
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเก้น      (ไทย-ฟินแลนด-์เดนมาร์ก) 

06.00น. พร้อมกัน ณ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว S  สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่ให้

การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน 



 

08.55 น.  ออกเดินทางฃสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  AY 142 สายการบินฟินน์แอร์  

15.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปล่ียนเครื่อง  

17.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยเที่ยวบินที่ AY 959 สายการบินฟินน์แอร์  

18.25 น. เดินเทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร น่า

ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FIRST HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สอง ลิตเต้ินเมอร์เมด-น้้าพุเกฟิออน-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์-ล่องเรือส้าราญ DFDS  

             (เดนมาร์ก) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น่าท่านถ่ายรูปคู่กับลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของ

เมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือล่ันของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอน

เดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น่าท่านถ่ายรูปบริเวณน้้าพุเกฟิ

ออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา น่าท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับ

ในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก ปราสาทประกอบด้วยอาคารสี่เหล่ียมสี่หลังรอบจัตุรัสแปดเหล่ียม ด้าน หน้า

ตกแต่งแบบเรียบแต่ภายในเป็นแบบโรโคโคที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปตอนเหนือ ชมพิธีการเปล่ียนการ์ดทหารรักษา

พระองค์ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดใน

โลก ที่มีสินค้ายี่ห้อแบรนด์เนม อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล และอีกมากมาย  เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส่าราญ DFDS 

(Scandinevian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส้าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางด้วยเรือส้าราญ DFDS Seaways สู่เมืองออสโล พักค้างคืนบนเรือส้าราญ   ภายในเรือส่าราญ

ท่านจะได้พบกับบรรยากาศสุดหรูหรา นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับ

กิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ท่าให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บน

เรือส่าราญล่านี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค ส่าหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นร่าและแสง

สี บาร์ ส่าหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถ

เลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบ

เป็น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้่าหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc 

Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้

ยังมีร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงให้ทา่นได้เลือกซื้ออย่างจใุจ ส่าหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได้ส่าหรับช็อคโกแลตที่มี

ให้เลือกมากมายหลายชนิด 

ค่้า บริการอาหารค่่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารในเรือส่าราญและพักค้างคืนบนเรือส่าราญ 

วันที่สาม ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร์-The Oslo Opera House-เกโล่   

                       (นอร์เวย์) 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือส่าราญ หลังอาหารเช้าเรือแล่นผ่านเขตออสโลฟยอร์ดที่

สวยงามและมีชื่อเสียง ท่านไม่ควรพลาดกับการบันทึกภาพสวยบนดาดฟ้าเรือยามรับอรุณ  



 

09.45 น. เรือเข้าเทียบท่าที่กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จ

ประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สอง เพื่อทรงรับการรักษาทางการแพทย์ และเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตกับกลุ่ม

ประเทศในยุโรปรวมทั้งประเทศนอร์เวย์ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมพระมหากษัตริย์

โฮคูน ที่กรุงคริสต์ตีอาเนีย หรือกรุงออสโลในปัจจุบัน น่ามาด้วยความ

ปล้ืมปีติแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น น่าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง

โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 

โดยขุดได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ

เครื่องมือในชีวิต ประจ่าวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี  น่าท่านสู่

อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต

และการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น่าท่านถ่ายรูป The Oslo Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณ

ชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ด้วยเงินทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมือง

ออสโล ใกล้กับสถานีรถไฟใหญ่ของเมืองถนนคาร์ลโจฮันส์เกท เริ่มต้นจากสถานีรถไฟสู่พระบรมมหาราชวัง ที่ประทับ

ของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ส่าคัญที่สุดของเมือง เดินเล่นถ่ายรูปย่านท่าเรือที่ Anker Brygge 

ที่กลายเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งรวมของภัตตาคารและบาร์ชั้นดี น่าท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) ระหว่าง

เส้นทางแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสนามกีฬาสกีจัมพ์โฮลเม่นโคลล์บาคเค่น ตั้งอยู่นอกเมืองออสโล ตลอดเส้นทาง

ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของล่าธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่เมืองที่มีประชากรอาศัย

อยู่เพียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยู่เป็นจ่านวนมาก อีกทั้งยังมีความส่าคัญในด้าน

ศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย  

ค่้า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร น่าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ GEILO HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี ่ มีร์ดาล-ฟลอม-รถไฟสายโรแมนติก-ซองน์ฟยอร์ด-กู๊ดวาเก้น-เบอร์เก้น            (นอร์เวย์) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น่าคณะนั่งรถไฟ 

NSB ของนอร์เวย์สู่มีร์ดาล ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสถานีรถไฟสายโร

แมนติก ตั้งอยู่บนความสูงถึง 866 เมตร เหนือระดับน้่าทะเล ใกล้

กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา เปล่ียนเป็นรถไฟ

ขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่ฟลอม ที่คุณ

จะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลาย

ของธารน้่าแข็งปกคลุมเหนือพื้นดินภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอด

เขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้่าพร้อมจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้่าตก 

Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. 

จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้่าแข็งเมื่อ

หลายล้านปีก่อนจนถึงเมืองกู๊ดวาเก้น น่าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น โดยรถโค้ชเมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่อง

ว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ น่าท่านชมเขตเมืองเก่า

ของเบอร์เก้น Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี 

ค่้า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร น่าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SCANDIC BERGEN  HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

 

 



 

วันทีห้่า เบอร์เก้น-ย่านบริ๊กเก้น-สต็อกโฮล์ม-จุดชมวิวภาพวาด-แกมล่าสแตน-พระราชวังหลวง 

            (นอร์เวย์-สวีเดน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น่าท่านชมเมือง

เบอร์เก้น ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 

1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน ชมเมืองใน

ฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ 

ย่านบริ๊กเก้น ในเมือง เบอร์ เก้น เป็นท่า เรืออันเก่ าแก่ที่ มี

ความส่าคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก 

อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่งเป็นตัวอย่าง

การก่อสร้างที่โดดเด่น และมีความส่าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด และได้รับ

การจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ (Unesco) สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสู่สนามบินเบอร์เก้น เพื่อ

เดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน  

11.15 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินอาร์ลันด้า สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบิน AY 804  

12.35 น.  ถึงสนามบินอาร์ลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ตัวเมือง

สต็อคโฮล์ม น่าท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนาน

นามว่า “ความงามบนผิวน้้า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่ง

ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้าน

ช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้่าและตามเนินสูงต่่า ท่าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก น่าท่าน

ชมเมืองที่จุดชมวิวภาพวาด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ

หรือย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย เข้าสู่แกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ถนนหนทางปูด้วย

พื้นหิน ย่านเขตเมืองเก่ามีวิหารแบบกอธิค, แหล่งร้านค้าและร้านอาหาร, คาเฟ่ ในบรรยากาศดั้งเดิม ชมพระราชวัง

หลวง งดงามและอลังการด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ริดดาร์ฮูเซท์ มรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของชนชั้นขุนนาง 

อาคารรัฐสภาและอาคารพิพิธภัณฑ์เมือง 

ค่้า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร น่าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ COURTYARD HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หก พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล-์ห้องโถงทองค้า-ห้องจัดเลี้ยง-ล่องเรือส้าราญ Silja Line          (สวีเดน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น่าท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้

จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้น 

สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืน

ใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงใต้ทะเล

ลึก 35 เมตร เป็นเวลานานถึง 333 ปี น่าท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือ

ศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง

ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และ

มุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 ในเดือนธันวาคมชมห้องโถงทองค้า  (Golden Hall) ที่

ประดับด้วยโมเสคทองค่านับล้านชิ้นชมห้องจัดเลี้ยง(Blue Hall) ในที่วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล

โนเบล ณ ที่แห่งนี้  



 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้ช้อปปิ้ง จากนั้นรถโค้ชรอรับคณะที่โรงแรมแล้ว

เดินทางสู่ท่าเรือส่าราญซิลเลียไลน์ น่าคณะสู่ท่าเรือส้าราญสุดหรู Silja Line เรือส่าราญแห่งทะเลบอลติคอันหรูหรา

และสง่างามพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอ่านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, 

ศูนย์สันทนาการส่าหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมี

ระดับ กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส้าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ

สะดวกในการเดินทางของท่าน  

ค่้า บริการอาหารค่่าแบบ “สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคาร เรือส่าราญ

น่าท่านล่องทะเลบอลติก   ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะ แก่งหิน 

ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮล์ม -กรุง

เฮลซิงกิ พักค้างคืนบนเรือส่าราญ 

วันทีเ่จ็ด  เฮลซิงกิ-มหาวิหาร Uspensy-จัตุรัสรัฐสภา-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ-โรวาเนียมิ                    (ฟินแลนด์) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส่าราญ  

09.45 น. เรือส่าราญเทียบท่าที่กรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์ รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ตัว

เมืองชมตลาดนัดริมทะเล ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่ง

ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ส่าคัญ อาทิ ท่าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลาง

และโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย น่าเข้าชมRock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่

น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย

พร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น่าท่านชมจัตุรัสรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน 

นอกจากนั้นยังมีอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ (Sibelius) คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลง

ฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองหรือช้

อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย 

16.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 535 

17.40 น.  ถึงสนามบินเมืองโรวาเนียมิ ซึ่งตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล 

ค่้า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร น่าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SCANDIC ROVANIEMI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันทีแ่ปด โรวาเนียม-ิหมู่บ้านซานตาคลอส-อิวาโร่              (ฟินแลนด์) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น่าคณะเข้าสู่หมู่บ้านซานตาครอส ที่มีประวัติความเป็นมายาวมา

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1925 ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล จากความเชื่อที่ว่าลุง

ซานต้า หนวดขาวผู้เป็นอมตะ และมีเอลฟ์ซึ่งมีต่านานในแถบสแกนดิเนเวีย

เป็นผู้ช่วย จะท่าหน้าที่ส่งของขวัญในวันคริสต์มาสให้กับเด็กและพูดคุยกับ

เด็กๆ, รับจดหมายของเด็กๆจากทั่วโลก ภายในหมู่บ้านมีที่ท่าการไปรษณีย์ 

ส่าหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก , ร้านขายของที่ระลึก, 

ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าไว้เป็นที่ระลึก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น่าท่านเดินทางสู่เมืองอิวาโล (IVALO) เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามี

แหล่งแม่น้่าที่มีปลาแซลมอนดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ชมความงามของทะเลสาบอินารี แหล่งน้่าจืดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น

ที่อยู่อาศัยของชาวแลปป์ แวะซื้อของที่ระลึกงานฝีมือของชาวแลปป์ น่าท่านข้ามผ่านสู่เขตแดนของประเทศฟินแลนด์ 



 

ค่้า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร น่าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดับ

เดียวกัน 

วันทีเ่ก้า ทะลเสาบอินารี-ฮอนนิ่งสว็อก-ศุนย์นิทรรศการนอร์ธเคป-อ่าวฮูร์นวีคา         (ฟินแลนด์-นอร์เวย์) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น่าท่านขึ้นสู่ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ผ่านทะเลสาบ

อินารี แหล่งน้่าจืดขนาดใหญ่กับเกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวแลปป์ (Sami) น่าคณะข้าม

พรมแดนสู่ประเทศนอร์เวย์ที่ เมืองคาราสจอด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคารลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคปที่เมืองฮอนนิ่งสว็อก ที่ตั้งอยู่บนดินแดนเหนือ

สุดที่มีประชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรปเหนือน่าท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งขั้วโลกเหนือใน 

ค่้า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ที่ตั้งของศูนย์นิทรรศการ

นอร์ธเคป ซึ่งตั้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป น่าท่านไปชมอ่าวฮูร์นวีคา 

(Hornvika Bay) เรือพระที่นั่งทอดสมอเมื่อ 100 ปีก่อนที่จะเสด็จพระราช

ด่าเนินสู่แหลมเหนือ เข้าสู่อาคารชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของ

รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหิน

ขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรชีา

สามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์

พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอก แล้วรับมอบประกาศนียบัตร

ส่าหรับผู้มาเยือน สมควรแก่เวลา น่าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ  SCANDIC HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันทีสิ่บ แฮมเมอร์เฟส-เสาหินเมอริเดียน-อาร์ติโก้บาร์-อิวาโล                     (ฟินแลนด์) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน่าคณะสู่เมืองแฮมเมอร์เฟส เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่

ประมาณ 9,500 คน เป็นเมืองท่าและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์คติคเซอเคิลผ่านชมวิว

ทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม บางครั้งสามารถพบเห็นกวางเรนเดียร์ ได้ตลอดสองข้างทาง น่าคณะถ่ายรูปกับ เสาหิน

เมอริเดียน สร้างขึ้นสมัยกษัตริย์ออสก้าที่ 2 ค.ศ.1894 เป็นสัญลักษณ์ของการวัดเส้นรอบวงของโลกของโครงการ

วิทยาศาสตร์นานาชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.2005 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น่าท่านชมอาร์ติโก้บาร์น้้าแข็ง ที่แกะสลักจากน้่าแข็งขั้วโลกทั้งโต๊ะ, เก้าอี้ 

หรือแม้แต่แก้วเครื่องดื่มเอง ส่าหรับประสบการณ์ดีๆในการเยือนขั้วโลก จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่เมืองอิวาโล ผ่านชม

วิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เต็มไปด้วยฟยอร์ดกระจายตัวอยู่โดยทั่วไป สามารถพบเห็นกวางเรนเดียร์ตลอดสอง

ข้างทาง  

ค่้า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันทีส่ิบเอ็ด  อิวาโร่- เฮลซิงกิ                                    (ฟินแลนด์) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น่า ได้เวลาสมควรน่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

12.45 น.  บินลัดฟ้า สู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  โดยเที่ยวบินที่ AY 637 สายการบินฟินน์แอร์  

15.05 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

17.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AY 141 สายการบินฟินน์แอร์ 

(รับประทานอาหารบนเครื่องพร้อมเครื่องดื่ม) 

วันทีส่ิบสอง  กรุงเทพฯ            (ไทย)  

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ  

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

พักเดี่ยว    ท่านละ  30,000 บาท 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินฟินแอร์  

***ข้อก่าหนดสายการบิน*** 

ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เทา่นั้น และน้่าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัว

ขึ้นเครื่อง [Carry-on Baggage] น้่าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซี่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 รถโค้ชปรับอากาศทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ช่านาญเส้นทาง  

 โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น่าเที่ยว คอยดูแลอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน) และคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่้า 100 บาท / วัน / คน (100 * 11 วัน) 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส่าหรับการจอง กรุณาช้าระเงินมัดจ้า (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมส่าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน  

3. หากไม่ช่าระค่าใช้จ่ายภายในก่าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

 

 

 

ก้าหนดการเดนิทาง ราคา 

25 ก.ค. – 5 ส.ค. 132,900 



 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ่าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ่าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

 หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก

เดินทาง 2 สัปดาห์ 

2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากกรณีที่เกิด เหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทั้งนี้จะค่านึงถึงผลประโยชน์ และจะ

รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 

3) เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน

กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 

อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 

** หมายเหตุ ** 

     การจองคิวยื่นวีซ่าเชงเก้น(นอร์เวย์) หลังจากที่เลือกวันยื่นวีซ่าในเวปไซต์ของทางสถานทูตแล้ว

จะต้องช้าระค่าวีซ่าทันท(ีซึ่งรวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว) กรณีที่ทางบริษัทไดท้้าการจองคิวยื่นวีซ่าและแจ้งให้

ผู้เดินทางรับทราบแล้ว ถ้าผู้เดินทางเกิดการเปล่ียนแปลงคิวยื่นในภายหลัง ทางผู้เดนิทางต้องรบัผดิชอบ 

ค่าวีซ่าในครั้งถัดไปด้วยตัวเอง  

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น 

( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อท้าการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ท่ีนัดหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน  กลุ่ม

เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนา่ไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ่านวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 

3. ส่าเนาทะเบียนบ้าน / ส่าเนาบตัรประชาชน / หรือส่าเนาบัตรข้าราชการ / ส่าเนาทะเบียนสมรส  

4. ใบรับรองการท้างาน (อัพเดทไม่เกิน 1 เดือน) จากบริษัทที่ทา่นท่างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต่าแหน่งและ

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มท่างานกับบริษทันี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมา

ท่างานตามปกติหลังครบก่าหนด 

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง(DBD) ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบ

เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (ขอเป็นแบบภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงนิสม่่าเสมอและมีจ่านวนไม่ต่่ากว่า 6 

หลัก เพื่อแสดงให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล่าเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 



 

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาท่างานของท่าน โดยระบรุายชื่อ

ผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริงและภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

9. กรณีที่เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึง่ จะต้องทา่จดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ่านงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการ

อ่าเภอ หรือสา่นักงานเขต โดยมีนายอ่าเภอหรือผู้อ่านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกต้อง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชา่ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคา่ร้องใหม่ก็ต้องช่าระค่าธรรมเนยีมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ่านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครข่อรบกวนทา่นจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เรื่องวซี่าของท่าน เนือ่งจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื่อท่านได้ช่าระเงินมัดจา่หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชา่ระผ่านตัวแทนของบริษทัฯ หรอืช่าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด 

13. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชา่ระยอดมัดจ่าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเทา่นั้น ถึงสามารถด่าเนินการขั้นตอนการยื่นวซีา่ได้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


