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HIT… อยากชวนท่านเที่ยว … 
เสน้ทาง 

Scandinavia Midnight Sun  
สวเีดน เอสโตเนีย ฟินแลนด ์นอรเ์วย ์เดนมารค์ 13 วัน 

กำหนดการเดนิทาง 
 

26 พฤษภาคม / 30 มถินุายน / 28 กรกฎาคม 2563 
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วันแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ 
23.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประต ู3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

- กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่้ามน า
ติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

- วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

- หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – สต๊อกโฮล์ม (สวีเดน) – ทาลลนิน์ (เอสโตเนีย) 
01.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสต๊อกโฮล์ม (Stockholm) โดยเท่ียวบินท่ี TG 960 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 50 นาที) 
07.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสตอกโฮล์มอาร์ลนัดา “Stockholm Arlanda International Airport” ประเทศ
 สวีเดน (Sweden) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) น าคณะเดินทางเขา้สู่ กรุงสตอ็กโฮล์ม (Stockholm)  
 เมืองหลวงของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ท่ีโอบลอ้มดว้ย ทะเลสาบเมลารัน “Malaren Lake” และมีท่ีตั้งอยูริ่ม  
 ทะเลบอลติค “Baltic Sea” น าท่านนัง่รถเท่ียวชมเมืองหลวงแห่งน้ี ดว้ยภูมิประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของเมืองท่ีประกอบไป 
 ดว้ยเกาะมากมายหลายร้อยเกาะ แต่มีเกาะใหญ่ๆ  เพียง 14 เกาะ ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่า ความงามบนผิวน ้า “Beauty on  

 the Water” หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” น าท่านเร่ิมตน้กนัท่ี จุดชมวิว บนเนินเขาซ่ึงเป็นจดุท่ีมองเห็นสภาพเมือง 
 โดยรวมไดอ้ยา่งดีและสวยงามท่ีสุด แลว้เขา้สู่ เกาะแกมลา สแตน “Gamla Stan” ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่าท่ีมีอายกุว่า 700 ปี  
 เป็นจุดก าเนิด กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) และเป็นท่ีตั้งของ พระราชวังหลวง “Royal Palace” ท่ีไดถู้กสร้างขึ้น 
 ใหม่ในสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ปัจจุบนัใชพ้ื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีรับรองแขกเมือง และราชอาคนัตกุะ นอกจากน้ียงัมี โบสถ์ 
 หลวง“Storkyrkan” โบสถค์ู่บา้นคู่เมือง  

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์เรือวาซา 
“Wasa Museum” เป็นเรือรบที่นบัว่ามี
อานุภาพร้ายแรงท่ีสุดในยคุนั้น แต่หลงัจาก
เดินทางออกจากท่าไดไ้ม่ไกลก็คอ่ยๆ จมลงสู่กน้
ทะเลลึก 35 เมตร และถูกทิ้งไวน้านถึง 333 ปี จน
มีการกูข้ึ้นมาทั้งล าในปี ค.ศ. 1961และไดรั้บการ
ซ่อมแซมให้เหมือนเดิม 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั อิสระท่านยา่น ถนนฮามน์กาทาน  “Hamngatan” ถนนสายชอ้ปป้ิงของเมือง มี ห้างสรรพสินค้า  
 “NK” ซ่ึงจดัเป็นห้างสรรพสินคา้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปเหนือ มีเวลาให้ท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิง กระทัง่สมควรแก่เวลา  
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 ออกเดินทางสู่ท่าเรือ 
17.00 น. ออกเดินทางโดยเรือส าราญ “Baltic Queen Cruise” เพื่อเดินทางสู่ กรุงทาลลนิน์ (Tallinn) เมืองหลวงของ 
 ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) เมืองท่ีไดช่ื้อว่ามีความเก่าแก่ท่ีสุดในทะเลบอลติค “Baltic Sea” โดยเฉพาะเสน่ห ์
 ของเมืองเก่าช่างย ัว่ยวนใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจ านวนมาก และดูเหมือนจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี  
 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เมืองเก่าทาลลินน์เป็นหนึ่งในมรดกโลก อิสระท่านพกัผอ่นบนเรือส าราญอนัหรูหรา ท่ีพร้อมไปดว้ย 
 ส่ิงอ านวยความสะดวก อาทิ ภตัตาคาร, บาร์ศูนยสั์นทนาการส าหรับเด็ก, ร้านคา้ปลอดภาษี ฯลฯ 
17.30 น. อาหารค ่า ณ ห้องอาหารในเรือ 

พกัค้างคืนในเรือส าราญ  Baltic Queen Cruise แบบ Sea View 
** กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน ** 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) ทาลลนิน์ 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 หลงัจากเรือเทียบท่าแลว้ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง / เร็วกว่าประเทศสวีเดน 1 ช่ัวโมง) น าท่านชม กรุง 
 ทาลลินน์ (Tallinn) ดว้ยเสน่ห์ของเมืองท่าท่ีเก่าแก่ และโดดเดน่ โดยเฉพาะบริเวณ เขตเมืองเก่า “Old Town  

 Tallinn” ยา่นส าคญัท่ีเตม็ไปดว้ยอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของชาวเอสโตเนีย เร่ิม 
 กนัท่ี ย่านทูมพ ี“Toompea” เป็นท่ีตั้งของปราสาทและป้อมปราการ อนัเป็นท่ีพกัของเจา้เมือง และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ 
 สร้างเมือง เขตน้ีเป็นท่ีพกัอาศยัของขนุนางและคนท่ีมีฐานะดี ผา่นชม ปราสาททูมเปีย “Toompea Castle” ซ่ึงปัจจุบนั 
 กลายเป็น อาคารรัฐสภาเอสโทเนยี “City Hall” สร้างอยูบ่นป้อมปราการเก่าซ่ึงเคยเป็นฐานบญัชาการของกองก าลงั 
 ต่างชาติในช่วงท่ีผลดักนัเป็นเจา้ผูป้กครองแผน่ดิน เอสโตเนีย (Estonia) อาคารดา้นหนา้เป็นอาคารศิลปะแบบบาร็อก 
 สีชมพูพาสเทลสดใส ดูไม่เหมือนเป็นหน่วยงานราชการ ตรงขา้มเป็น โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี ้“Alexander  

 Nevsky Cathedral” โบสถใ์หญ่ท่ีสุดในกรุงทาลลินน์ (Tallinn) ประกอบดว้ยโดมหวัหอม 5 โดม เด่นสง่า และ 
 โมเสกทองดา้นหนา้อนังดงาม โบสถห์ลงัน้ีสร้างขึ้นโดยค าบญัชาของพระเจา้ซาร์ อเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 โดยใชศิ้ลปะแบบ 
 รัสเซีย ซ่ึงในขณะนั้น เอสโตเนีย (Estonia) ยงัตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ รัสเซีย (Russia) ดา้นบนของโบสถมี์ 
 หอระฆงัใหญ่ท่ีมีระฆงัอยู ่11 ใบ รวมทั้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดใน กรุงทาลลินน์ (Tallinn) ซ่ึงมีน ้าหนกัถึง 15 ตนั จากโบสถ ์
 เราเดินต่อไปอีกราว 50 เมตร ก็ถึงอีกโบสถ์เซ็นท์แมร่ี “St.Mary Cathedral or Toomkirik” เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ 
 ท่ีสุดแห่งหน่ึง เอสโตเนีย (Estonia) อุทิศแด่พระแม่มารี  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่บริเวณ จัตุรัสกลางเมือง “Town Hall Square” ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยก์ลางการคา้ขายท่ีเตม็ไปดว้ยผูค้น 
 มาจบัจ่ายซ้ือของและนัง่รับประทานอาหาร รวมถึงนกัท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีมาเยี่ยมชมสถานที่นี ้จัตุรัสกลางเมือง  
 “Town Hall Square” นีไ้ด้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO เม่ือปีค.ศ. 1997 จตัุรัสแห่งน้ีคง 
 อารมณ์เดียวกบั จัตุรัสแดง “Red Square” ของ รัสเซีย (Russia) บริเวณจตัุรัสเตม็ไปดว้ยอาคารเก่าสไตลอ์าร์ตนูโว 
 และโกธิค สวยงามมากมาย   
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Radisson BLU Olumpia หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) ทาลลนิน์ – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) – โรวาเนมิ (บินภายใน) 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ แลว้ขึ้นเรือเฟอร์ร่ีขา้มฟากจาก เมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) สู่ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki)  
 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ (Finland) เพลิดเพลินไปกบัการท่อง 
 ทะเลบอลติค “Baltic Sea” และทิวทศัน์ 2 ฝ่ังท่ีสวยงาม 
11.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเท่ียวชม กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ อ่าวฟินแลนด์ “Finland Gulf” และบริเวณรอบๆ อา่วน้ีเอง 
 ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนังดงามและยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ไว ้น าท่านไปกนัท่ี เซเนท สแควร์ “Senate Square” จตัุรัส 
 กลางเมืองท่ีใชจ้ดักิจกรรมใหญ่ๆ กลางจตัุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ท่ี 2 “Alexander II Monument”  
 อยู ่ถดัไปดา้นบนเป็น วิหารอุสเพนสกี ้“Uspensy Cathedral” เด่นตระหง่านตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมรัสเซีย  
 เน่ืองจากถูกปกครองโดยรัสเซียมานานถึง 100 ปี แลว้อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยา่น มาร์เก็ต สแควร์ “Market Square”  
 ตลาดสินคา้บริเวณท่าเรืออีกแหลง่ ท่ีนกัท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปชมวิวกนั  
17.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติวานตา “Vantaa International Airport” ณ กรุง 
 เฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) 
21.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนมิ (Rovaneimi) โดยเท่ียวบินภายในประเทศ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
22.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองโรวาเนมิ “Rovaneimi Airport” เมืองโรวาเนมิ (Rovaneimi) เมืองท่องเท่ียวท่ีมี 
 ช่ือเสียงโด่งดงัทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ตั้งอยูบ่น เส้นอาร์คตกิเซอร์เคิล “Arctic Circle” บางคร้ังถูกเรียกว่า เมือง 
 หลวงท่ีสองของ ประเทศฟินแลนด์ (Finland) เพราะยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษา การคา้ และการบริหาร  

พกัค้างคืน ณ  Scandic Rovaneimi  Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) โรวาเนม ิ– อวิาโล่  
09.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านชม เมืองโรวาเนมิ (Rovaniemi) เร่ิมตน้กนัท่ี หมู่บ้านซานตาครอส “Santa Claus Village” ซ่ึงตั้งอยู ่
 บน เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล “Arctic Circle” ประกอบไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมืองอ่ืนๆ และ ที่ท าการ 
 ไปรษณีย์ “Santa Claus Main Post Office” ส าหรับท่านท่ีตอ้งการส่งของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรัก โดยมีตราประทบั 
 ท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของซานตา้ 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิวาโล่ (Ivalo) (ระยะทาง 287 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 40  

นาที) เมืองทางตอนใตข้อง ทะเลสาบอินารี “Inari Lake” เป็นดินแดนแห่งศูนยก์ลางชาวแลปป์ (Lapland) ซ่ึงผูค้นท่ี
อาศยัอยูใ่นแถบน้ีมกัเป็นชาวแลปป์ (Lapland) หรือ ซาม ิ(Sami) ซ่ึงปัจจุบนัเหลืออยูไ่ม่มากนกั โดย ซาม ิ(Sami) 
เป็นชนพ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยูใ่น เขตแลปป์แลนด์ (Lapland)  

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Ivalo Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) อวิาโล่ – ลคัเซลฟ์ (นอร์เวย์) – ฮอนนิ่งสแวก – นอร์ธเคป 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปเขา้ชม พพิธิภณัฑ์ของชาวแลปป์ “Siida Museum” สถานท่ีเก็บเร่ืองราวเก่ียวกบัความเป็นอยู ่การ 
 ยงัชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวซาม่ี หรือ ชาวแลปป์ (Lapland) ในอดีต ประหลาดใจกบัเคร่ืองแต่งกาย 
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 ซ่ึงมีรูปแบบคลา้ยชาวเขาในเมืองไทย จากนั้นน าท่านขา้มพรมแดนระหว่าง ประเทศนอร์เวย์ (Norway) กบั ประเทศ 
 ฟินแลนด์ (Finland) ท่ี เมืองลัคเซลฟ์ (Lakselv) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)  
 เมืองเลก็ๆ ท่ีมีประชากรไม่ถึง 4,000 คน แต่นบัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเทศบาล Porsanger ใน จังหวัดฟินน์มาร์ค  

 (Finnmark) ของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) แมเ้งียบเหงาในฤดูหนาว แต่ตลอดหนา้ร้อนจะคึกคกัไปดว้ยกิจกรรม  
 การตกปลาแซลมอน นอกจากน้ียงัเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมี หาดฟยอร์ด “Fjord beach” ท่ีสวยงาม 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (Honningsvag) (ระยะทาง 163 กิโลเมตร ใช้เวลา 

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ท่ีตั้งอยูบ่นดินแดนเหนือสุดท่ีมีประชากรอาศยัอยูบ่นเขตยโุรปเหนือ น าท่าน สัมผสั
บรรยากาศบาร์ น ้าแขง็ขั้วโลกเหนือท่ี อาร์ติโก ไอซ์ บาร์ “Artico Ice Bar” บาร์น ้าแขง็ท่ีสร้างจากน ้าแขง็และหิมะให้
ท่านไดด่ื้มเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ กบับรรยากาศเยน็ๆ ใหท้่านไดช้มบาร์ท่ีทุกอยา่งท ามาจากน ้าแขง็ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เกา้อ้ี เคาน์เตอร์
บาร์ แกว้น ้า ถาด โดยทางบาร์จะมีเส้ือกนัหนาวเตรียมไวใ้ห้ทุกท่านส าหรับสวมใส่เม่ือเขา้ไปดา้นใน แลว้เขา้สู่ท่ีพกั  

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทางสู่ท่ีตั้งของ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป “North Cape  

Hall” อาคารขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นในบริเวณจุดเหนือสุด ท่ีสะดวกท่ีสุดในการเดินทางไปดว้ยรถยนต์ เพื่อชมทศันียภาพ
ของพระอาทิตยเ์ที่ยงคนืท่ีสวยมากๆ อีกจุดหน่ึงในโลก  

 และยงัเป็นจดุท่ีพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ของพวกเราชาวไทยเสด็จประพาสมาแลว้ เม่ือกว่าหน่ึงร้อยปีก่อน และพระองคย์งั 
 ไดจ้ารึกพระปรมาภิไธยยอ่ไวท่ี้กอ้นศิลากอ้นหน่ึง ซ่ึงปัจจบุนัน้ียงัไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเย่ียม ต่อจากนั้นเฉลิม 
 ฉลองการพิชิตแหลม นอร์ธเคป “North Cape” ดว้ย แชมเปญ + ไข่ปลาคาร์เวียเลิศรส พร้อมรับ ประกาศนียบัตร  
 ส าหรับผูม้าเยือน กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

พกัค้างคืน ณ Scandic Honningsvag Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) ฮอนนิ่งสแวก – อัลต้า  
09.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปเปิดประสบการณ์ใหมอ่ีกรูปแบบหน่ึง โดยจะพาท่านไปสัมผสัวิถีชีวิตชาวประมงในเขตอาร์กติก กบักิจกรรมการ 
 จับปูยักษ์ “King crab safari” โดยเรือ RIB Boat ท่ีจะน าทา่นออกไปยงับริเวณน่านน ้า แลว้ ให้ท่านได้สนุกสนานกับ 
 การจับปูยักษ์ตัวเป็นๆ ขึ้นมา ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัปูยกัษ ์โดยปูยกัษน์ั้น มีท่ีอาศยัอยูใ่นมหาสมุทรอาร์กติก และมีช่ือเสียท่ีสุด  
 ในเขตนอร์ธเคป ซ่ึงท่านอาจไดเ้ห็นปูยกัษข์นาด 2 เมตร ก็เป็นได ้

        
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอลัต้า (Alta) (ระยะทาง 207 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Thon Hotel Alta หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) อลัต้า – เบอร์เก้น (บินภายใน) 
09.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองอัลต้า “Alta Airport” ณ เมืองอัลต้า (Alta) 
11.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) โดยเท่ียวบินภายในประเทศ (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีกรุงออสโล)  

 **** เน่ืองจากอยู่ระหว่างการบิน อสิระท่านรับประทานอาหารกลางวัน ในสนามบิน ตามอธัยาศัย **** 

16.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเบอร์เก้นเฟลสแลนด์ “Bergen Airport Flesland” เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองท่ี 
 ไดช่ื้อว่าเป็นประตูสู่ฟยอร์ด อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของ นอร์เวย์ (Norway) มาตั้งแต่คริสศตวรรษท่ี 13 เมืองน้ี 
 ลอ้มรอบดว้ยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร หลงัรับกระเป๋าเดินทาง รถโคช้ปรับอากาศรอรับน าท่านสู่ตวัเมือง 
 แลว้น าท่านชม เมืองเบอร์เก้น (Bergen) โดยจุดแรกน าท่านขึ้นรถรางไฟฟ้า Floybanen Funicular สู่ ยอดเขา  

“Floyen” ซ่ึงมีความสูง 320 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เพ่ือชมความสวยงามของ เมืองเบอร์เก้น (Bergen)  ไม่ไกลจาก
จุดขึ้นรถรางไฟฟ้าจะเป็นยา่น เมืองเก่าของเบอร์เก้น “Bryggen” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ีไปแลว้ ดว้ยห้องแถวสูง 3 
ชั้น ท่ีสร้างดว้ยไมท้าสีขาว แดง เหลือง เขียว จัว่หนา้สามเหล่ียม มีเสน่ห์น่ารักตรงท่ีดา้นหนา้มกัจะตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกั
เป็นรูปหวักวาง ตวัแคปริคอน หรือ มา้มงักร และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคารเก่าของเบอร์เกน “Bryggen” ถึง 61 หลงัไดรั้บการ
ขึ้น ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม และยงัใชส้อยเป็นร้านคา้ แกลเลอรี ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก งานศิลปะ 
ร้านอาหารตลอดจนพิพิธภณัฑท์ าให้ อาคารเก่าของเบอร์เก้น “Bryggen” เป็นเรือแถวท่ีงดงามท่ีสุดในโลกก็ว่าได ้
ย่ิงกว่านั้นในความเก่าแก่ของเมืองท่ีก่อตั้งมากว่า 900 ปีแลว้ จึงท าให้ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เป็นเมืองท่าท่ีแสนคลาสสิก
งดงามท่ีสุดเมืองหน่ึงทีเดียว  

19.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Scandic Bergen City Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9) เบอร์เก้น – โวส – ฟลอม – กู๊ดเวงเกอร์ – เกโล 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมือง 
 เลก็น่ารัก ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามและเป็นเมืองท่ีสงบ มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีอดุมสมบูรณ์  ท่านจะไดสั้มผสักบั 
 วิถีชีวิตชนบทกล่ินอายทอ้งถ่ินของชาว เมืองโวส (Voss) และทุ่งหญา้เขียวขจี แลว้น าท่านเดินเทา้สู่สถานีรถไฟ เมืองโวส  
 (Voss) เพื่อขึ้นรถไฟสาย ฟลอมส์บานา “Flamsbana” ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ีไดรั้บการกล่าวขานว่าสวยท่ีสุดสายหน่ึง 
 ในทวีปยโุรป ซ่ึงรถไฟแล่นตดัผา่นไปตามช่องเขาไต่ไปตามหนา้ผา หรือเจาะอุโมงคเ์พ่ือทะลุไปอีกฝ่ังหน่ึงของภูเขาผา่น 
 หุบเหวและน ้าตกมากมายโดยเฉพาะ น ้าตกคีออสฟอสเซน “Kjosfossen” ซ่ึงเป็นน ้าตกขนาดใหญ่ท่ีมีความงดงามและ 
 มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของนอร์เวย์ (Norway) โดยท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัธรรมชาติอนังดงามตลอดเส้นทางและ 
 ทศันียภาพท่ีสุดแสนจะวิเศษโรแมนติค ให้ท่านส าราญใจจนกระทัง่สุดสถานีท่ี เมืองฟลอม (Flam)  
13.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าคณะเดินเทา้สู่ท่าเรือ เมืองฟลอม (Flam) เพื่อน าท่านล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของ ซองน์ฟยอร์ด  
 “Sogne Fjord” ท่ีมีความยาวและความลึกท่ีสุดในโลก ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบัความงดงามของทิวทศัน์ต่างๆ สายน ้า หุบเขา  
 หนา้ผา ซ่ึงธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างขึ้นดว้ยกาลเวลาพนัลา้นปี จนมาถึง เมืองกู๊ดเวงเกน (Gudvangen) แลว้เดินทางต่อ 
 โดยรถโคช้ไปสู่ เมืองเกโล (Geilo) (ระยะทาง 132 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ในเขตภูมิภาค 
 ฟยอร์ดของ นอร์เวย์ (Norway) ชมวิวทิวทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ ่ผา่นหมู่บา้นชนบทสู่ 
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 เมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหลก็ โลหะ อยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัมี 
 ความส าคญัในดา้นศูนยกี์ฬาฤดูหนาวของยโุรปเหนืออีกดว้ย 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Ustedalen Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสิบของการเดินทาง (10) เกโล – ออสโล – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ค) 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) (ระยะทาง  
 219 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) จากนั้นเร่ิมตน้ชม กรุงออสโล (Oslo) ซ่ึงสมยัก่อนนั้นเคยเป็น 
 อาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวก้ิงโบราณ ท่ีปัจจบุนัไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดเมืองหน่ึงของโลก เมือง 
 ออสโล (Oslo) เป็นเมืองใกลน้ ้า ใกลธ้รรมชาติ และสนิทชิดเช้ือกบัศิลปะเป็นอยา่งดี รวมทั้งเป็นท่ียอมรับกนัว่าเป็นเมือง 
 หลวงท่ีส าคญัในดา้นวฒันธรรมของยโุรป  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม สวนอุทยานฟร็อกเนอร์  “Vigeland Sculpture Park” สวนสาธารณะอนัเป็นผลงานของปฏิมากรท่ีมี 
 ช่ือเสียงท่ีสุดของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) กุสตาฟ วิกกลนัด ์ซ่ึงแสดงเก่ียวกบัวฏัจกัรของชีวิตมนุษย ์โดยเฉพาะ  
 เสาหิน โมโนลิธ “Monolith” กลางสวนท่ีสูงถึง 17 เมตร ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดซ่ึงนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรม 
 ทั้งหมด จากนั้นอิสระท่านเดินส ารวจราคาสินคา้ไปตาม ถนนคาร์ลโยฮันส์ เกท “Karl Johan’s Gate” ซ่ึงเตม็ไปดว้ย 
 ร้านคา้และร้านอาหารเพราะถนนสายน้ีเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงส าคญัของ กรุงออสโล (Oslo) จากนั้นน าท่านออกเดินทางไป 
 ยงัท่าเรือ  
17.00 น. ออกเดินทางโดย เรือส าราญ “DFDS Scandinavian Seaway” มุ่งหนา้สู่ กรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen)  

 ประเทศเดนมาร์ค (Denmark) ซ่ึงเป็นเรือเดินสมุทรล าใหญ่ โอ่โถง มีห้องพกัมากมาย มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 
 เสมือนโรงแรมระดบั 4 ดาวพร้อมไปดว้ย ร้านคา้ปลอดภาษี ห้องอาหาร ไนตค์ลบั ดิสโกเ้ธค ห้องสปา และซาวน่า 
17.30 น. อาหารค ่า ณ ห้องอาหารในเรือ 

พกัค้างคืนในเรือส าราญ  DFDS Scandinavian Seaway 

** กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน ** 
 

วันท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง (11)  โคเปนเฮเก้น 

08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 หลงัจากเรือเทียบท่าแลว้ น าท่านไปชม กรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เมืองแห่งกล่ินอายแห่งความรักในเทพนิยาย ท่ี 
 ใครหลายคนช่ืนชอบเป็นพิเศษ ชม รูปป้ันเงือกน้อย “The Little Mermaid” แอเรียล เจา้หญิงเงือกนอ้ยแห่งทอ้งทะเล  
 แลว้เดินทางต่อสู่ น ้าพุเกฟิออน “The Gefion Fountain” มีต านานเล่าขานอยา่งยอ่ๆ ว่า “เทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ดล 
 บนัดาลให้พระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้นมาจากใตน้ ้า ให ้
 เกิดเป็น ประเทศเดนมาร์ค (Denmark) ในทุกวนัน้ี” ซ่ึงคุณจะเห็นไดว่้ารูปป้ันนั้นมีหญิงคนหน่ึง ซ่ึงก็คือพระราชินีก าลงั 
 ถือแส้ไล่ววัทั้ง 4 ตวัอยู ่ ต่อจากนั้นผา่นชม ปราสาทโรเซนบอร์ก “Rosenborg Castle” เป็นเพียงปราสาทเดียวท่ีสร้าง 
 โดยกษตัริยค์ริสเตียนท่ี 4 และเป็นท่ีประทบัจวบจนส้ินรัชกาล 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนัอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่นวอลค์ก้ิงสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ “Stroget Street” ถนนชอ้ปป้ิง 
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 ท่ียาวท่ีสุดในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมือง “City Hall” ไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั  
 อาทิ หลุยส์วิต-ตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจาก สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) เป็นตน้ 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Scandic Hotel Sulsholsmen หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสิบสองของการเดินทาง (12) โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติออสโล การ์เดอร์มอน “Oslo Gardermoen Airport” 
14.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบิน TG 955 (ใช้เวลาเดินทาง 11 ช่ัวโมง) 
 

วันท่ีสิบสามของการเดินทาง (13) กรุงเทพฯ 
06.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok)  
 โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ 165,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 163,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 158,000.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่)     ท่านละ   28,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ   30,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์ เส้นทาง  กรุงเทพฯ  - สต๊อกโฮล์ม  //  โคเปนเฮเก้น - กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบินหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน การเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนธันวาคม 2562 

2. สายการบินภายในภูมิภาค เส้นทาง เฮลซิงกิ – โรวาเนมิ และ อัลต้า – เบอร์เก้น 
3. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
4. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
5. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 8 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ 
6. ห้องพกับนเรือส าราญ จ านวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
7. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
8. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
9. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
10. อาหารเมนูระดับมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 9 มื้อ และอาหารค ่า 10 มื้อ  
11. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกนัอบุติัเหตุและสุขภาพในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.– บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอบุัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผันน ้ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึน้จากสายการบนิ 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีานอร์เวย์ 
 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 

2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมส าเนาสมุดบญัชี

เคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน (UPDATE ยอดสุดท้ายไม่เกิน 15 วันนับจากวันย่ืนวีซ่า) สามารถใชบ้ญัชีฝากประจ าในการ
ประกอบการย่ืนเพ่ิมเติมได ้แต่ตอ้งใชห้นังสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  และส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 

6 เดือน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 
▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ท าหนังสือรับรองบัญชีที่ออกจาก

ทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน(UPDATE ยอดสุดท้ายไม่เกิน 15 วัน
นับจากวันย่ืนวีซ่า)  พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าวันท าการ 20 วันท าการ 

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่านอร์เวย์ ตั้งอยู่ท่ี อาคาร เดอะเทรนดี ้ซอย สุขุมวิท 13 
อยู่ระหว่าง BTS สถานีนานา กบั BTSสถานีอโศก (กรุณารอเจ้าหน้าที่ช้ันล่างบริเวณร้านกาแฟ) 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 
 

เง่ือนไขการจอง 
 

 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-215636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
 
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 

 

 

 

 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR

