
#16093 ทัวรสแกนดิเนเวีย เดนมารก นอรเวย สวีเดน
ฟนแลนด 9 วัน 6 คืน เรือสําราญ DFDS ลองเรือสําราญ
Silja Line บิน QR
ทัวรสแกนดิเนเวีย เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด สวนประติมากรรมวิก
แลนด ลองเรือชมซอจนฟจอรด รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา โบสถไม
สตาฟเชิรท ปราสาทและปอมปราการอารเคอรชูส พิพิธภัณฑเรือวาซา





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน - เงือกนอย (ลิตเต้ิลเมอรเมด) -
น้ําพุเกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอรก - ยานนูฮาวน - จัตุรัสซิต้ีฮอลล - ถนน
สตรอยก - เรือสําราญ DFDS

  

DFDS
Scandinavian
Seaways หรือเทียบ
เทา (Sea View
Cabin)

3 ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) - ฟลัม   

Freitheim Hotel or
Park Hotel Voss
or Myrkdalen
Resort หรือเทียบ
เทา

4 ลองเรือซองนฟยอรด - รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา - กอล - เกโล   
Pers Hotel or
Usterdalen Hotel
หรือเทียบเทา

5 โบสถไมสตาฟเชิรท - ทะเลสาบ Tyrifjorden - ออสโล - ลานกระโดดสกีโฮเมน
คอลเลน - ปราสาทอาเคอรซูส - ยานคารลโจฮันเกนเกท   

Scandic Hotel,
Oslo หรือเทียบเทา

6 คาลสตัท - โบสถใหญแหงคารลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมืองคาลสตัด (ศาลากลาง
เมืองคารลสตัด) - เออเรบรู - ปราสาทเออเรบรู - สต็อคโฮลม   

Quality Globe
Hotel or Scandic
Hotel หรือเทียบเทา

7 สต็อคโฮลม - ศาลาวาการกรุงเวียนนา - แกมลาสแตน - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณ
วาซาร - เรือสําราญ SILJA LINE   

Silja Line หรือเทียบ
เทา (Sea View
Cabin)

8 เฮลซิงกิ - โบสถเทมโปลิโอคิโอ - อนุสาวรียซิเบลิอุซ - มหาวิหารอุสเพนสกี - จัตุรัส
ซีเนท - Market Square finland - ถนนเอสพลานาดิ - ทาอากาศยานเฮลซิงกิ    -

9 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿18,900

21 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿18,900

4 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿18,900

18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿18,900

10 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿18,900

24 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿18,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน - เงือกนอย
(ลิตเติ้ลเมอรเมด) - น้ําพุเกฟออน - พระราชวังอามาเลียนบอรก
- ยานนูฮาวน - จัตุรัสซิตี้ฮอลล - ถนนสตรอยก - เรือสําราญ
DFDS

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

17.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินกาตารแอรเวย เจาหนาท่ี คอยอํานวยความสะดวก
กอนการเดินทาง

ค่ํา

20.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร เท่ียวบินท่ี QR833

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.40 น. ถึงสนามบินโดฮา (รอเปล่ียนเครื่อง)

01.35 น. ออกเดินทางสูโคเปนเฮเกน โดยสายการบินกาตาร เท่ียวบินท่ี QR161

07.05 น. เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ตั้งอยูระหวาง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอมรอบดวยพ้ืนน้ํา
เกือบท้ังหมดภูมิประเทศประกอบดวยคาบสมุทร Jutland และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho

นําทานชมตัวเมืองโคเปนเฮเกน ซ่ึงตั้งอยูระหวางทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ลอมรอบดวยพ้ืนน้ําเกือบท้ังหมดภูมิประเทศ
ประกอบดวยคาบสมุทร Jutland และเกาะตางๆอีก 406 เกาะ

นําทานถายรูปคูกับ “เงือกนอยลิตเติ้ลเมอรเมด” Little Mermaid สัญลักษณของเมือง

จากนั้นชม “น้ําพุเกฟิออน” ซ่ึงเป็นผลงานแอนเดอรส บุนดการด สรางใหเป็นสัญลักษณของเมืองในโอกาสครบรอบปีท่ี 50

้ ่



จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอรก” Amalienborg Palace ท่ีประทับในฤดหนาวของราชวงศแหงเดนมารก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานสู “ยานนูฮาวน” Nyhavn ซ่ึงเป็นทาเรือเกาท่ีมีการขุดคลองเชื่อมตอกับทะเลและยังเป็นท่ีตั้งของบานเรือน
ตั้งแตยุคคริสตศตวรรษท่ี 17 นําทานชม จัตุรัสซิตี้ฮอลล อาคารเทศบาลเมืองเกา เขตยานใจกลางเมือง

อิสระใหทานไดเดินเลนหรือชอปป้ิงตามอัธยาศัย “ยานถนนสตรอยเกท”

