
 

 

 

BEAUTIFUL NORDIC COUNTRIES  

สแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง  

เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

  ทอ่งเที�ยวสแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต็อกโฮลม์, กรงุเฮลซงิก ิ

 ลอ่งเรอืสาํราญ TALLINK SILJA LINE 

 น ั�งรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (Flamsbana) เสน้ทางสายโรแมนตกิที�สดุในยโุรปเหนอื 

 ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ (Sognefjord) เป็นฟยอรด์ที�ยาวและลกึที�สดุในโลก 

 เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืที�ถกูกูข้ ึ�นมาในศตวรรษที� 17 

 เดนิเลน่ตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ที�เฮลซงิก ิ

ราคาเร ิ�มตน้ 76,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

 

 
 

         กาํหนดการเดนิทาง        
 
วนัที�   29 ก.ย.-7 ต.ค. 61  76,900.- 

วนัที�   1-9, 13-21, 15-23, 22-30 ต.ค. 61 76,900.- 

วนัที�   4-12, 11-19, 18-26, 22-30 พ.ย. 61 76,900.- 

 

 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. เฮลซงิก ิ– โคเปนเฮเกน – ลติเติ�ลเมอรเ์มด – มัลโม ่ ✈ O O QUALITY VIEW 

3. มัลโม ่– โกเทนเบริก์ – ออสโล O X O QUALITY 33 

4. ออสโล – เมอืงกดุวานเกน้ - ลอ่งเรอืชมความงามซองฟยอรด์ - ฟลมั O O O FRETHEIM  

5. นั�งรถไฟสายโรแมนตคิฟลมัไมดรัล - เมอืงกอล O O O PERS 

6. 
เมอืงกอล - ออสโล - อทุยานฟรอกเนอร ์– ยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ เกท – 

คารล์สตทั 
O O O CLARION PLAZA   

7. 
คารล์สตทั - สต็อกโฮลม์ –ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ – พพิธิภัณฑเ์รอืวา

ซา – ลอ่งเรอืสาํราญ เรอื SILJALINE     
O O O เรอื SILJALINE     

8. กรุงเฮลซงิก ิ– จัตรัุสซเีนเตอร ์– สนามบนิ O ✈ ✈  

9. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ  

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ทางเขา้ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G 

สายการบนิฟินนแ์อร ์พบเจา้หนา้ที�จะคอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

23.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เที�ยวบนิที� AY 144 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 4 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.05 น. และถงึ

เฮลซงิก ิเวลา 05.20 น.*** 

วนัที� 2:  เฮลซงิก ิ– โคเปนเฮเกน – ลติเต ิ�ลเมอรเ์มด – มลัโม ่

06.05 น.
  

 เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland)     แวะพักเพื�อรอ

เปลี�ยนเครื�อง และผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง   

07.35 น.
  

ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เที�ยวบนิที� AY 951 



 

 

08.15 น. ถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชั�วโมง) นําท่านเดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญ่ที�สุดของ

ประเทศเดนมาร์ก  นําท่านเที�ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน ใหท้่านถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (Little 

Mermaid) สญัลักษณ์ของเมอืง ใกลก้นัเป็นยา่นทา่เรอืขนาดใหญท่ี�มเีรอืสนิคา้และเรอืสําราญเทยีบทา่

อยู ่ชมนํ�าพุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มตํีานานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิ�

ดลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื�อไถ

พื�นดนิขึ�นมาจากใตนํ้�า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวันนี� " 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําเที�ยวชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที�ประทับในฤดู

หนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตั �งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค่ และจะมกีารเปลี�ยน

ทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเที�ยงเมื�อสมเด็จพระราชนิีนาถเสด็จประทับอยูท่ี�นี� จากนั�นใหอ้สิระท่านชม

บรเิวณจตัุรสัซิต ี�ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจําเมือง และท่านจะสามารถสัมผัส

บรรยากาศครกึครื�นของใจกลางเมอืง นําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงมลัโม ่(Malmo) เมอืงใหญ่อนัดบั

สามของประเทศสวเีดน ที�ไดช้ื�อเรื�องความสวยงามของสวนสาธารณะตา่งๆ โดยเมอืงนี�กอ่ตั �งในปี ค.ศ. 

1275 ตกอยูใ่ตก้ารปกครองของเดนมารก์จนกระทั�ง ค.ศ. 1658 จงึตกเป็นของสวเีดน ใหท้า่นอสิระเลอืก

ซื�อสนิคา้ที�หา้งสดุหร ูEmporia ที�มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น บนขนาดกวา่ 93,000 ตรม 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง  

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม QUALITY VIEW  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที� 3: มลัโม ่– โกเทนเบริก์ – ออสโล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นนํานําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงโกเทนเบริก์ (Gothenburg) เมอืงใหญ่อันดับสองของสวเีดน 

และใหญ่เป็นอนัดับหา้ในแถบนอรด์ดกิ โดยเป็นเมอืงที�ผังเมอืงคลา้ยๆ กับอมัสเตอรด์ัมอยา่งมาก เพราะ

