 วัน มิฉะนั �นถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง Ph วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง Ph วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั �งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง u5 

วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั �งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า Ph วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ h5%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั �งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

• ยกเลิกน้อยกว่า j5 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �เก็บเงินค่าทัวร์ทั �งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั �งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ �ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั �งสิ�น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน u5 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ �ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั �งสิ�น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ �เก็บเงินค่าทัวร์ทั �งหมดโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั �งสิ�น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ

ต่อไป แต่ทั �งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง n วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกิดขึ�นดังต่อไปนี� 

• ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั �งสิ�นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจําตั /วเครื�องบิน หรือตั /วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วันยื�นวีซ่า ซึ�งตั /วเป็นเอกสารที�สําคัญในการยื�นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั /วเครื�องบิน

ถ้าออกตั /วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที�ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที�เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของ

แต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั /วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตั /วตามจริงเท่านั �น  

• ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง

หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที�เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี�แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �ในการยึดค่าใช้จ่ายทั �งหมด 100%  
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• ทางบริษัทเริ�มต้น และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสํารองตั /วเครื�องบิน หรือ

พาหนะอย่างหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี� เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรม

การเดินทางของบริษัท ฉะนั �น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�จะสํารองยานพาหนะ 

เงื�อนไขอ ื�น ๆ   

• บริษัทจะทําการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผู้สํารองที�นั �งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื�องจากบริษัทจะต้อง ใช้

เอกสารต่างๆที�เป็นกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั /วเครื�องบิน, ห้องพกัที�ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้

คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื�น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที�ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื�นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ �ในการยื�นวีซ่าเดี�ยว ซึ�งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื�นวีซ่าด้วย

ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที�ใช้ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กําหนด ท่านที�มีความประสงค์จะยื�นวีซ่า

ท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที�สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์

เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านั �น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั �งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (g5 

ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกิดจาก

การยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ�นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ �เลื�อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ g5 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั �งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและ

ค่าใช้จ่ายทั �งหมดที�เกิดขึ�นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า g5 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตั /วภายใน เช่น (ตั /วเครื�องบิน, ตั /วรถทัวร์, ตั /วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั �งก่อนทําการออกตั /ว เนื�องจากสายการบินอาจ

มีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั /วภายในโดยไม่แจ้งให้

ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ�าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั �งสิ�น 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั �งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั �งหมด 

โรงแรมที�พกัและสถานทที่องเที�ยว 

• สําหรับห้องพกัแบบ j เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั �น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ j ท่าน บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 

} ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื�องจากบางโรงแรมอาจจะมี g เตียงใหญ่กับเตียงพบัเสริม หรือไม่มีห้องพกัแบบ j เตียงเลย 
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• การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพกัแบบเดี�ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั �น 

• โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นั �นๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

• กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ในการปรับเปลี�ยนหรือ

ย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยู่ในภูมิภาคที�มีอุณหภูมิตํ�า จะมีบริการเครื�องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั �น 

• บางสถานที�ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวนัเหล่านี� ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ใน

การเปลี�ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที�แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอ ียดเพิ�มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  

� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า u เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั �น (หนังสือเดินทางต้องมี

อายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า u เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งจากไทยและ

ต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิส ัย 

ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว (ซึ�ง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือ

ในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั �งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ �

ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

� ตั /วเครื�องบินเป็นตั /วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั �งหมด 



BT-SNV01_TG 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออก

ประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทําให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั �น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น 

� กรณี “หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น 

� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ �ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั �งสิ�น 

** ก่อนต ัดสินใจจองทัวร ์ควรอ ่านเงื�อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแท้แล ้วจึงมดัจําเพื�อประโยชน์ของทา่นเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว ่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต ่างๆ ของบริษัทฯที�ได้ระบุในรายการทัวรท์ั >งหมด 
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