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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

Fantastic Norway Midnight Sun  
มหศัจรรย์ .... นอรเ์วย์ พระอาทติย์เทีย่งคนื 12 วัน  

ก าหนดการเดนิทาง   
 18 มิถุนายน / 9 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 



 Norway Midnight Sun 12 Days AY Jun - Jul 2019 Page2 of 14 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

Norway Midnight Sun Route 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ  
21.00 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 

4 ประตูหมายเลข 8 แถว S เคาน์เตอร์สายการบนิฟินน์แอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีบริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล ทรา
เวล หรือสั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํ

ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และห้าม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

23.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) โดยเท่ียวบินท่ี  AY 144 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) – เบอร์เก้น (นอร์เวย์) 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตวิานตา “Vantaa International Airport” กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) ประเทศ

ฟินแลนด์ (Finland) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รอเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.50 น. นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) โดย สายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินภายในท่ี  

AY 803 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ังโมง 55 นาที) 
10.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิบอร์เก้น – เฟลสแลนด์ “Bergen Airport Flesland” เมืองเบอร์เก้น (Bergen) 

ประเทศนอร์เวย์ (Norway) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับ
อากาศรอรับคณะ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นประตูสู่ฟยอร์ด อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าท่ี
สาํคญัของ นอร์เวย์ (Norway) มาตั้งแต่ คริสศตวรรษท่ี 13 เมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 
กิโลเมตร 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านชม เมืองเบอร์เก้น (Bergen) จุดแรก นาํท่านข้ึนรถรางไฟฟ้า Floybanen Funicular สู่ ยอดเขาฟอร์เย้น  
“Floyen Hill” ซ่ึงมีความสูง 320 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล เพ่ือชมความสวยงามของ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) ท่านจะ
ไดเ้ห็นทศันียภาพท่ีงดงาม จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชม แวะถ่ายรูป อาคารบา้นเรือนต่างๆ ใน เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมือง
ศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีสาํคญัของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ก่อตั้งราวปี ค.ศ.1070 ต่อมาไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของ
นอร์เวย์ (Norway)ในช่วงศตวรรษท่ี 13 ต่อมา นอร์เวย์ (Norway)ไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่ กรุงออสโล (Oslo) จน
ปัจจุบนั เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศนบัแตน่ั้นมา มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินชม เมืองเก่าของ 
บริกเกน็ “Bryggen” ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองน้ีไปแลว้ ดว้ยหอ้งแถวสูง 3 ชั้น ท่ีสร้างดว้ยไมท้าสีขาว แดง เหลือง เขียว 
จัว่หนา้สามเหล่ียม มีเสน่ห์น่ารักตรงท่ีดา้นหนา้มกัจะตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปหวักวาง ตวัแคปริคอน หรือ มา้มงักร และ
รูปตุก๊ตาต่างๆ อาคารเก่าของบริกเกน็ “Bryggen” ถึง 61 หลงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม และ
ยงัใชส้อยเป็นร้านคา้ แกลเลอรี ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก งานศิลปะ ร้านอาหาร ตลอดจนพิพิธภณัฑท์าํให้ อาคารเก่าของ 
บริกเกน็ “Bryggen” เป็นเรือแถวท่ีงดงามท่ีสุดในโลกก็วา่ได ้ยิง่กวา่นั้นในความเก่าแก่ของเมืองท่ีก่อตั้งมากวา่ 900 ปีแลว้ 
จึงทาํให ้เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เป็นเมืองท่าท่ีแสนคลาสสิกงดงามท่ีสุดเมืองหน่ึงทีเดียว หลงัจากชมเมืองกนัจนหนาํใจ 
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ต่อดว้ยพาท่านเขา้สู่บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน ทอร์กาลเมนนิ่งเก้น “Troldgamlehaugen” ท่ีถูกสร้างใหเ้ดินได้
อยา่งสะดวก และร้านคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

         *** เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาอนัมค่ีาใน การช้อปป้ิงของท่าน อสิระท่านรับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศัย ***  
  พกัค้างคืน ณ  Radisson Blu Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  เบอร์เก้น – โวส – ฟลอม – กู้ดเว้นเก้น – ไลแกงเกอร์ 
08.00 น.   อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง 103 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง ) เมืองใน
เขตภูมิภาคฟยอร์ดของ นอร์เวย์ (Norway) มหศัจรรยค์วามงามแห่งธรรมชาติในฤดูท่ีแตกต่าง เม่ือเดินทางถึงสถานีรถไฟ 
เมืองโวส (Voss) เราจะผา่นโรงแรมท่ีพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ีหา้ ทรงเสด็จมาด่ืมนํ้ าชาเพ่ือ
พกัผอ่นอิริยาบถ คราวเสด็จประพาสยโุรป นาํท่านข้ึนรถไฟ เพ่ือเดินทางสู่จุดแรก เมืองมร์ีดาล (Myrdal) ซ่ึงระหวา่งทาง
ท่านจะไดส้มัผสักบัวถีิชีวติชนบท และทุ่งหญา้เขียวขจี ไปจนถึง เมืองมร์ีดาล (Myrdal) จากนั้น นาํท่านเปล่ียนขบวนรถไฟ
ท่ี เมืองมร์ีดาล (Myrdal) เพ่ือข้ึนรถไฟสายท่ีมีช่ือเสียงของ นอร์เวย์ (Norway)  ท่ีมีช่ือวา่ ฟลอมส์บานา 
“Flamsbana” ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่สวยท่ีสุดสายหน่ึงในทวปียโุรป โดยรถไฟแล่นตดัผา่นไปตามช่อง
เขาไต่ไปตามหนา้ผา หรือเจาะอุโมงคเ์พ่ือทะลุไปอีกฝ่ังหน่ึงของภูเขาผา่นหุบเหว และนํ้ าตกมากมายโดยเฉพาะ นํา้ตก 
คอีอสฟอสเซน “Kjosfossen” ซ่ึงเป็นนํ้ าตกขนาดใหญ่ท่ีมีความงดงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ นอร์เวย์ 

(Norway) โดยท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัธรรมชาติอนังดงามตลอดเสน้ทาง และทศันียภาพท่ีสุดแสนจะวเิศษโรแมนติด
ท่ีจะตราตรึงใจท่านไปอีกนาน ใหท่้านสาํราญใจจนถึง เมืองฟลอม (Flam) เป็นเมืองเลก็ๆ น่ารัก มีธรรมชาติสวยงาม มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกท่ีอุดมสมบูรณ์  

12.30 น.  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เมืองฟลอม  (Flam) เพ่ือนาํท่านล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติของ ซองน์ฟยอร์ด 

“Sogne Fjord” ท่ีมีความยาว และความลึกท่ีสุดในโลก ใหท่้านไดด่ื้มดํ่ากบัความงดงามของทิวทศันต์่าง ๆ สายนํ้ า หุบเขา 
หนา้ผา ซ่ึงธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างข้ึนดว้ยกาลเวลาพนัลา้นปี จนมาถึง เมืองกู๊ดเวงเกน (Gudvangen) หลงัจากข้ึนจากเรือ 
นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองไลแกงเกอร์ (Leikanger) (ระยะทาง 83 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที ) 
ชมหมู่บา้นเลก็ๆ น่ารักท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ ซองน์ฟยอร์ด “Sogne Fjord” ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน ประเทศนอร์เวย์ 

(Norway) 
19.00 น.  อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Leikanger Fjord Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4)   ไลแกงเกอร์ – คีย์ - อุทยานแห่งชาติ ธารนํา้แข็งยอสเทอดาลส์บรีน - โลเอน 
08.00 น.   อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํคณะออกเดินทางผา่น เมืองคย์ี (Skei) (ระยะทาง 104 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเมืองชนบทเลก็
น่ารักๆ ซ่ึงเป็นเมืองโรแมนติค แห่งหน่ึงของ นอร์เวย์ (Norway)  ดว้ยธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทุ่งหญา้ สายลม นํ้ าตก และ
สายนํ้ า ใหท่้านไดป้ระทบัใจกบัวถีิชีวติของชาวเมืองท่ีเรียบง่าย แตมี่เสน่ห์ เพ่ือผา่นเขา้ไปสู่ ธารนํา้แข็งบริคสดาลส์บรีน 
“Briksdalsbreen Glacier” (ระยะทาง 85 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ซ่ึงอยูใ่น อุทยาน
แห่งชาต ิธารนํา้แข็งยอสเทอดาลส์บรีน “Josteddalsbreen Glacier National Park” เป็นธารนํ้ าแขง็ขนาดใหญ่
ลาดลงมาจากเทือกเขาสูงกวา่ 1,200 เมตร สู่ ช่องแคบหุบเขาบริคสดาลส์ “Briksdal Gorge” อนัเขียวขจี และอุดมสมบูรณ์ 
เป็นสถานท่ีท่ีสวยงามดว้ยธรรมชาติอนัสุดแสนจะร่ืนรมย ์เพลิดเพลินไปกบัธารนํ้ าแขง็ท่ีเยน็ฉํ่า ตราตรึงนกัท่องเท่ียวของทัว่
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ทุกมุมโลกกวา่ 300,000 คนในแตล่ะปี ท่ีจะทาํใหว้นัน้ีเป็นหน่ึงในประสบการณ์ท่ีมีความหมาย และจะถูกบนัทึกเก็บไวใ้น
ความทรงจาํท่ียากท่ีจะลบเลือน  

12.00 น.   อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร นาํท่านนัง่ Troll Cars ซ่ึงเป็นรถแบบ Open Air ข้ึนไปยงั 
ธารนํา้แข็งบริคสดาลส์บรีน “Briksdalsbreen Glacier” ธารนํ้ าแขง็
เกิดจากการท่ีหิมะตกลงมาแลว้สะสมกนัจนหนา 45-60 เมตร แลว้เกิดการ
เคล่ือนตวัลงมาอยา่งชา้ ๆ ทาํใหเ้กิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนกั
ของหิมะท่ีสะสมกนัจนเป็นนํ้ าแขง็ ธารนํ้ าแขง็ท่ีเคล่ือนตวัไปในหุบเขาก็จะ
ค่อย ๆ แตกออกแลว้ละลายกลายเป็นลาํธาร ธารนํ้ าแขง็ท่ีถูกตดัขาดและแตก
ออกไหลลงทะเลเรียกวา่ ภูเขานํา้แข็ง อิสระท่านชมความงามทางธรรมชาติ
อยา่งเตม็อ่ิม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโลเอน (Loen) (ระยะทาง 14 
กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองน่ารักๆท่ีโอบลอ้มดว้ยฟยอร์ดท่ีสุดยอด และมีความงดงามดา้นธรรมชาติภูมิ
ทศัน ์

18.30 น.   อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Europa Royale Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  โลเอน – เทือกเขาดาลส์นิบปา – ไกแรงเกอร์ – ออเลอซุนด์ 
08.00 น.   อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ีนาํท่านเดินทางสู่ เทือกเขาดาลส์นิบปา “Dalsnibba Mountain” (ระยะทาง 74 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง 30 นาที) เพ่ือนาํท่านข้ึนสู่ จุดชมววิดาล์สนิบบา “Dalsnibba” ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของ นอร์เวย์ (Norway)   
จุดชมววิดาล์สนิบบา “Dalsnibba” ถูกคน้พบในปีค.ศ. 1907 บนเขตท่ีราบสูง 1,500 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล ท่ีจะทาํให้
คุณรู้สึกเสมือนอยูบ่นเสน้ทางลอยฟ้า โอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาเขียวขจีตดักบัหิมะอนัขาวสะอาด ท่ีน่ีอากาศแสนบริสุทธ์ิ จนได้
ขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาตขิอง UNESCO ต่อกนัดว้ยการแวะ ใหท่้านไดถ่้ายรูปท่ี หน้าผาไกแรงเกอร์ 
“Geirangerfjord” (ระยะทาง 20 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ฟยอร์ดท่ีสวยท่ีสุดใน นอร์เวย์ 

(Norway)   
12.00 น.   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร นาํท่านชม ฟยอร์ดไกแรงเกอร์ “Geirangerfjord” เปรียบเสมือน อญัมณีเมด็งาม ท่ีประดบัไวใ้นมงกฎุของฟ
ยอร์ดแห่งนอร์เวย์ (Norway) อ่าวแคบๆลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอาทิ นํ้ าตก ป่า
อนัสวยงามปกคลุมไปดว้ยพืชสีเขียว ตดักบัสีนํ้ าเงินของนํ้ าทะเล เป็นภาพแบบพาโนรามาท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวย์ 

(Norway) ใหท่้านไดเ้ตม็อ่ิมกบัทิวทศันท่ี์เหนือคาํบรรยายใดๆ อยา่งเตม็ท่ี  พร้อมชม นํา้ตกเจด็พีน้่อง “Seven Sisters 

Waterfall” หน่ึงในเอกลกัษณ์ของ ฟยอร์ดไกแรงเกอร์ “Geirangerfjord” ตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดช่ื้นชมกบัแหล่งฟ
ยอร์ด ธรรมชาติของขนุเขาท่ีงดงาม สงบเงียบ ทั้งนํ้ าตกอนัหลากหลายท่ีกระเซ็นละอองนํ้ าจากเทือกเขาสูงใหญ่ลงสู่เบ้ืองล่าง 
จากนั้นออกเดินทางกนัต่อ สู่ เมืองออเลอซุนด์ (Aulesund) (ระยะทาง 108 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 
นาที) เมืองท่าประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดใน นอร์เวย์ (Norway) เมืองแห่งศิลปะอาร์ต นูโว ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1904 
หลงัจากท่ีเมืองน้ีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม ้และดว้ยความช่วยเหลือ และเงินบริจาคจากทัว่ยโุรป จึงทาํใหช้าวเมืองสามารถสร้าง
เมืองใหม่ไดข้ึ้นมาสาํเร็จ ใหท่้านไดพ้บกบัสุดยอดแห่งเมืองแห่งศิลปะท่ีโดดเด่น และมีเอกลกัษณ์ท่ีเป็นเลิศ เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
ทวปียโุรป นาํทุกท่านอาคารบา้นเรือนสมยัใหม่ๆ ท่ีสร้างข้ึนมาอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่ืนตากบัสีสนัและความน่ารักของ
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อาคาร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆท่ีมีความน่าสนใจไม่แพเ้มืองอ่ืนๆใน นอร์เวย์ (Norway) และใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึก
ท่ี ถนนคงิ “King Street” ตามอธัยาศยั  

19.00 น.   อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ   Rica Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  ออเลอซุนด์ – โมลเด – เส้นทางสายแอตแลนติค – คริสเตียนซุนด์   
     ทรอนด์เฮม 
08.00 น.   อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ นาํท่านออกเดินทางผา่น เมืองโมลเด (Molde) 

(ระยะทาง 81 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเมือง
ท่ีสวยงามน่าชม โดยมีทศันียภาพท่ีงดงาม อีกทั้งในเดือนกรกฎาคม
ของทุกปีจะมีมหกรรม  Jazz Festival ท่ีโด่งดงัโดยมีนกัดนตรี
จากนานาชาติมาร่วมงานมากมาย ใหท่้านไดช้มเมืองท่ีสวยงาม และ 
ยงัมี รูปป้ันบรอนซ์รูปหญงิสาว “Rose Maiden” โดยท่ีในมือถือ
ดอกกหุลาบมากมาย จากนั้น นาํท่านออกเดินทางไปกบั หน่ึงใน
เสน้ทางท่ีสุดยอดเสน้หน่ึงของโลก ท่ีเรียกกนัวา่  เส้นทางสายแอตแลนตคิ “The Atlantic Road หรือ the 
Atlanterhavsveien” เป็นเสน้ทางท่ีเลียบชายฝ่ังท่ีสวยงาม โดยถนนเสน้น้ีประกอบไปดว้ยสะพาน 8 แห่ง ท่ีทาํใหท่ี้
เช่ือมต่อระหวา่งเกาะแก่งเป็นช่วงๆ จนทาํใหท่้านอศัจรรยใ์จอยา่งยิง่ อีกทั้งยงัมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นดว้ยความงดงามของนํ้ า
ทะเลท่ีสวยงาม เป็นอีกหน่ึงเสน้ทางท่ีแปลกใหม่ และจะประทบัใจท่าน ตลอดระยะทาง 8.274 กิโลเมตร จนเขา้สู่  
เมืองคริสเตยีนซุนด์ (Kristiansund) (ระยะทาง 85 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  อีกหน่ึงเมืองท่า
แห่งการท่องเท่ียว ท่ีตั้งชายฝ่ังตะวนัตกของ นอร์เวย์ (Norway)  เป็นอีกเมืองท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นในเร่ืองของ
สถาปัตยกรรมท่ี เป็นเอกลกัษณ์ รวมไปถึงชายฝ่ัง อ่าวธรรมชาติอนังดงาม และหมู่เกาะขนาดเลก็จาํนวนมาก โดยยา่นสาํคญัๆ
ต่างๆของ เมืองคริสเตยีนซุนด์ (Kristiansund) นั้นตั้งอยูบ่นเกาะหลกัๆ จาํนวน 4 เกาะ ท่ีถูกเช่ือมต่อเขา้หากนัดว้ยถนน 
สะพาน รวมไปถึงการใชเ้รือสญัจร อีกทั้งยงัถือวา่เป็นเมือง ท่ีเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัของภูมิภาคอีกดว้ย  

12.00 น.   อาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวใน เมืองคริสเตยีนซุนด์ (Kristiansund) ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวก็หาไดน้อ้ยหนา้ไปกวา่เมืองแห่ง

การท่องเท่ียวอ่ืนๆ ชม คริสเตยีนซุนด์ โอเปร่าเฮาส์ “Kristiansund Opera House” โอเปร่าเฮาส์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ 
ประเทศนอร์เวย์ (Norway) โดยมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1914 ตวัอาคารถูกสร้างข้ึนในสไตล ์อาร์ตนูโว อาคาร
เก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง และเป็นหน่ึงในอาคารไม่ก่ีแห่งท่ีรอดเหตรุะเบิดในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นอิสระท่าน
เดินเล่นในยา่นเมืองเก่าของ เมืองคริสเตยีนซุนด์ (Kristiansund) ท่ีเรียกกนัวา่ “Innlandet” ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริมชายฝ่ัง
ทะเล ช่ืนชมในความงดงามของอาคาร โบราณท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซํ้ ากนั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม 
(Trondheim) (ระยะทาง 197 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญั ท่ีตั้งอยูใ่นภาคกลาง
ของ นอร์เวย์ (Norway) อีกทั้งยงัเป็นเมืองสาํคญัท่ีเก่าแก่ และมีความสาํคญัทางดา้นมรดกทางวฒันธรรมของ ประเทศ
นอร์เวย์ (Norway) อีกดว้ย อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ และยงัมีประวติัยอ้นหลงัไปถึง 
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13  

19.00 น.   อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ   Scandic Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)  ทรอนด์เฮม (บินภายใน) – อลัต้า 
08.00 น.   อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีนาํท่านชม เมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) สถานท่ีแรกท่ีจะนาํท่านเขา้ไปเยอืนคือ มหาวหิารนิดารูส “Nidaros 

Cathedral” คริสตจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาค เหนือของ
ยโุรป สาํหรับ มหาวหิารนดิารูส “Nidaros 

Cathedral” ถูกสร้างข้ึนในปี 1070 แลว้เสร็จอยา่งเป็น
ทางการในปี 2001 นอกจากน้ีแลว้ในอดีต มหาวหิารนดิารูส 
“Nidaros Cathedral” ยงัเป็นอีกจุดหมายปลายทางท่ี
สาํคญัของเหล่านกัแสวงบุญท่ีเดินทางมาจากทัว่ภาคเหนือ
ของยโุรปอีกดว้ย  ต่อมาเดินทางไปชม สะพานไม้เก่าแก่ 
“Gamle Bybro” อีกหน่ึงสะพานประวติัศาสตร์ ท่ีสร้าง
ข้ึนในปี 1681 เป็นสะพานท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของงาน
แกะสลกัซุม้ประตูสีแดง แต่หากมองผิวเผิน ก็มนัดูคลา้ยๆกบัสะพานจีนอีกดว้ย ในปัจจุบนัประตูแห่งน้ีเรียกวา่ "ประตูแห่ง
ฟอร์จูน"  

12.00 น.   อาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้น นาํท่านไปเปล่ียนบรรยากาศกนัท่ี ตลาดทอร์เว่ “Torvet” ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง เป็นตลาดท่ีน่ารักๆ ขายผกั ผลไม ้

เคร่ืองประดบัต่างๆ และไม่พลาดการไปชมความงดงามของ หมู่บ้านชาวประมง “Bryggen” หลากสีสนั ท่ีตั้งเรียงรายไป
ตาม “Nidelva River”โดยหมู่บา้นเหล่าน้ีลว้นมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 อีกทั้งยงัเป็นจุดท่ีถือวา่สวยท่ีสุด
ของเมืองก็วา่ได ้อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมเมืองตามความชอบ สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองทรอนด์เฮม 
(Trondheim Airport)   

17.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอลัต้า (Alta) โดยเท่ียวบินภายในประเทศ  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ี กรุงออสโล (Oslo) 
*** เน่ืองจากอยู่ระหว่างการบนิ อสิระท่านรับประทานอาหารคํา่ ในบริเวณแอร์พอร์ต ตามอธัยาศัย  *** 

21.30 น. เดินทางถึง เมืองอลัต้า (Alta) เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ท่ีมีความสวยงามทางทศันียภาพ 
สามารถชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนได ้เพราะเป็นเมืองท่ีตั้งอยูเ่หนือ เส้นอาร์คตกิเซอร์เคลิ “Arctic Circle” ดว้ย เป็นเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดใน ฟินน์มาร์ค (Finnmark) และเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่ชาวประมงวา่ มีแหล่งแม่นํ้ าท่ีมีปลาแซลมอนท่ีดีท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง 

พกัค้างคืน ณ  Thon Alta Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8)   อลัต้า – ฮัมเมอร์เฟส – ฮอนน่ิงสแวก – นอร์ธเคป  
08.00 น.  อาหารเช้าแบบสแกนดเินเวยีน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮัมเมอร์เฟส (Hammerfest) (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ซ่ึง

เมืองน้ีเป็นเมืองท่าสาํคญัแห่งหน่ึงของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) มีประชากรอาศยัอยู ประมาณ 9,200 คน นาํท่านชม 
เมืองฮัมเมอร์เฟส (Hammerfest) ชม เสาหลกัเมอริเดยีน “Meridian Column” เป็นอนุสรณ์ถึงการวดัเสน้รอบวง
ของโลก และสญัลกัษณ์ของ เมืองฮัมเมอร์เฟส (Hammerfest) สร้างข้ึนโดย กษตัริยอ์อสกา้ท่ี 2 ในปี ค.ศ.1854 ดาํเนิน 
การจดัตั้งโดย โครงการวทิยาศาสตร์ระดบันานาชาติ เพ่ือวดัขนาดรูปร่างและรูปร่างของโลก เป็นโครงการวทิยาศาสตร์แรกท่ี
ไดรั้บความร่วมมือจากนกัวทิยาศาสตร์รัสเซีย รวมทั้งนกัวทิยาศาสตร์จาก ประเทศสวเีดน (Sweden) และ นอร์เวย์ 
(Norway) ดว้ย แลว้เสร็จโครงการใน เมืองฮัมเมอร์เฟส (Hammerfest) ปีค.ศ.1852 เสาหลกันี ้ถูกจารึกไว้ในมรดกโลก
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ของ UNESCO ในปี 2005 แล ว เข าสู่จตัุรัสใจกลางเมือง ท่ีมีสีสนั ให ความรู สึกถึงเมืองท่ีอบอุ น และน าอยู
อาศยัเป น 

อย างยิง่ 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร ออกเดินทางลอดอุโมงคใ์ตท้ะเล สู่ แหลมนอร์ธเคป “North Cape” ท่ี เมืองฮอนนิง่สแวก 

(Honningsvag) (ระยะทาง 178 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ท่ีตั้งอยูบ่นดินแดนเหนือสุดท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูบ่นเขตยโุรปเหนือ แลว้เขา้สู่ท่ีพกั  

19.00 น.  อาหารคํา่แบบสแกนดเินเวยีน ทีโ่รงแรม 
 หลงัอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่ท่ีตั้งของ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป “North Cape Hall” อาคารขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึน

ในบริเวณแหลมเหนือ จุดเหนือสุดท่ีสะดวกท่ีสุดในการเดินทางไปดว้ยรถยนตเ์พื่อการชมทศันียภาพของพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน
ท่ีสวยมากๆ อีกจุดหน่ึงในโลก ณ เสน้แวงท่ี 71องศาเหนือ 10ลิปดา 21ฟิลิบดา และยงัเป็นจุดท่ีพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ของ
พวกเราชาวไทยเสด็จประพาสมาแลว้เม่ือหน่ึงร้อยปีเศษและพระองคท่์านยงัไดจ้ารึกพระปรมาภิไธยยอ่ไวท่ี้กอ้นศิลากอ้น
หน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเยีย่ม ต่อจากนั้นเฉลิมฉลองการพิชิต แหลมนอร์ธเคป “North 

Cape” ดว้ย แชมเปญ + ไข่ปลาคาร์เวยีเลศิรส พร้อมรับ ประกาศนียบัตร สาํหรับผูม้าเยอืน สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทาง
กลบัสู่ท่ีพกั 

 พกัค้างคืน ณ Rica Nordkapp Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง (9)   ฮอนน่ิงสแวก – ลคัเซลฟ์ – คาราสจ็อก – อวิาโล่ (ฟินแลนด์)  
08.00 น.   อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางลอดอุโมงคสู่์ ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ เพื่อเขา้สู่ เมืองลคัเซลฟ์ (Lakselv) (ระยะทาง 162 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองเลก็ๆ ท่ีมีประชากรไม่ถึง 4,000 คน แต่นบัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเทศบาล Porsanger ใน
จงัหวดัฟินน์มาร์ค (Finnmark) ของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) จะเงียบเหงาในฤดูหนาว แต่ตลอดหนา้ร้อนจะ
คึกคกัไปดว้ยกิจกรรม การตกปลาแซลมอน นอกจากน้ียงัเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมี หาดฟยอร์ด “Fjord beach” ท่ีสวยงาม 
จากนั้นไดเ้วลาสมควร นาํท่านขา้มพรมแดนระหวา่ง ประเทศนอร์เวย์ (Norway) กบั ประเทศฟินแลนด์ (Finland) ท่ี 
เมืองคาราสจอ็ก (Karasjok) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองท่ีตั้งอยูเ่หนือ  

 เส้นอาร์คตกิ เซอร์เคลิ “Arctic Circle” เช่นเดียวกนั ผา่น ทะเลสาบอนิารี “Inari Lake” แหล่งนํ้ าจืดขนาดใหญ่กบั
เกาะแก่งมากมายบริเวณแถบน้ี ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ ชาวแลปป์ “Lapland” 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหาร เดินทางต่อ สู่ เมืองอวิาโล่ (Ivalo) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองทางตอน
ใตข้องทะเลสาบอนิารี “Inari Lake” เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดใน ฟินน์มาร์ค (Finnmark) เป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่ชาวประมง
วา่ มีแหล่งแม่นํ้ าท่ีมีปลาแซลมอนดีท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ดินแดนแห่งศูนยก์ลาง ชาวแลปป์ “Lapland” ซ่ึงผูค้นท่ีอาศยัอยู่
ในแถบน้ีมกัเป็น ชาวแลปป์ “Lapland” หรือซามิ ซ่ึงปัจจุบนัเหลืออยูไ่ม่มากนกั โดยชาวซามิเป็นชนพ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยู่
ใน เขตแลปป์แลนด์ (Lapland) นาํท านเข าชม พพิธิภัณฑ ของชาวแลปป “Siida Museum” สถานท่ีเก็บ
เร่ืองราวเก่ียวกบัความเป็นอยู ่การยงัชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวซาม่ี หรือ ชาวแลปป์ “Lapland” ในอดีต 
ประหลาดใจกบัเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมีรูปแบบคลา้ยชาวเขาในเมืองไทย  

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
 พกัค้างคืน ณ  Ivalo Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีสิ่บของการเดินทาง (10)     อวิาโล่ – โรวาเนียมิ – เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) 
08.00 น.  อาหารเช้าแบบสแกนดเินเวยีน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองโรวาเนม ิ(Rovaniemi) (ระยะทาง 287 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัทั้งในฤดูหนาว และฤดูร้อน ตั้งอยูบ่น เส้นอาร์คตกิเซอร์เคลิ “Arctic Circle” บางคร้ังถูก
เรียกวา่ เมืองหลวงท่ีสองของ ประเทศฟินแลนด์ (Finland) เพราะยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษา การคา้ และการ
บริหาร  

12.00 น.  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาครอส “Santa Claus Village” ซ่ึงตั้งอยูบ่น เส้นอาร์คตกิเซอร์เคลิ “Arctic Circle” 

ประกอบไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก และสินคา้พ้ืนเมืองอ่ืนๆ และ ทีท่าํการไปรษณีย์ “Santa Claus Main Post 

Office” สาํหรับท่านท่ีตอ้งการส่งของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรัก โดยมีตราประทบัท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของซานตา้ จากนั้น
เชิญท่าน ถ่ายรูปกบัคุณลุงซานตา้ท่ีใจดี ซ่ึงรอคอยการมาเยีย่มเยอืนจากท่านทุกวนัตลอดทั้งปี สมควรแก่เวลานาํท่าน เดินทางสู่ 
สนามบินเมืองโรวาเนม ิ“Rovaniemi Airport” 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) โดยเท่ียวบิน  AY 536 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตวิานตา “Vantaa International Airport” กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki)  เมือง

หลวง ประเทศฟินแลนด์ (Finland)  
20.30 น.  อาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร 

 พกัค้างคืน ณ  Scandic Simonkentta Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง (11)                    เฮลซิงก ิ-  กรุงเทพฯ 
08.00 น.  อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี นาํท่านเท่ียวชม กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ อ่าวฟินแลนด์ “Finland Gulf” และบริเวณรอบๆ อ่าวน้ี
เอง ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนังดงาม และคงความเป็นเอกลกัษณ์ไว ้จุดแรกนาํท่านไปชม อนุสาวรีย์ซิเบลอิุส “Sibelius 

Monument” อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่น สวนสาธารณะซิเบลอิุส “Sibelius Park” ถูกสร้างข้ึนเพ่ือสดุดีใหแ้ก่นกั
ประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดงัของโลกชาวฟินแลนดน์ามวา่ Jean Sibelius ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนดเ์ดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์
ใหลุ้กข้ึนมาเรียกร้องเอกราชจาก รัสเซีย (Russia) ลกัษณะเป็นอนุสาวรียท่ี์แปลกตามากๆ เป็นการสร้างโดย นาํเอาแท่ง
เหลก็จาํนวน 600 แท่ง มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ท่ีมีความสูง 85 ม. กวา้ง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. 
และหนกัถึง 24 ตนัตั้งอยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเด่นเป็นสง่า ต่อดว้ย โบสถ์เทมเปลโิอคโิอ “Temppeliaukio Church” หรือ
เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม โบสถ์หิน “Rock Church” แต่เดิมเป็นภูหินแกรนิตใหญ่ท่ีตั้งเกะกะอยูก่ลางเมือง เกือบจะถูกระเบิด
ท้ิงอยูร่อมร่อ โชคดีท่ีมีการระดมความเห็นเสนอใหก่้อสร้างเป็นโบสถ ์จนกลายเป็นสถานท่ีข้ึนช่ือมาจนทุกวนัน้ี โดยเฉพาะ
ชาวญ่ีปุ่นท่ีมกัจะเดินทางมาประกอบพิธีสมรสกนัท่ีน่ี อาจจะเป็นเพราะลกัษณะโบสถแ์ห่งน้ีเก๋ไก๋ดว้ยดีไซน์ ผนงัเป็น
หินแกรนิต ดา้นบนระบายโปร่งใหแ้สงเขา้ หลงัคาประดบัดว้ยลวดทองแดงหนา 1 น้ิว นาํมาขดเป็นวงกลมใหญ่ดูแปลกตา แต่
ชวนใหห้วาดเสียวไม่ไดส้าํหรับพวกท่ีชอบสาบานใหฟ้้าผา่  จากนั้นอิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงบน ถนนเอสปลานาด ิ
“Esplanadi Street” แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง ซ่ึงมีทั้งสินคา้พ้ืนเมือง และ ห้างสรรพสินค้า สต๊อก แมนน์ 
“Stockmann” หา้งใหญ่ท่ีสุดในสแกนดิเนเวยี 

 *** เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาอนัมค่ีาใน การช้อปป้ิง ของท่าน อสิระท่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย ***  
  สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตวิานตา “Vantaa International Airport”   
17.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบิน  AY 141 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ช่ัวโมง 45 นาที) 
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วนัทีสิ่บสองของการเดินทาง (12)  กรุงเทพฯ 
07.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 

(Bangkok)โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

หมายเหตุ 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 20 ท่านโดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 
และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, 
ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  
-  บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แตมี่
การตกลงกบัพนกังานขาย  
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน
ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บคาํยนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  
- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง อนั
เน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนทาํการจองและวางมดัจาํทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ 169,900.-   บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 167,000.-   บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 159,000.-   บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน      ท่านละ   37,000.-   บาท 
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ   32,000.-   บาท 
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อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินฟินน์แอร์  เสน้ทาง กรุงเทพฯ – เฮลซิงก ิ– เบอร์เก้น // โรวาเนม ิ– เฮลซิงก ิ– กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนมกราคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินภายในโปรแกรม  เสน้ทาง  ทรอนดเ์ฮม  – อลัตา้  
4. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
5. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จาํนวน 9 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
6. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม./วนั) 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
8. ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
9. อาหารมาตรฐาน ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล ปรับดกีว่าเมนูปกตทิัว่ไป รวมเป็นอาหารกลางวนั 9  มื้อ และอาหารคํา่ 7 มื้อ   
10. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง

การเดนิทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5. อตัราผกผนันํ้ ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
  

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จาํนวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
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ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3–4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีานอร์เวย์ 
1 พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 

2 รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3 ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้าํนาํหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถา้มี)(เป็นสาํเนาทั้งหมด) 
4 หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ทาํงานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทาํจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
 กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นังสือรับรองบัญชีทีอ่อกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมสาํเนาสมุดบญัชี

เคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน (UPDATE ยอดสุดท้ายไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัย่ืนวซ่ีา) สามารถใชบ้ญัชีฝากประจาํในการ
ประกอบการยืน่เพ่ิมเติมได ้แต่ตอ้งใชห้นังสือรับรองบญัชีทีอ่อกจากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  และสาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 

6 เดือน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) 
 กรณีมผู้ีออกค่าใช้จ่ายให้ ใหบุ้คคลท่ีออกค่าใชจ่้าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดยีวกนัเท่านั้น) ทาํหนังสือรับรองบัญชีทีอ่อกจาก

ทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมสาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน(UPDATE ยอดสุดท้ายไม่เกนิ 15 วนั
นับจากวนัย่ืนวซ่ีา)  พร้อมแนบสาํเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีาวนัทาํการ 20 วนัทาํการ 

ศูนย์รับคาํร้องขอวซ่ีานอร์เวย์ ตั้งอยู่ที ่อาคาร เดอะเทรนดี ้ซอย สุขุมวทิ 13 
อยู่ระหว่าง BTS สถานีนานา กบั BTSสถานีอโศก (กรุณารอเจ้าหน้าทีช้ั่นล่าง) 
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318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

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

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

กาํหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จาํนวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

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

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 40,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 

 