15.00 น. นําคณะลงเรือสําราญขนาดใหญ ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึงสะดวกสบายดวยสิ่งอํานวยความสะดวกนานาชนิด เชน
ภัตตาคาร บาร ไนตคลับ และเพลินกับการเลือกชมสินคาปลอดภาษี ฯลฯ ลองสูทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดิน
ทางจากกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก สู กรุงออสโล ประเทศนอรเวย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟ ูด Scandinavian Seafood พรอมเครื่องด่ืม
ทานละ 1 แกว

พักท่ี DFDS Scandinavian Seaways หรือเทียบเทา (Sea View Cabin)

ทาอากาศยานโดฮา

ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน

เงือกนอย (ลิตเต้ิลเมอรเมด)

นํ้าพุเกฟออน

 เชา

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมารก และ
เป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากท่ีสุดในกลุมประเทศนอรดิก อีกท้ังยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเต็ม

เป็นรูปป้ันสัญลักษณของเมืองท่ีตั้งอยูริมอาวโคเปนเฮเกน นักทองเท่ียวแทบทุกคนมา
ตรงจุดน้ีเพ่ือถายรูปคูกับเธอ ท่ียังคงน่ังหนาเศราเฝารอ เจาชายคนรักตามเน้ือเรื่องใน
เทพนิยายของ ฮันส คริสเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันทานจะไดทราบเรื่องราวอันเป็น
ท่ีมาของเงือกนอยตามเน้ือหาในเทพนิยายรักบันลือโลกปัจจุบันลิตเติ้ลเมอรเมดมี "นอง
สาว" แตตั้งแสดงอยูท่ี Langelinie ในอาวโคเปนเฮเกน ไมไกลจากท่ีตั้งเงือกนอยตัวเดิม

เป็นน้ําพุขนาดใหญท่ีถูกสรางขึ้นในรูปทรงท่ีแปลกตา คลายกับเป็นธารน้ําตกจําลอง เพ่ือ
อุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน ตนตํานานของราชอาณาจักรเดนมารก เป็นรูปป้ันท่ีสวยงาม
ตระการตา



วันท่ี 3 ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) -
ฟลัม

พระราชวังอามาเลียนบอรก
เป็นพระราชวังท่ีเป็นสถานท่ีประทับในชวงฤดูหนาวของราชวงศเดนมารกมาตั้งแตปี
ค.ศ.1794 ซ่ึงตั้งอยูในเมืองโคเปนเฮเกน ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแตง
ภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตลร็อคโคโค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานนูฮาวน

จัตุรัสซิต้ีฮอลล

ถนนสตรอยก

เรือสําราญ DFDS

 บาย

เป็นยานทาเรือริมฝ่ังคลองและยานความบันเทิงอันเกาแกในโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก ทอดยาวจาก Kongens Nytorv ไปยังทาเรือดานหนาทางใตของโรงละคร
Royal Playhouse ตามขางทางจะเรียงรายไปดวยทาวนเฮาสและบารยุคเกาสุดคลาสสิก
ท่ีมีสีสันสดใส คาเฟ บาร และรานอาหารท่ีเหมาะแกการน่ังพักผอนหยอนใจ ชิม
บรรยากาศเกาๆ ของโคเปนเฮเกน

เป็นจัตุรัสท่ีเป็นท่ีตั้งของศาลาวาการกรุงโคเปนฮาเกนอันโดดเดน ดูจากภายนอกก็เหมือน
ศาลาวาการเมืองท่ัวๆ ไป แตดานในกลับมีลวดลายงดงามหลายๆ อยาง

เป็นถนนสายชอปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในยุโรป ดวยความยาว 1.8 กิโลเมตร

เป็นเรือสําราญอันโออาขนาดใหญ ท่ีพรั่งพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
มากมาย เชน ผับ บาร หองซาวนนา รานคาปลอดภาษี หองเลมเกมส เป็นตน เชิญพัก
ผอนเดินเลนบนเรือ กอนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ํา
แบบบุฟเฟตในเรือ พรอมพักคางคืนบนเรือสําราญน้ี อิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟาเรือ หรือชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีในเรือก็ได

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว เมนูพิเศษ บุฟเฟตซีฟ ูดสแกนดิเนเวียน

 DFDS Scandinavian Seaways หรือเทียบเทา (Sea View Cabin)



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารในเรือสําราญ

09.30 น. เรือเขาเทียบฝ่ังทาเรือกรุงออสโล ประเทศนอรเวย

นําทาน “เขาชมสวนประติมากรรมวิกแลนด” ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ปี
ในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษยตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของ
รูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร)

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะออกเดินทางสู “เมืองฟลัม” Flam (312 กม.) สูแหลงแนว ฟจอรดอันงดงาม เป็นเมืองท่ีอยูปลายสุดของฟยอรด
ปากแมน้ําฟลัม ลอมรอบไปดวยหุบเขาสลับซับซอน ธรรมชาติท่ีสวยงาม บวกกับอาคารบานเรือนท่ีสรางจากไมสีสันสดใสท้ังสี
ขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเวลาท่ีแสงอาทิตยสาดสองลอดผานหุบเขาชื่นชมกับธรรมชาติป็นภาพท่ี
ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี Freitheim Hotel or Park Hotel Voss or Myrkdalen Resort หรือเทียบเทา

ออสโล

อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด)

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนเรือนําเท่ียว

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซ่ึงสมัยกอนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญของชุมชน
ชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตั้งอยูขอบดานเหนือขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ท่ีชื่อ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ท่ีสุดชื่อ Malmøya นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญของเมือง

เป็นพ้ืนท่ีอุทยานหน่ึงในออสโล ท่ีความพิเศษของท่ีแหงน้ีอยูท่ีผลงานศิลปะประติมากรรม
มนุษยเปลือยในหลากหลายอิริยาบถ โดยผานผลงานการแกะสลักรูปเหมือนจากหิน
แกรนิต และการหลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย เป็นผลงาน
ของกุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยชื่อดัง อีกท้ังสวนน้ียังไดรับการยอมรับวา
เป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟลัม บาย

เป็นจุดหมายปลายทางทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมาตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19 ในแตละปี
จะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนเมืองเล็กๆแหงน้ีกวา 450,000 คน เมื่อมาถึงเมืองฟลัม
นักทอง เท่ียวมักไมพลาดไปลองเรือชมความสวยงามของ ซอจนฟจอรด (Sognefjord) ฟ
ยอรดท่ีมีความยาวและลึกท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผน
ดิน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Freitheim Hotel or Park Hotel Voss or Myrkdalen Resort หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ลองเรือซองนฟยอรด - รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา -
กอล - เกโล

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําคณะออกเดินทางสูทาเรือเพ่ือ “ลองเรือชมซอจนฟจอรด” ชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของฟจอรดท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
รายลอมดวยภูผาหินสูงตระหงานท่ีธรรมชาติบรรจงสลักไวดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบานซัมเมอรเฮาส ท่ีสรางจากไมสน
เป็นหยอมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรูลืม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน “น่ังรถไฟสายโรแมนติค” Flambana Train ท่ีโดงดังท่ีสุดตามเสนทาง ฟลัม – ไมรดาล – ฟลัม ชมความสวยงาม
ของธรรมชาติบริสุทธิ ์และน้ําตกท่ีละลายมาจากธารน้ําแข็งบนยอดเขา ซ่ึงหลบซอนตัวอยูหางไกลจากมลภาวะท้ังปวง ทิวทัศน
ตลอดเสนทางจะตรึงตาตรึงใจทานไปอีกนาน

หากมีเวลาอิสระใหทานเดินเลนชมความงามของตัวเมืองฟลัม

จากนั้นนําทานเดินทางสูท่ีพัก เมืองโกล Gol / เมืองเกลโล Geilo (142 กม.) เมืองธรรมชาติทามกลางทิวเขา เมืองน้ีสวน
ใหญเป็นแหลงเลนสกีในฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Pers Hotel or Usterdalen Hotel หรือเทียบเทา

ลองเรือซองนฟยอรด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือชมซองนฟยอรด สถานท่ีอันงดงามท่ีไดชื่อวา เป็น King of Fjord ท่ีสวยงามท่ีสุด
ในนอรเวย มีความยาวถึง 204 กม.จากทะเลเขามาในแผนดินใหญนอรเวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา บาย

เป็นเสนทางรถไฟสายโรแมนติกอันสวยงามซ่ึงแสดงถึงเทคโนโลยีการกอสรางทางรถไฟ
สายฟลอมสบานา ท่ีพิสูจนถึงความสามารถและความชํานาญอันสูงสงของวิศวกรเมื่อ 88
ปีกอน ทางรถไฟสายน้ีใชเวลากอสรางเกือบ 20 ปีกวาจะเปิดเสนทางเป็นการชั่วคราว
สําหรับรถไฟไอน้ําเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม ปี 1940 และสําหรับรถไฟฟาในปี 1944 ปัจจุบัน
เป็นหน่ึงในเสนทางรถไฟทองเท่ียวชมวิวท่ีสวยงามมากเสนหน่ึของนอรเวย



วันท่ี 5 โบสถไมสตาฟเชิรท - ทะเลสาบ Tyrifjorden - ออสโล - ลาน
กระโดดสกีโฮเมนคอลเลน - ปราสาทอาเคอรซูส - ยานคารลโจ
ฮันเกนเกท

กอล

เกโล

เป็นเมืองแหงปากประตูสูดินแดนแถบฟยอรด

เป็นเมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงของนอรเวย เป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงท่ีเป็นปากประตูสูเขต
ฟยอรดของนอรเวย และอยูระหวางกรุงออสโลและเมืองเบอรเกน ท่ีน่ีมีลิฟตสกี 20 แหง
และลานสกีอัลไพน 39 ลานในระดับความสูงและความยากงายตางกันไป ศูนยเกโลเลียมี
ลานสกีระดับงายสีเขียวและฟา สวนศูนยสลัตตามีลานสกีระดับฟาและแดงเป็นสวนใหญ
นอกจากน้ียังมีลานสกีพ้ืนราบยาว 135 ไมล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Pers Hotel or Usterdalen Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม

นําทานชม “โบสถไมสตาฟเชิรท” Gol Stave Church อยูในบริเวณสวนกอรไดรค Gordarike Park ซ่ึงเป็นงาน
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ เฉพาะของชาวนอรด สรางขึ้นดวยไมเบอรช และไมสนท้ังหลัง ทรงคุณคาทางจิตรใจของคนทอง
ถิ่น

ชมเมืองระหวางทาง ผานทะเลสาบ Tyrifjorden Lake แสนสวย เน่ืองจากประเทศนอรเวย เคยปลกคลุมดวยธารน้ําแข็ง
มาอยางยาวนาน หลายลานปี จึงทําใหเกิดภูมิประเทศท่ีแปลกตาดวยสาเหตุจากการกัดเซาะของธารน้ําแข็ง

นําคณะเดินทางเขาสู “กรุงออสโล” Oslo (220 กม.) ตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรดท่ีชื่อออสโลฟยอรด ตัวเมือง
ประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญท่ีสุดชื่อ MALMOYA นอกจากน้ี ยังมีทะเลสาบกวา 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญนํา
ทานขึ้นสูจุดชมวิว

ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน Holmenkullen Ski Jump ซ่ึงสรางขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีแขงขันกระโดดสกีท่ีมี่ชื่อเสียง
ท่ีสุดของนอรเวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม “ปราสาทและปอมปราการอารเคอรชูส” Akershus Fortress ปราสาทและปอมโบราณแหงน้ีท่ีสรางขึ้นในปี
1299 ในสมัยของกษัตริยฮากอนท่ี 5 บนเดินเขาริมทะเล และในสมัยกษัตริยคริสเตียนท่ี 4 ทรงบูรณะซอมแซมปอมปราการ
แหงน้ีใหเป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนสซองส และใชเป็นท่ีประทับของราชวงศมาตลอดในยุคของพระองค

อิสระกับการชอปป้ิงท่ี “ยานคารล โจฮันสตรีท” KARL JOHAN STREET เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีเล่ืองชื่อของเมืองออสโล
สินคาของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นตน อิสระใหทานชอปป้ิงหรือเดินเท่ียวชมเมืองตาม
อัธยาศัย

ค่ํา

่



บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Scandic Hotel, Oslo หรือเทียบเทา

โบสถไมสตาฟเชิรท

ทะเลสาบ Tyrifjorden

ออสโล

ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นโบสถกลางธรรมชาติตั้งอยูในบริเวณสวนกอรไดรค (Gordarike Park) ซ่ึงตัวโบสถ
นั้นเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ โบสถแหงน้ีมีประวัติศาสตรยอนไปไดถึง
ศตรรษท่ี 12 โดยตัวโบสถด้ังเดิมนั้นไดพังทลายลงไปท้ังหมดในชวงเวลาหน่ึง กระท่ังในปี
1980 มีการสรางตัวโบสถแบบจําลองขึ้นมาแบบท่ีเห็นในปัจจุบัน โดยแบบจําลองท่ีวาน้ีก็
ตั้งอยูไมไกลจากท่ีตั้งด้ังเดิม

เป็นทะเลสาบอันสวยงามแหงหน่ึงของประเทศนอรเวย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียง
เหนือของกรุงออสโลประมาณ 40 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 139 ตารางกิโลเมตร มีจุดท่ี
ลึกท่ีสุดท่ี 295 เมตร โดยแหลงท่ีมาหลักของน้ําในทะเลสาบแหงน้ีคือแมน้ําเบกนาซ่ึงไหล
ลงสูไทริฟยอรเด็น

เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย ซ่ึงสมัยกอนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญของชุมชน
ชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย ตั้งอยูขอบดานเหนือขอ
งอาวฟยอรด (fjord) ท่ีชื่อ ออสโลฟยอรด ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ
ท่ีสุดชื่อ Malmøya นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ 343 แหงซ่ึงเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญของเมือง

ลานกระโดดสกีน้ีตั้งสูงตระหงานอยูบนยอดเขา ซ่ึงสรางขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีแขงขัน
กระโดดสกีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของนอรเวย ท่ีปัจจุบันทําการปรับปรุงใหม เป็นสถานท่ีจัดการ
แขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปราสาทอาเคอรซูส บาย

เป็นปราสาทหินยุคกลางซ่ึงครั้งหน่ึงเคยใชเป็นท่ีประทับของราชวงศในปี 1299 จนกระท่ัง
ปี 1592 จึงมีการปรับปรุงเป็นปอมปราการโดยใชแนวกําแพงและปืนใหญเพ่ือปองกัน
เมืองออสโล หลังจากนั้นปอมปราการแหงน้ีถูกทอดท้ิงและมีสภาพแยลง ตอมาจึงมีการ
เริ่มบูรณะในปี 1899 ปัจจุบันมีการนําเท่ียวชมพ้ืนท่ีรอบนอกปราสาทและหองบางหองท่ีมี
ความสําคัญ



วันท่ี 6 คาลสตัท - โบสถใหญแหงคารลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมืองคาลส
ตัด (ศาลากลางเมืองคารลสตัด) - เออเรบรู - ปราสาทเออเรบรู
- สต็อคโฮลม

ยานคารลโจฮันเกนเกท
เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีเล่ืองชื่อของเมืองออสโล สินคาของฝากท่ีนิยมของนักทองเท่ียวคือ
เครื่องครัว พวงกุญแจ ซ่ึงสินคาและของท่ีระลึกตางๆ ท่ีขายกันในประเทศน้ีจะมีราคาคอน
ขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศท่ีมีคาครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง แตถึง
แมวาประเทศนอรเวยจะมีสินคาท่ีแพง แตก็ยังมีชวงลดราคาสินคา คือปีละ 2 ครั้ง ไดแก
ชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ และชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Scandic Hotel, Oslo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม

คณะเดินทางสู “เมืองคารลสตัท”Karlstad (218 กม.) เมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยูริมแมน้ําเดลตาท่ียาวท่ีสุดในสวีเดนท่ีไหล
ลงสู ทะเลสาบวาเนนท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนยกลางทางการคาของชาวไวกิ้งมาตั้งแต 1,000 ปีกอน
คริสตกาล เมืองน้ีสรางเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชารล

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู “เมืองเออเรบรู” Orebro (109 ก.ม.) เมืองท่ีมีชื่อเสียงมากแหงหน่ึง ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศ
สวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองท่ีมีความเจริญรุงเรืองทางการคา และยังถือวาเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมท่ีมีความเกาแกมากแหงหน่ึงของประเทศสวีเดนอีกดวย

บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทปอมปราการยุคกลางท่ีมีอายุเกาแกมากกวา 700
ปี ตั้งอยูบนเกาะเล็กๆ บนแมน้ําสวารตาน “Svartan River” สรางขึ้นครั้งแรกในชวงรัชสมัยของราชวงศวาซา (Royal Family
Vasa)

จากนั้นเดินทางสูกรุงสตอกโฮลม (197 ก.ม.)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Quality Globe Hotel or Scandic Hotel หรือเทียบเทา

คาลสตัท
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบ อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลมของประเทศสวีเดนและ
เมืองออสโลของประเทศนอรเวย เพราะเป็นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี เมืองน้ีถูก
สถาปนาโดยกษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนาม
ของพระองค Karl-stad



วันท่ี 7 สต็อคโฮลม - ศาลาวาการกรุงเวียนนา - แกมลาสแตน -
พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร - เรือสําราญ SILJA LINE

โบสถใหญแหงคารลสตัด

จัตุรัสใจกลางเมืองคาลสตัด (ศาลากลางเมืองคา…

เป็นโบสถประจําเมืองคารลสตัดในประเทศสวีเดน ทําหนาท่ีสังฆมณฑลแหงคารลสตาด
สถาปัตยกรรมเป็นสไตลบาร็อค มีการผสมผสานแบบนีโอคลาสสิคเล็กนอย ท่ีน่ีถูกสราง
และเปิดใหบริการครั้งแรกใน 2 กรกฏาคม 1730 ตั้งอยูริมแมน้ําท่ี Stadshotellet ตั้งอยู
ในปัจจุบัน

ท่ีน่ีมีชื่อเรียกทองถิ่นวา Stora Torget เป็นจัตุรัสท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองคาสสตัด เป็น
บริเวณท่ีมีการผสมผสานระหวางอาคารสวีเดนแบบด้ังเดิมท่ีนาดึงดูด แตยังคงแข็งแกรง
พรอมดวยอาคารท่ีทันสมัยโดยรอบ ท่ีจัตุรัสยังเป็นท่ีตั้งศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด
ดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เออเรบรู

ปราสาทเออเรบรู

สต็อคโฮลม

 บาย

เออเรอบรูเป็นเมืองหลวงของมณฑลเออเรอบรู อายุเกาแกราว 700 ปี ชื่อเมืองแปลตรง
ตัววา "สะพานบนหาดกรวด" หน่ึง ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศสวีเดน อดีตเมืองท่ีมี
ความเจริญรุงเรืองทางการคา และยังถือวาเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมท่ีมีความเกาแกมากแหงหน่ึงของประเทศสวีเดน

ตั้งอยูบนเกาะเล็กๆ บนแมน้ําสวารตาน (Svartan River) โดยสวนท่ีเป็นหอคอยนั้น
ถือวาเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของปราสาท เน่ืองจากหอคอยนั้นรถูกสรางขึ้นในชวงครึ่งหลัง
ของศตวรรษท่ี 13 โดยหองพักบางหองของปราสาทถูกใชเป็นหองเรียนสําหรับนักเรียน
จากโรงเรียน Karolinska นอกจากน้ีแลว คุณยังจะไดตื่นตาตื่นใจไปกับความย่ิงใหญของ
ตัวปราสาทเมื่อมองจากสะพานขามแมน้ําสวารตาน นอกจากน้ีแลว พ้ืนท่ีบางสวนของ
ปราสาทยังมีการเปิดใหประชาชนท่ัวไปเขาชม พรอมท้ังยังมีการจัดแสดงศิลปะ , การ
แสดงดนตรี, รานอาหาร, การจัดนิทรรศการ, ทัวร, ประชุม, และอ่ืนๆ อีกเป็นจํานวนมาก

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงาม
ท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ความงามบนผิวน้ํา หรือราชินีแหงทะเล
บอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลา
เร็น ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Quality Globe Hotel or Scandic Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม

นําคณะเดินทางเขาสูใจกลาง “กรุงสตอกโฮลม” Stockholm เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงาม
ท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก จนไดรับการขนานนามวา “ความงามบน ผิวน้ํา” Beauty on Water หรือ “ราชินีแหงทะเลบอลติค” เมือง
แหง ประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้ง ศตวรรษท่ี 13ศิลปะและ สถาปัตยกรรม ผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของ
บานเมือง, ตึกรามบานชอง รวมท้ังปราสาทราชวัง

นําคณะ “เขาชมศาลาวาการเมือง” City Hall สถานท่ีจัดงานเล้ียงใหผูท่ีไดรับรางวัลโนเบลท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก โดยการมอบ
รางวัลโนเบลจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึกกอสรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอนและตกแตงผนังในหองเตนรําท่ีมี
ลวดลายฝังหินโมเสกกวา 19 ลานชิ้น ใชเวลาใน การกอสรางนานถึง 12 ปี แลวเสร็จในปี ค.ศ. 1911

จากนั้นนําทานชมเมืองเกา “แกมลาสแตน” ซ่ึงตั้งอยูกลางใจเมืองระหวางทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพาน
เชื่อมระหวางเมืองใหญและเกาะ และเป็นทางเดียวท่ีเชื่อมระหวางเมืองและเกาะดวย จึงทําใหเป็นท่ีมาของสมญานามของเมือง
เกาเล็กๆแหงน้ี โดยท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีผสมผสานระหวางความเกาแกของประวัติศาสตรและความทันสมัยของรานคาท่ีเรียงราย
มากมายบนทองถนนแคบๆ ของเมือง

เขาชม “พิพิธภัณฑเรือวาซา” ชมเรือรบวาซา ท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชในการทําสงครามกับเยอรมนี แตเรือรบลําน้ีกลับไมมีโอกาสท่ี
จะไดออกไปลอยลําตอหนาศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซารไดถูกปลอยลงน้ําไดเพียง 30 นาที เรือรบวาซารก็ลม
และจมลงสูกนทะเลอยางรวดเร็ว และถูกท้ิงใหจมอยูใตทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.00 น. นําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือเดินทางเปล่ียนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน” Silja Line ซ่ึง
เป็นเรือสมุทร ขนาดใหญท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ลองผานทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ
ภัตตาคาร, รานอาหาร, บาร, ไนตคลับ, ดิสโกเธค, ศูนยสันทนาการสําหรับครอบครัว รานคาปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมี
ระดับ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา แบบบุฟเฟตอาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟ ูด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายใน
เรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไขปลาคารเวีย และปลาแซลมอนแบบตางๆพรอมท้ังชิมไวนเลิศ
รส เพลิดเพลินกับความหรูหราท่ีไมธรรมดาในคืนพิเศษน้ี

พักท่ี Silja Line หรือเทียบเทา (Sea View Cabin)

สต็อคโฮลม

ศาลาวาการกรุงเวียนนา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงาม
ท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ความงามบนผิวน้ํา หรือราชินีแหงทะเล
บอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลา
เร็น ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

สถานท่ีสําคัญอีกแหงท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดไมนอย ถูกสรางขึ้นตั้งแตปี 1872 แลวเสร็จ
ในปี 1883 ไดรับการออกแบบโดย Friedrich von Schmidt ตัวอาคารเป็นศิลปะสไตล
โกธิคท่ีสวยสดงดงาม โดดเดนดวยยอดแหลมสูงของหอคอย ท่ีมีความสูงถึง 97.9 เมตร
ถือวาเป็นสัญลักษณของกรุงเวียนนาในปัจจุบัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 8 เฮลซิงกิ - โบสถเทมโปลิโอคิโอ - อนุสาวรียซิเบลิอุซ - มหาวิหา
รอุสเพนสกี - จัตุรัสซีเนท - Market Square finland - ถนนเอ
สพลานาดิ - ทาอากาศยานเฮลซิงกิ

แกมลาสแตน

พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร

เรือสําราญ SILJA LINE

เป็นพ้ืนท่ีเมืองเกาท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของพระราชวังหลวงและอาคารคลาสสิกมากมายดวย
กล่ินอายของศตวรรษท่ี 17 ท้ังบานเรือน สิ่งปลูกสรางท่ีมีความสวยงามในรูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมแบบสวีเดน เชนเดียวกับเสนหของตรอกซอกซอยตางๆ ท่ีเรียงรายไปดวย
รานกาแฟและรานหนังสือตางๆ ท่ีคุณจะเพลิดเพลินในการเท่ียวชม

เป็นพิพิธภัณฑท่ีเก็บเรือรบวาซา เรือท่ีเป็นตํานานและสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

เป็นเรือสําราญสุดหรูขนาดใหญท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย พักผอนสบายๆ กับสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ บนเรือ อาทิ ไนตคลับ หองอาหาร เกมสรูม คาสิโน และโรงภาพยนตร
และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ มากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว เมนูพิเศษ บุฟเฟตซีฟ ูดสแกนดิเนเวียน

 Silja Line หรือเทียบเทา (Sea View Cabin)

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ท่ี หองอาหารในเรือ SILJA LINE

09.30 น. เรือเขาเทียบฝ่ัง “กรุงเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด

ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวางสวีดิชและรัสเซีย เจาของสมญานาม
“ธิดาสาวแหงทะเล บอลติก”

นําทาน “เขาชม โบสถหินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสรางขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาด
มหึมา โบสถซ่ึงออกแบบโดยสองพ่ีนองตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มี รูปรางคลายจานบิน

นําชม “อนุสาวรียซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินนผูแตงเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเย่ียมชม “มหาวิหารUspensky” ของศาสนาคริสตนิกายออรธอดอกซท่ีงดงามดวยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
รัสเซีย

จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพระเจาอเล็กซานเดอรและมหาวิหารใหญนิกายรู
เธอรัน

่ ่ ่ ่



นําชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยานใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแกนัก
ทองเท่ียว แหลงขายปลานานาชนิด อาหารผลไม และดอกไมแลว ยังแป็นท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญ อาทิ ทําเนียบระธานาธิบดี, ศาลา
กลางและโบสถ

ชมยานถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ท่ีสองขางทางเต็มไปดวยอาคารสไตลฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดวยสินคาชื่อดัง
อิสระใหทานไดชอปป้ิงในหางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลา เดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

23.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบินกาตาร เท่ียวบินท่ี QR308

เฮลซิงกิ

โบสถเทมโปลิโอคิโอ

อนุสาวรียซิเบลิอุซ

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนเรือนําเท่ียว

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศฟินแลนด ตั้งอยูทางใตของประเทศ ริม
ชายฝ่ังอาวฟินแลนด ตัวเมืองมีประชากรประมาณ 600,000 คน เฮลซิงกิอยูติดกับเมือง
วันตาและเอสโปซ่ึงรวมกันตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ

รูจักกันในนาม "โบสถหิน" (Rock Church) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ "โบสถแหงความรัก" ถูก
สรางขึ้นเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2511 และเสร็จวันท่ี 14 กุมภาพันธของปีถัดไป และมี
ความเชื่อวาหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักใน โบสถน้ีก็จะสมหวัง
ในสิ่งท่ีอธิฐานทุกประการ จึงทําใหมีผูคนจํานวนมากเดินทางมาจัดพิธีแตงงานท่ีน่ีกันเป็น
จํานวนมาก เพราะวากันวาคูรักท่ีมาจัดพิธีแตงงานท่ีโบสถแหงน้ีจะครองรักกันยืนยาว จน
แกเฒา

อนุสาวรียแหงน้ีตั้งอยูใน Sibelius Park ถูกสรางขึ้นเพ่ือสดุดีใหแกนักประพันธเพลง
คลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนดนามวา Jean Sibelius (1865-1957) ผูแตงเพลง
ฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินนใหลุกขึ้นมาเรียกรองเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็น
อนุสาวรียท่ีแปลกตามากๆ ถูกออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็นการสรางโดยนําเอาแทง
เหล็กจํานวน 600 แทง มาเชื่อมเขาดวยกันจนออกมาเป็นรูปรางของออรแกนลม ตั้งอยู
กลางแจงอยางโดดเดนเป็นสงา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหาวิหารอุสเพนสกี บาย

เป็นโบสถนิกายออรธอดอกซท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปตะวันตก ออกแบบโดย Aleksei
Gornostajev สรางตามสไตลโบสถเกาแกใกลกรุงมอสโก ประเทศรัสเซียในศตวรรษท่ี
16 หลังคาทรงโดมทองและสรางดวยอิฐสีน้ําตาลแดง แสดงถึงความมีอิทธิพลของรัสเซีย
ตอประวิติศาสตรฟินแลนดไดเป็นอยางดี



วันท่ี 9 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

จัตุรัสซีเนท

Market Square finland

ถนนเอสพลานาดิ

เป็นจตุรัสใหญกลางเมืองเฮลซิงกิ ท่ีน่ีมักจะเป็นสถานท่ีใชจัดเทศกาลหรือกิจกรรมตางๆ
และจุดน้ีเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเฮลซิงกิ

เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาเดินเท่ียวชมกัน ซ่ึงท่ีน่ีจัดวาเป็น
ตลาดสดกลางแจง ท่ีจะมีแผงขายของมากมาย ท่ีนําเอาสิ่งของหลากหลายชนิดมาตั้งขาย
กัน ไมวาจะเป็นอาหารนานาชนิด พวกผักผลไมหลากหลายประเภท มีปลาแซลมอนขาย
ดวย แมกระท่ังหนังกวางเรนเดียรก็มีใหเลือกซ้ือหากันได รวมไปถึงท่ีน่ียังมีสินคาพวก
งานฝีมือสวยๆ ของท่ีระลึกตางๆ ใหไดเลือกชอปเพ่ือเป็นของฝากกันดวย

เป็นถนนสายคลาสสิกในเฮลซิงกิท่ีสองขางทางเต็มไปดวยอาคารสไตลฟินนิชผสมสวีดิช
เรียงรายไปดวยรานสินคาดีไซนชื่อดัง

ทาอากาศยานเฮลซิงกิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติประจําเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวของประเทศฟินแลนด ตั้งอยู
ในเขต Vantaa ท่ีน่ีเป็นท่ีมีผูโดยสารหนาแนนท่ีสุดในประเทศฟินแลนด

 กิจกรรม เชา

05.30 น. ถึงสนามบินโดฮา (รอเปล่ียนเครื่อง)

08.30 น. เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร เท่ียวบินท่ี QR832

ค่ํา

19.00 น. เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานโดฮา
มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

- หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดิน
ทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

- เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมี
ความประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอ
การพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาให
กับทางทาน

- กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี

- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักและสวนท่ีเหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

- คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

- หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

- ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก  35,000   บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport

 มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระภายใน 30 วันกอนเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 15 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

- กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน  // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ  (หรือสลับประเทศกอน-หลัง)

- คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการพรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทางกฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

- โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

- คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

- คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ทาน 

่



- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) **หากทานอายุเกิน 75 ปี หรือไมได
เดินทางไปหรือกลับพรอมคณะ ทานตองซ้ือประกันเด่ียวเพ่ิม

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาเชงเกนทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

- คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

- คาทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ทาน (ทานละ 14 ยูโร)

- คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท/วัน/ทาน (ทานละ 900 บาท)

- คาน้ําด่ืม

- คาธรรมเนียมวีซา 4,800 บาท (สถานทูตไมคืนให ไมวาทานจะผานหรือไมก็ตาม)

- คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา
ในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

- หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

- รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

- หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
- คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

- ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

- หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

- หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

- เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

- สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

- สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

- สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

- สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด
- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ

ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

- หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
แจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับ
พิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ือง
มาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะ
หักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก



หมายเหตุ
- อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ทาน (ทานละ 14 ยูโร) สวนคาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท/วัน/ทาน

(ทานละ 900 บาท) 

- อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาธรรมเนียมวีซา 4,800 บาท (สถานทูตไมคืนให ไมวาทานจะผานหรือไมก็ตาม)

- หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน
และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบ
หมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเป็นไปได ความเหมาะสม และผล
ประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ 

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด   

- ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

- ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา  25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


