Hub Group

Finland Norway Sweden Midnight Sun
8 วัน 5 คืน
เฮลซิงกิ ออสโล สต็อกโฮล์ม
อิวาโล แฮมเมอร์เฟส ฮอนนิ่งสแวก

พิ เศษ ชมพระอาทิ ตย์เที่ยงคืนที่นอร์ธเคป และพักบนเรือสาราญ Silja Line
วันแรก
06.00 น.
08.55 น.
15.15 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – เฮลซิ งกิ (ฟิ นแลนด์) – การ์เดอร์มอน (นอร์เวย์)
พร้อ มกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 แถว G สายการบิน ฟิ นแอร์ (AY) เจ้าหน้ าที่ใ ห้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟิ นแลนด์ (Finland) โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่
AY142 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์

16.05 น.
16.35 น.

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองการ์เดอร์มอน ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (ไม่มบี ริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง) เทีย่ วบินที่ AY915
เดินทางถึงเมืองการ์เดอร์มอน (Gardermoen) ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองออสโลประมาณ 48 กิโลเมตร เป็ น
เมืองเล็กