
 

 

 
 

แกรนด์ทวัร์ สแกนดเินเวยี แกรนด์ทวัร์ สแกนดเินเวยี 1133  วนัวนั  
นอร์ธเคปนอร์ธเคป--ฟฟยยอร์ด อร์ด   สวเีดนสวเีดน  ––  ฟินแลนด์ฟินแลนด์––  นอร์เวย์ นอร์เวย์ ––  เดนมาร์กเดนมาร์ก  

 
  ฤดูกาลพระอาทิตยเ์ที�ยงคืนของแต่ละปี เป็นฤดูกาลที�แสนสั�น ผูค้นจากทุกมุมโลกจะเดินทางมุ่งสู่
นอร์ธเคป และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ขณะที�เครื�องบิน และโรงแรมที�พกัมีจาํนวนจาํกดั 
  เอ็ม ดี ทวัร์ ตระหนกัถึงปัญหานี� ซึ� งเกิดขึ�นบ่อยๆ ทุกปี และดว้ยประสบการณ์กว่า 30 ปีที�เรา
มุ่งมั�นสร้างสรรคท์วัร์ที�มีคุณภาพจนเป็นตน้แบบของรายการทวัร์ต่างๆ เราไดส้ร้างสรรค์รายการ และเตรียมการ
ต่างๆ ล่วงหนา้เพื�อรองรับสถานะการณ์นี�   
 สายการบิน  บินโดย ฟินนแ์อร์ที�มีเที�ยวบินครอบคลุมเมืองสถานที�ท่องเที�ยวมากที�สุด  
 โรงแรม    ชั�นหนึ�งใจกลางเมืองเพื�อสะดวกในการชอ้ปปิ� งอย่างจุใจ และโรงแรมที�สะดวก
  สบายในวนัที�อยูน่อกเมืองหลวง 
 อาหาร      ไทย จีน และทอ้งถิ�นสลบักนัไปหลากหลายรสชาติ 
 เรือ  ซิลเลียไลน ์และ DFDS พกัหอ้งมีหนา้ต่าง  
 รถไฟ       โดยสารจากเบอร์เกน้สถานีตน้ทางถึงไมร์ดลั 
 หัวหน้าทัวร์  ทุกคนมีความรู้ประสบการณ์ในสแกนดิเนเวียเป็นอยา่งดี 
 รายการทัวร์  13 วนัเพื�อใหเ้ที�ยวไดค้รบทุกจุดที�น่าสนใจโดยไม่ตอ้งเร่งรีบ พกัใน เ มื อ ง ห ล ว ง

ของทั�ง 4 ประเทศเพื�อใหส้มัผสัชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง 
 เฮลซิงก ิเมืองหลวงของประเทศ ฟินแลนด์  เจา้ของนาม “ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติค”  
 ฮอนนิ�งสแวค ชุมชนที�อยู่เหนือสุดของโลก สถานที�ตั�งของท่าเรือในการขนถ่ายปลาทะเลที�สําคญัของ

ประเทศ **จบัปูยกัษ์ (King Crab Safari)**    
 ชม  พระอาทิตย์เที�ยงคืน ณ นอร์ธเคป   แผน่ดินที�อยูเ่หนือที�สุดที�มนุษยส์ามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยรถยนต ์    
 อิวาโล ใน “แล็พแลนด์” ศูนยก์ลางของชุมชนและวฒันธรรมของชาวพื�นเมือง “แล็พ”  
 ล่องเรือขา้มทะเลบอลติคดว้ยเรือเดินสมุทร“SILJA LINE”    
 สต๊อคโฮล์ม  นครหลวงของประเทศ   สวีเดน ตั�งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์  

จนไดรั้บสมญานามวา่ “เวนิสแห่งยโุรปเหนือ”  
 เบอร์เก้น นครหลวงโบราณของนอร์เวยเ์มื�อ 750 ปีที�แลว้ ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของฟยอร์ดดีสทริค   
 นั�งรถไฟสายโรแมนติค เส้นทางไมร์ดลั-ฟลัม    
 ล่องเรือชม ซอจ์นฟยอร์ด ภูผาหินสูงตระหง่านเหนือนํ�าที�ธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดาร  
 ออสโล นครหลวงของประเทศ นอร์เวย์ ที�มีแนวฟยอร์ดสวยที�สุดในโลก ชม พิพิธภณัฑเ์รือไวกิ�ง 
 โคเปนเฮเกน นครหลวงของประเทศ เดนมาร์ก ที�ใหญ่เป็นอนัดบัหนึ�งของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และ

ท่านจะไดส้ัมผสักบั “ทิโวลี�” สวนสนุกที�มีชื�อเสียงที�สุดของยุโรปจนไดส้มญานามว่า “ดิสนีย์แลนด์ แห่ง
สแกนดเินเวีย”  

ว  า  ง  ใ  จ  เ  มื�  อ  ไ  ป  กั  บ  เ  อ็  ม   ดี   ทั  ว  ร์  
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SWEDEN – FINLAND – NORWAY – DENMARK  
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

วนัศุกร์ที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (1)  กรุงเทพฯ – (เฮลซิงก)ิ – สต๊อกโฮล์ม 
05.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯบริเวณแถว G สายการบินฟินน์แอร์ เคาน์เตอร์ 10-15 
 (หมายเหตุ สายการบินฟินน์แอร์ เข้าประตู 4) 
08.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� AY142 
15.15 น. ถงึกรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
16.00 น. ออกเดินทางสู่สต๊อกโฮลม์ โดยเที�ยวบินที� AY813 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
16.00 น. ถึง กรุงสต๊อกโฮล์ม นครหลวงของประเทศสวีเดน  
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั CLARION SIGNED HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสาร์ที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (2)  สต๊อกโฮล์ม  (สวเีดน)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํชม กรุงสต๊อกโฮล์ม (Stockhlom) ซึ� งตั�งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์ 

ก่อกาํเนิดนครที�ดูงามแปลกตาสวยสง่าไปตามสองฟากฝั�งลาํคลองหลากหลายสายจนไดรั้บสมญา
นามวา่ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”  ผ่านชมโรงละครทาํเนียบรัฐบาล นาํท่านขึ�นชมวิวบนเนินสูงริม
ทะเลสาบ ท่านจะเห็นทศันียภาพงดงามของท่าเรือสต๊อกโฮลม์ เกาะเมืองโบราณสแกนเซ็นและ
เมืองเก่าโอลดซิ์ตี�   จากนั�นนาํท่านชม ศาลากลาง (City Hall) เป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นที�
รู้จกักนัเป็นอย่างดีในสต๊อกโฮลม์ ออกแบบโดยสถาปนิกชื�อดงัของสวีเดนคือ RAG OSTBERG  
ตวัอาคารสร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 800 กอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค ใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปี
มาแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนันี� ยงัใช้เป็นสถานที�เลี�ยงรับรองผูที้�ไดรั้บรางวลั
โนเบล นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์ (Vasa Museum) เรือรบแห่งราชอาณาจกัรสวีเดนที�
ไดรั้บพระราชโองการใหส้ร้างขึ�นเพื�อใชใ้นการทาํสงครามกบัเยอรมนี เรือรบวาซาร์ไดถู้กสร้าง
ขึ�นอยา่งยิ�งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขาม แต่เรือรบลาํนี�กลบัไม่มีโอกาสที�จะไดอ้อกไปลอยลาํต่อ
หนา้ศตัรูของสวีเดนเลย เพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงนํ�าไดเ้พียง 30 นาที เรือรบวา
ซาร์กล่็มและจมลงสู่กน้ทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิ�งใหจ้มอยู่อย่างเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนาน
ถึง 333 ปี ก่อนที�จะไดรั้บการกูขึ้�นมา และนาํมาตั�งแสดงไวที้�พิพิธภณัฑแ์ห่งนี�   

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย นาํท่านชม พระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน (Royal Palace) ซึ� งเป็นวงัหลวงอนัโอ่โถงงาม
สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัเรเนซองส์ แลว้อิสระใหท่้านชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั CLARION SIGNED HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัอาทติย์ที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (3)   สต๊อกโฮล์ม – ซิลเลยีไลน์ – เฮลซิงก ิ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชม ปราสาทโดรทนิงโฮล์ม (Drottningholm Palace) ที�ประทบัของสมเด็จพระราชา        

ธิบดีคาร์ลที� 16 กุสตาฟ และ สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งสวีเดน รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ ์
ซึ� งทรงประทบัมาตั�งแต่ปี ค.ศ.1981 ปราสาทแห่งนี�สร้างขึ�นในศตวรรษที� 16 เป็นปราสาทที�เต็ม
ไปดว้ยความหรูหราในทุกๆมุมของตัวปราสาทขนาดที�องค์การยูเนสโก ไดจ้ดทะเบียนและ         
ยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกของโลกอีกดว้ย จากนั�นนาํท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่า แกมลา สแตน (Gamla 
Stan) เมืองเก่าแก่ที�สวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจุบนัเป็นที�ตั�งของพระราชวงั และร้านคา้ต่างๆ  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย อิสระใหท่้านเดินเล่นในยา่นเมืองเก่า ก่อนออกเดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน ์
17.00 น. นาํท่านล่องเรือเดินสมุทร SILJA LINE เพื�อขา้มทะเลบอลติคสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของ

ประเทศฟินแลนด ์ล่องผ่านหมู่เกาะนอ้ยใหญ่นบัหมื�น ดารดาษไปดว้ยเรือยอร์จของชาวสแกน 
ลอยอยู่ทุกทิศทางประดุจดาวลอ้มเดือน เรือหรรษาที�หรูหราลาํมหึมานี�จะ นาํคณะล่องขา้มทะเล
บอลติค พกัคา้งแรมบนเรือในห้องมีหนา้ต่างริมทะเล และรับประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟ่ต์
สแกนดิเนเวียอนัโอชารส ท่านจะไดพ้กัผ่อนอย่างสุขสําราญตลอดคืน บนเรือมีบาร์ ไนต์คลบั 
คาสิโน ดิสโก ร้านคา้ปลอดภาษี ซึ� งสมบูรณ์แบบประดุจวิมานลอยนํ�าแห่งทะเลบอลติค 

 หมายเหต ุกรุณาเตรีมกระเป๋าใบเลก็ เพื�อใส่สัมภาระที�จาํเป็นและเสื�อผ้า สําหรับค้าง 1 คนืบนเรือ  

 

วนัจันทร์ที� 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (4)   ซิลเลยี ไลน์ – เฮลซิงก ิ– 
    เมืองปอร์โว – เฮลซิงก ิ   (ฟินแลนด์)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ บนเรือ 
09.55 น. ถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ� งเป็นเมืองศูนย์กลาง

ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม และสถาปัตยกรรมของชาวฟินน์ อีกทั�งยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางการ
เศรษฐกิจของประเทศฟินแลนด ์จากนั�นนาํท่านชมกรุงเฮลซิงกิ เจา้ของนาม “ธิดาสาวแห่งทะเล
บอติค” ศูนยก์ลางขนบธรรมเนียม วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมของชาวฟินน์ อีกทั�งยงัเป็นเมือง
ศูนยก์ลางการเศรษฐกิจของประเทศฟินแลนด ์ ประทบัใจกบัสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที� จตุรัส
หน้าโบสถ์ ซึ� งเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์ชนะรางวลัออสการ์เรื�อง เรดส์ โดยใชฉ้ากมโหฬาร
ของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดของสหภาพโซเวียตในอดีต ชมโบสถเ์ทมเปลิอากิโอ ที�แปลกตา
ในภูเขาหินแกรนิตกอ้นมหึมา 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชม เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเลก็ที�เต็มไปดว้ยความสุข ความงามลํ�าค่าของบรรยากาศ

เมืองเก่า ที�ได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที�ยวขึ� นชื�อของฟินแลนด ์
ทศันียภาพของป่าไมเ้ขียวขจีที�ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ�ง ในการรักษาพื�นที�ป่าและอนุรักษ์
พื�นที�สีเขียวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก เมืองปอร์โว สร้างขึ�นเมื�อปี ค.ศ.1346 ใหเ้ป็นศูนยก์ลางทาง
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การคา้ เมื�อศตวรรษที� 13 ขณะนั�นพื�นที�บริเวณนี�ยงัอยู่ในปกครองของสวีเดน เขา้สู่เขตเมืองเก่า 
The Old Town ซึ�งยงัมีกลิ�นอายของชุมชนแบบพื�นบา้น บา้นไมห้ลากสีสวยงามที�ปลูกเรียงรายริม
แม่นํ�าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ� งที�น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคลา้ยบา้นตุ๊กตา ชาวฟินน์
มกัจะแวะเยี�ยมชมบา้นของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสาํคญัผูแ้ต่งเพลงชาติ
ฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon Tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที�เก่าแก่ที�สุด 
ชาวเมืองเชื�อกนัว่าแม่พระที�นี�ศกัดิ� สิทธิ� นกั ขออะไรก็จะไดอ้ย่างนั�น โดยเฉพาะเรื� องความรัก 
ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านชอปปิ� งที�มีทั�งร้านขายของที�ระลึก, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, 
ร้านขนม Runeberg พื�นบา้นตน้ตาํรับของเมืองนี�  อบอุ่นใจไปดว้ยรอยยิ�มของชาวเมืองที�ตอ้นรับ
นกัท่องเที�ยว จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบั กรุงเฮลซิงก ิ(Helsinki) 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
 นาํเขา้ที�พกั RADISSON BLU PLAZA HELSINKI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัองัคารที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (5)   เฮลซิงก ิ– อวิาโล  – นอร์ธเคป             (นอร์เวย์) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้  
 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  
10.40 น. ออกเดินทางสู่อิวาโล โดยเที�ยวบินที� AY637 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี�     ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ ***  
12.15 น. ถึงอิวาโล (Ivalo) ในแล็พแลนด ์จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ อินาลี (Inari) เมืองริมทะเลสาบที�

สวยงามแห่งหนึ�งของฟินแลนด ์ ผ่านทะเลสาบอินาลี (Inari Lake) ทะเลสาบที�สวยงามแห่งหนึ�ง
ของฟินแลนดใ์นเขต Arctic Circle ยาว 80 กิโลเมตร และกวา้ง 40 กิโลเมตร แวะเลือกซื�อสินคา้
ของที�ระลึกเกี�ยวกบัเขตแลพ็แลนด ์ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวยท์างตอนเหนือ แผน่ดินปลายสุดก่อนถึงขั�วโลกเหนือ 

ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลสู่ ฮอนนิ�งสแวค (Honningsvag) ชุมชนที�อยูเ่หนือสุดของโลก สถานที�ตั�งของ
ท่าเรือในการขนถ่ายปลาทะเลที�สําคัญของประเทศ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือพักผ่อน                   
ตามอัธยาศัย จากนั�นเตรียมตัวขึ� นสู่นอร์ธเคป แผ่นดินปลายสุดของดินแดนขั� วโลกเหนือ                  
ซึ� งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที�  5 เอง ก็เคยเสด็จประพาสที�นี�มาแลว้
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ร.ศ. 126  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
21.30 น. นาํท่านชม พระอาทิตย์เที�ยงคืน ณ นอร์ธเคป แผ่นดินที�อยู่เหนือที�สุดที�มนุษยส์ามารถเขา้ถึงได้

ดว้ยรถยนต์ ณ ตาํแหน่ง 71 องศส 11 ลิปดา 21 ฟิลิปดาเหนือ ริมฝั�งมหาสมุทรอาร์คติคแห่งขั�ว
โลกเหนือ นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ไทย (North Cape Museum) เพื�อชมพระบรมฉายาลกัษณ์
ของรัชกาลที� 5 ขณะฉายพระรูปพร้อมขา้ราชบริพาร ณ บริเวณหินสลกัพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. 
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มโมเดลจาํลองบรรยากาศเส้นทางการเสด็จเยือนนอร์ธเคป ของรัชกาลที� 
5 และกษตัริยอ์อสการ์ที� 2 แห่งนอร์เวยที์�เสดจ็มาเยือน ณ แหลมแห่งนี�  ดื�มแชมเปญ แกล้มคาเวียร์ 
พร้อมชมดวงอาทิตยที์�ส่องแสงสุกสว่างยามราตรี  ท่านจะไดรั้บประกาศนียบตัรในฐานะที�ท่าน
เป็นผูที้�เคยเดินทางมาถึงขั�วโลกเหนือแห่งนี�   

 นาํเขา้ที�พกั SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL หรือ SCANDI NORDKAPP HOTEL 
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วนัพุธที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (6)   ฮอนนิ�งสแวค –  
   ซาร์ริเซลก้า                                (ฟินแลนด์) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านสมัผสักบัประสบการณ์แปลกใหม่ กจิกรรมการจับปูยักษ์ (King Crab Safari) ที�มีอยู่เพียง

ไม่กี�แห่งในโลก ปูยกัษ์มีขนาดความยาวโดยวดัจากกา้มปูยาวถึง 2 เมตร และมีนํ� าหนักถึง 10 

กิโลกรัมโดยประมาณ เจา้หนา้ที�จะโชวว์ิธีการจบัปูยกัษ ์             ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัปูยกัษแ์ละ

ปรุงอาหารมื�อพิเศษใหท่้านไดลิ้�มรส เนื�อปูยกัษ ์แบบสดๆ และรับประทานกนัอยา่งเตม็อิ�ม 
 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านชม Siida Museum พิพิธภณัฑข์องชาวแลปป์ที�จดัแสดงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น   

เอก็ซิบิชั�น บอกเล่าเรื�องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื�นเมือง และอีกส่วนหนึ�งเป็น Open 
Air Museum ที�ใหท่้านไดเ้ห็นภาพบรรยากาศจริงของการดาํรงชีวิต เป็นกลุ่มชาติพนัธ์เก่าแก่ที�เคย
โยกยา้ยถิ�นฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์เวย ์ฟินแลนด ์รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเลี�ยงกวาง
เรนเดียร์ไวใ้ชง้าน ซึ� งท่านสามารถหาซื�อสินคา้ที�ระลึกผลิตภณัฑจ์ากกวางเรนเดียร์เป็นของฝาก 
จากนั�นนาํท่านเดินทางเขา้ที�พกัใน เมืองซาร์ริเซลก้า (Saariselka) 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HOLIDAY CLUB SAARISLKA SPA หรือเทียบเท่า 
 

วนัพฤหัสบดีที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (7)  ซาร์ริเซลก้า – อวิาโล –  
    (คิททล่ิา – เฮลซิงก)ิ – ออสโล   (นอร์เวย์) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั จากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
12.45 น. ออกเดินทางสู่คิททิล่าโดยเที�ยวบินที� AY637  
13.05 น. ถึงสนามบินคิททิล่า (Kittila)  

*** หมายเหตุ เครื�องบินจอดประมาณ 25 นาที ***  
13.30 น. ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ  
15.15 น. ถึงเฮลซิงกิ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง  
16.05 น. ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเที�ยวบินที� AY659 
  *** (หมายเหตุ  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี�     

ทั�งนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ ***  
16.35 น. ถงึกรุงออสโล (Oslo) นครหลวงของประเทศนอร์เวย ์
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  RADISSON BLU PLAZA OSLO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัศุกร์ที� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (8)  ออสโล – เบอร์เกน   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(แบบกล่อง) 
8.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกนโดยเที�ยวบินที� AY803 
10.45น. ถึงสนามบินเบอร์เกน 
 เมืองเบอร์เกน (Bergen) นครหลวงโบราณของนอร์เวยเ์มื�อ 750 ปีที�แลว้           ซึ� งปัจจุบนั

กลายเป็นเมืองหลวงของฟจอร์ดดีสทริค นาํท่านชมเมืองและท่าเรือริมฟยอร์ดอนัโรแมนติคของ
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นครเบอร์เกน อดีตเมืองหลวงประเทศอีกทั�งบา้นเกิดของนกัประพนัธ์เพลงและนกัดนตรีเปียโน
ชื�อดงัของนอร์เวย ์“เอด็เวิร์ดเกร้ก” ผูไ้ดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นบิดาของโรงเรียนการดนตรี แห่ง
นอร์เวย ์ ท่านมีเชื�อสายเป็นชาวสก๊อตไดรั้บการศึกษาวิชาการดนตรีจากแฮมเบิร์ก แต่ไปทาํ
ชื�อเสียงไวม้ากที�โคเปนเฮเกน และนครลอนดอน จนบทประพนัธ์เพลงของท่านเป็นที�ยอมรับว่า
ยอดเยี�ยมกบัทาํนองแห่งความรัก และความรู้สึก อนัอ่อนไหวในอารมณ์ของคนเรา 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย รถรางไฟฟ้า (Floibanen Funicular) เพื�อชมความงดงาม และทิวทศัน์ของนครเบอร์เกนอีก

มุมมอง 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั THON ORIEN หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสาร์ที� 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (9)  เบอร์เกน – วอสส์ – ไมร์ดัล –  
    ฟลมั (นั�งรถไฟสายโรแมนติค) – กุ๊ดวานเก้น –  
    ซอจ์นฟจอร์ด – เกโล  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟในเมืองวอสส์ (Voss) เพื�อนั�งรถไฟชมทิวทศัน์สองขา้งทางที�

รายลอ้มดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่ ทะเลสาบ และฟยอร์ด ซึ� งแตกต่างจากเส้นทางรถยนต์โดยสิ�นเชิง            
ก่อนเปลี�ยนเป็น รถไฟสายโรแมนติคเส้นทางไมร์ดัล-ฟลัม (Myrdal- Flam) ชมธรรมชาติบริสุทธิ�  
และนํ�าตกสวยงามซึ�งซ่อนตวัอยูห่่างไกลจากมลภาวะทั�งปวง ทิวทศันต์ลอดเสน้ทางตลอดเวลา  

 1 ชั�วโมงจะตรึงตาตรึงใจท่านไปนานแสนนานจน ถงึฟลัม (Flam)  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื�อนาํท่านเปลี�ยนบรรยากาศล่องเรือสู่ เมืองกุ๊ดวานเก้น (Gudvangen) 

พร้อมนาํท่านชมความงดงามของฟยอร์ด นอร์เวย ์ประทบัใจกบัเมืองเลก็ๆ ในหุบเขาริมฝั�งทะเล
ทางใตข้องนอร์เวย ์อีกทั�งยงัเป็นเมืองสวย ริมฟยอร์ดที�ยาว และลึกที�สุดในโลก ที�มีชื�อเรียกว่า 
“Sogne Fjord” ดว้ยความยาวถึง 200 กิโลเมตรจากทะเลลึกเขา้ไปในแผ่นดิน บางช่วงเป็นที�ราบ 
จะมีหมู่บ้านเล็กๆ มีสวนผลไมแ้ละไร่นา มีนํ� าตกหลายสายให้ได้ชมตามทาง อนัเป็นความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติที�งดงามสุดบรรยาย จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล (Geilo) ที�ตั�งอยู่
บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ท ที�พร้อมสรรพสาํหรับการ
เล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที�รวมของนกัท่องเที�ยวผูชื้�นชมความบริสุทธิ� ของธรรมชาติ 
กลุ่มนกัเดินเขา กลุ่มนกัตกปลา และกิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ   

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HIGHLAND LODGE หรือเทียบเท่า 
 

วนัอาทติย์ที� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (10)   เกโล – ออสโล – ดีเอฟดีเอส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านออกเดินทางกลบักรุงออสโล (Oslo)  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชม กรุงออสโล (Oslo) ครั� งสมยัที�นอร์เวยอ์ยู่ในอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์กนั�น 

นอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึงสองครั� งจากกรุงทรอนไฮมไปยงักรุงเบอร์เกน จนกระทั�งไดย้า้ยมา
เป็นกรุงออสโล ออสโลมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปถึง 900 ปี  ในครั� งนั�นออสโลเป็นเมืองอาณา
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นิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวกิ�งโบราณ  ซึ�งอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของ  
พระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์แฮร์ ผ่านชมโบสถโ์ดม คาทีดราล ตึกรัฐสภา นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เรือ
ไวกิ�งโบราณ (Viking Ship Museum) ท่านจะเขา้ใจอย่างลึกซึ� งในอารยธรรมอนัเจริญถึงขีดสุด
ของชาวไวกิ�งในอดีต จากนั�นอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

14.00 น. นาํท่านลงเรือเดินสมุทร DFDS ขา้มทะเลเหนือ พกัคา้งแรมและรับประทานอาหารคํ�าบนเรือ 
 หมายเหต ุ กรุณาเตรีมกระเป๋าใบเลก็ เพื�อใส่สัมภาระที�จาํเป็นและเสื�อผ้า สําหรับค้าง 1 คนื บนเรือ  
 

วนัจันทร์ที� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ดีเอฟดีเอส – โคเปนเฮเกน   (เดนมาร์ก) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในหอ้งอาหารบนเรือ 
09.45 น. เรือเขา้เทียบท่า กรุงโคเปนเฮเกน นครหลวงของประเทศเดนมาร์ก  
 นาํชม กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) นครหลวงที�ใหญ่เป็นอนัดบัหนึ� งของกลุ่มประเทศ

สแกนดิเนเวีย ท่านจะชื�นชมกบัผงัเมืองที�ถูกจดัสร้างไวอ้ย่างมีระเบียบแบบแผน  เริ�มจากใจกลาง
เมืองซึ� งเป็นที�ตั�งของสภาเมืองอนัสง่างาม คาํว่า โคเปนเฮเกน แปลว่า สวรรค์แห่งเมืองท่า เพราะ
ตั�งแต่อดีตมาแลว้ ที�นี�เป็นเมืองหนา้ด่านแรกของการเดินทางติดต่อกบัสแกนดิเนเวียในสมยัแรก
โดยทางเรือ  ชมจตุรัสของพระตาํหนกัทั�ง 3 หนา้พระราชวงัหลวงอมาเลียนบอร์ก ชมการเปลี�ยน
เวรยามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ชมรูปปั� น เงือกน้อย หรือ ลิตเติ�ล เมอร์เมด (Little 
Mermaid) ที�นั�งอยูบ่นกอ้นหินในบริเวณท่าเรือของกรุงโคเปนเฮเกน จนกลายเป็นสัญลกัษณ์และ
แหล่งท่องเที�ยวสาํคญัของเดนมาร์ก แลว้นาํท่านเขา้ชม ปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) 
เป็นหนึ� งในตวัอย่างของปราสาทต่างๆ ในกรุงโคเปนเฮเกนสมยัพระเจา้คริสเตียนที� 4 ในยุค
ศตวรรษที� 17 ภายในประดบัตกแต่งดว้ยวตัถุล ํ�าค่าน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ�งมงกุฎที�
ประดบัดว้ยอญัมณีที�สวยงามลํ�าค่าซึ� งจดัแสดงไวที้�ชั�นใตดิ้นของพิพิธภณัฑ ์ แลว้ชมนํ� าพุแห่ง
ราชินีเกฟีออนเทียมรถโคถึก ซึ� งตาํนานเล่าว่า เทพเจา้ผูท้รงฤทธิ� ดลบนัดาลให้พระนางฯ กอบกู้
ชาติหวา่นไถดินขึ�นเป็นประเทศเดนมาร์ก  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านเยี�ยมชม โรงงานผลิตเบียร์คาร์ลสเบิร์ก เบียร์ชั�นนาํของประเทศเดนมาร์ก ที�เริ�มขึ�นจากชาย

หนุ่มนามว่า J.C JACOBSEN และดว้ยความมุ่งมั�นตั�งใจที�อยากจะทาํเบียร์ระดบัโลก จึงตั�ง
โรงงานผลิตเบียร์ในปี 1847 ภายใตชื้�อ CARLBSERG ดว้ยความพิถีพิถนัในการหมกับ่มให้ได้
รสชาติเบียร์ที� นุ่มนวลเข้าถึงผูบ้ริโภคเบียร์คาร์ลสเบิร์กจึงสามารถเป็นที� รู้จักและเป็นสินค้า
ส่งออกที�มีชื�อเสียงของประเทศเดนมาร์ก จากนั�นอิสระให้ท่านพกัผ่อน หรือช้อปปิ� งบนถนน
สายชอ้ปปิ� งที�ยาวที�สุดในยุโรป “Stroget” เรียงรายไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลือกซื�อของที�
ระลึกฝากคนทางบา้น  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  จากนั�นนาํท่านสู่ “ทิโวลี�” สวนสนุกที�มีชื�อเสียงที�สุดของยุโรปจนได ้  
สมญานามวา่ “ดสินีย์แลนด์ แห่งสแกนดเินเวีย” ซึ� งมีเครื�องเล่นนานาชนิด นอกจากเป็นสวนสนุก
แลว้ ยงัเป็นสวนสาธารณะของชาวโคเปนเฮเกน มีโรงละคร คอนเสิร์ต โรงหนงั ดิสโก เวทีดนตรี 
ภตัตาคาร และอื�น ๆ เปิดใหเ้ขา้ชมในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น  

 นาํเขา้ที�พกั SCANDIC COPENHAGEN หรือเทียบเท่า 
 

http://www.siampass.com/tag-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%99/


 

สแกนดิเนเวยี 13 วนั (6-18 ก.ค. 2561)                                      หนา้ 8 

วนัองัคารที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (12)  โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
13.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที�ยวบินที� AY954 
15.50 น. ถึงกรุงเฮลซิงกิ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
17.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� AY141 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ ** 
 

วนัพุธที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (13)  กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี หรือ ซี) 
 
 หมายเหตุ : 
 ที�พกัส่วนใหญ่ในประเทศสแกนดเินเวียเป็นห้องพกัที�ไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอณุหภูมิเฉลี�ยตลอดทั�งปี

ประเทศแถบสแกนดเินเวียอยู่ที�ประมาณ 20 – 25 องศาเซลเซียส 
 เนื�องจากที�พกัโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ใหญ่และบางโรงแรมไม่มีบริการเตียงเสริม หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน         

ทางบริษทัฯ แนะนําว่าให้ท่านแยกห้องพกัเป็น 2 ห้อง เพื�อความสะดวกในการเข้าพกั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน 

โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมืองโดยจะยงัคง
คาํนึงถึงมาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 

 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคที์�จะใช ้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ทางบริษทัฯ     
ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง 
เพราะ หนังสือเดนิทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้ 

 
 

 
*** ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์ยุโรป *** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 142) 

1. สาํรองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 
40,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดกต็าม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าใชจ่้ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
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ข้อมูลที�ควรทราบเกี�ยวกบัประเทศในสแกนดเินเวยี 
 
ระยะทางโดยประมาณ 
 

รายการเดนิทาง ระยะทางโดยประมาณ 
อวิาโล – อนิาล ี 40 กิโลเมตร 
อนิาล ี– นอร์ธเคป 380 กิโลเมตร 
ฮอนนิ�งสแวค – คาราสจ๊อก 237 กิโลเมตร 
คาราสจ๊อก – ซาร์ริเซลก้า 187 กิโลเมตร 
ออสโล – เบอร์เกน  463 กิโลเมตร 
กุ๊ดวานเก้น – เกโล  132 กิโลเมตร 
เกโล – ออสโล 219 กิโลเมตร 

 
สวเีดน 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. -1°C -1°C 3°C 8°C 16°C 21°C 22°C 20°C 15°C 9°C 4°C 1°C 

Avg. Min. -5°C -6°C -3°C 1°C 6°C 11°C 13°C 12°C 9°C 5°C 1°C -3°C 

 
ฟินแลนด์ 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. -4°C -4°C 0°C 7°C 15°C 20°C 21°C 19°C 14°C 8°C 2°C -2°C 

Avg. Min. -11°C -11°C -7°C -1°C 4°C 9°C 11°C 11°C 6°C 2°C -3°C -8°C 

 
นอร์เวย์ 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. 3°C 3°C 6°C 8°C 13°C 16°C 17°C 16°C 13°C 11°C 6°C 4°C 

Avg. Min. -1°C -2°C 0°C 2°C 6°C 9°C 11°C 11°C 8°C 5°C 2°C -1°C 

 
เดนมาร์ก 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Avg. Max. 3°C 2°C 5°C 9°C 16°C 19°C 21°C 21°C 16°C 12°C 7°C 4°C 

Avg. Min. -1°C -2°C 0°C 2°C 7°C 11°C 13°C 12°C 10°C 7°C 3°C 0°C 

สกลุเงนิ  
 ยโูร (EURO)  
 Danish Krone (DKK) / Swedish Krona (SEK) / Norwegian Kroner (NOK) 
เวลา   ในฤดูหนาวชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ชั�วโมง 
   ในฤดูร้อนชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชั�วโมง 
ไฟฟ้า   ระบบไฟฟ้า 220/230 โวลต์ เหมือนเมืองไทย แต่ปลั�กเป็นแบบขากลมเลก็ 2 ขา 

 
 

http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/SWXX0031?dayofyear=335
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/FIXX0002?dayofyear=335
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/NOXX0004?dayofyear=335
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=1
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=32
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=60
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=91
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=121
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=152
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=182
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=213
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=244
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=274
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=305
http://uk.weather.com/weather/climatology/DAXX0009?dayofyear=335
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อ ัต ร า ค่ า บ ริ ก า ร  
( ร า ค า สํา ห รั บ ผู้  ใ ห ญ่    1 5  ท่ า น ขึ� น ไ ป ) 

พกัห้องคู่ ท่านละ  184,500.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  177,500.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / มเีตยีง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 172,500.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 6 ปี / ไม่มเีตยีง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 167,500.- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ  34,000  .- บาท 
 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั (แบบหมู่คณะ) ตามรายการ สายการฟินนแ์อร์ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเภทท่องเที�ยวระยะสั�น สถานฑูตนอร์เวย ์
 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 ค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 
 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลือกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามรายการ มื�อเชา้แบบบุฟเฟต ์มื�อกลางวนั-คํ�าเป็นอาหารทอ้งถิ�น ไทย จีน สลบักนัไป 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมลูค่าเพิ�ม 
 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารการยื�นวีซ่า, ค่าธรรมเนียมต่างๆนอกเหนือจากค่าวีซ่า 
 ค่านํ�าหนกักระเป๋าที�เกิดกาํหนดของสายการบิน Finnair (AY)  บินภายในประเทศ *** นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระ

ที�โหลด ชั�นประหยัด (Economy Class) 23 กิโลกรัม / 1 ชิ�น / 1 ท่าน  และกระเป๋าที�นําขึ�นเครื�อง 8 กิโลกรัม        
1 ชิ�น / 1 ท่าน *** ขอ้มูลอา้งอิง http://www.finnair.com/th/gb/information-services/baggage/checked-baggage   

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
หมายเหตุ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน, 
โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง โดยจะยงัคงคาํนึงถึง
มาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
20 มี.ค. 60 

http://www.finnair.com/th/gb/information-services/baggage/checked-baggage
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