ในชว่งเเรกของการสรา้งเมอืงในชว่งปี ค.ศ.1621 นั�นผูอ้พยพชาวดัชต์มสี่วนในการก่อสรา้งเมอืงเป็น

อยา่งมาก เเละคนทอ้งถิ�นมกัจะเรยีกชื�อเล่นๆ ของเมอืงเเหง่นี�วา่ ลติเตลิ ลอนดอน โดยมสีสีนัยามคํ�าคนื

ที�คลา้ยคลึงกับลอนดอนเป็นอย่างมาก นําท่านชมจัตุรัส Gustav Adolf’s ที�อยู่ใจกลางเมืองเเละมี

ความสําคัญอยา่งมากในเรื�องของการทอ่งเที�ยว 

กลางวนั      อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  



 

 

บา่ย ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ�งเป็นเมอืงหลวงที�มคี่าครองชพีสงู

ที�สุดในโลกแทนที�โตเกยีว ออสโลตั �งอยู่ขอบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บ

กบัสภาพธรรมชาตทิี�แปลกใหม ่ซึ�งเป็นธรรมชาตทิี�อดุมสมบรูณ์ 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม QUALITY 33  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4: ออสโล – เมอืงกดุวานเกน้ - ลอ่งเรอืชมความงามซองฟยอรด์ - ฟลมั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกดุวานเกน้ (Gudvangen) เพื�อเปลี�ยนบรรยากาศใหท้า่นลอ่งเรอืชมความงาม 

ของซองฟยอรด์ (Sognefjord)  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นลอ่งเรอืชมความงามซองฟยอรด์ (Sognefjord) ซึ�งฟยอรด์นี�นอกจากจะไดร้ับการจัดอนัดับ 

เป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดร้ับการขนานนามวา่เป็นฟยอรด์ที�ยาวและลกึที�สดุในโลก (The longest  

and deepest fjord in the world) ชว่งที�ไดร้ับการยกยอ่งวา่สวยที�สดุคอื NARROW FJORD  

ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัภผูาสงูชนัอนัเขยีวขจ ีธารนํ�าตกนับรอ้ยสาย สําหรับฟยอรด์นั�นนับวา่เป็นความ 

มหัศจรรยข์องธรรมชาต ิที�เกดิจากการกดัเซาะของแผน่ธารนํ�าแข็งในยคุนํ�าแข็งเมื�อหลายลา้นปีกอ่น ใน 

โลกนี�มไีมก่ี�ประเทศที�มฟียอรด์ แตฟ่ยอรด์ที�ไดช้ื�อวา่สวยที�สดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึ�ง 

ชอ่งฟยอรด์แหง่นี�ไดช้ื�อวา่สวยตดิอนัดับโลกเชน่กนั ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลับเมอืงเกยีรโ์ล 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พักเมอืงฟลมั 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 
 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม FRETHEIM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: 
น ั�งรถไฟสายโรแมนตคิฟลมัไมดรลั - เมอืงกอล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ น ั�งรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (The World famous flam- 

banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World นับเป็นเสน้ทาง 

รถไฟสาย ที�โรแมนตกิที�สดุในยโุรปเหนอื ลอดอโุมงคท์ี�เจาะทะลภุเูขา ผา่นทะเลสาบ แมนํ่�า และนํ�าตก 

เหนอืคณานับที�เกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขา มุง่สูส่ถานไีมดรัล (Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟ 

สายโรแมนตกิ ตั �งอยูบ่นความสงู 857 เมตร เหนอืระดับนํ�าทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ที�มภีมูทิัศน ์

งดงามสดุสายตา ที�ทา่นจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ อนัเกดิจากการละลายของธาร 

นํ�าแข็งปกคลมุเหนอืพื�นดนิ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกอล (Gol) 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม  PERS หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที� 6: เมอืงกอล - ออสโล - อทุยานฟรอกเนอร ์– ยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ เกท – คารล์สตทั  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 ออกเดนิทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เพื�อชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชม

ผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ื�อกุสตาฟ วกิเกแลนด์ ที�ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลัก

หนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึ�งชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็น

ที�ตั �งของรูปแกะสลักชิ�นโบวแ์ดงของท่านชื�อ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีง

แทง่เดยีว จากนั�นอสิระใหท้า่นเลอืกซื�อของฝาก และชอ้ปปิ�ง ณ บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl 

Johans Gate) ถนนสายชอ้ปปิ� งที�มชีวีติชวีา และ มชีื�อเสยีงที�สุดแห่งหนึ�งของออสโล มทีั �งรา้นคา้ 

รา้นอาหารมากมายตั �งอยูบ่นถนนเสน้นี� ใหเ้วลาทา่นได ้อสิระเลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศัย 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยูร่ะหว่างเมอืงสต็อค

โฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญน่ี� 

สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที� 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื�อเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์

Karl-stad ที�นี�มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สรา้งขึ�นเมื�อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจํา

จังหวัด และสะพานหนิ 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม CLARION PLAZA  หรอืเทยีบเทา่ 

(เพื�อความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที� 7: คารล์สตทั - สต็อกโฮลม์ –ศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา –  

ลอ่งเรอืสาํราญ เรอื SILJALINE     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน 

(Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที�สุดในสแกนดเินเวยี จนไดร้ับขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอล

ตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที�โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลา

เร็น (Lake Malaren) ทําใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งของโลก กรงุสต็อกโฮลม์ 

งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที�ตั �งอยู่บนพื�นนํ� า มีสถานที�สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,

พพิธิภณัฑใ์นยคุกลาง,มหาวหิารแห่งเมอืง,พระราชวังหลวงและพธิเีปลี�ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลาน

จัตุรัสกวา้ง นําท่านชมบรเิวณเมอืงเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบรเิวณที�ตั �งของพระราชวังหลวงใหท้่านได ้

ถา่ยรปูที�ระลกึ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย นําท่านเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ�งใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนกิชื�อดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ย

หนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที� 10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลี�ยง

รับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) 

เป็นเรือที�ถูกกูข้ ึ�นมาในศตวรรษที� 17 เนื�องจากสามารถรักษาชิ�นส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 

เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิ�น เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะที�

โดดเด่นและเป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�สําคัญที�สดุแห่งหนึ�งในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการ

ที�เกี�ยวขอ้งกับเรือลํานี�  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี�ยวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนี�ด ึงดูด



 

 

นักท่องเที�ยวไดม้ากที�สดุ ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี จากนั�นนําท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพื�อลง

เรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE ที�พรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้น

อาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

17.00 น. เรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทา่นออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืงแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบน

เรอื 

ที�พกั     พกัคา้งคนืบนเรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE 

[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล] (ในกรณีที�หอ้งพกั Sea view cabin มจีํานวน

หอ้งที�ไมเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่700 บาท) 

 วนัที� 8 :   กรงุเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางถงึ ณ ทา่เทยีบเรอืกรงุเฮลซงิก ิ (Helsinki) (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั�วโมง) 

เมอืงหลวงใหญข่องประเทศฟินแลนด ์ (Finland)  ตั �งอยูท่างใตข้องประเทศ รมิชายฝั�งอา่วฟินแลนด ์

เฮลซงิกไิดร้ับฉายาวา่เป็น “ธดิาแหง่ทะเลบอลตกิ” ความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัไดร้ับอทิธพิลจาก

ทั �งทางฝั�งยโุรปและรัสเซยี ชมตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ที�มชี ื�อเสยีงเป็นตลาดใจกลาง

เมอืงขายของที�ระลกึ ขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยงัเป็นที�ตั �งสถานที�สําคญั อาทิ

เชน่ ทําเนยีบประธานาธบิด ี ศาลากลางและโบสถ ์ จากนั�นนําทา่นชมจตัรุสัซเีนเตอร ์ (Senate 

Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารสําคญัๆที�สรา้งในยคุที�อยูใ่ตก้ารปกครองของรัสเซยีและเป็นศนูยก์ลาง

ทางประวตัศิาสตรข์องเฮลซงิก ิ

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําทา่นชมอนสุาวรยีซ์เิบลอิสุ (Sibelius monument) ตั �งอยูใ่นสวนซเิบลอิสุ สรา้งขึ�นเพื�อสดดุี

ใหแ้ก ่Jean Sibelius นักประพันธเ์พลงคลาสสกิ เป็นอนุสาวรยีท์ี�ตั �งอยูก่ลางแจง้ ดแูปลกตา ทันสมยั 

เป็นผลงานของศลิปิน Eila Hiltunen สรา้งโดยนําเอาแทง่เหล็ก 600 แทง่ มาเชื�อมเขา้ดว้ยกนัจน

ออกมาเป็นรปูรา่งของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตั �งอยูก่ลางแจง้อยา่ง

โดดเดน่เป็นสงา่ 

14.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเฮลซงิก ิเพื�อทําการเชค็อนิ และทําคนืภาษี     (Tax Refund) 

17.30 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เที�ยวบนิที� AY 141 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 4 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 16.50 น. และถงึ 

กรงุเทพฯ เวลา 07.25 น.*** 

วนัที� 9 : กรงุเทพฯ 

07.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความ

เหมาะสม 



 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : BEAUTIFUL NORDIC COUNTRIES  

สแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  29 ก.ย.-7 ต.ค. 61 

    1-9, 13-21, 15-23, 22-30 ต.ค. 61 

4-12, 11-19, 18-26, 22-30 พ.ย. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 76,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 12,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 76,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
76,900.- 



 

 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 48,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (16 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร) 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  



 

 

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 



 

 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

 

        เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15วนัทําการ 

*** ยื�นวซีา่เดี�ยวแสดงตนที� VFS Global (เทรนดี� ช ั�น 8) *** 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

                                                              

 


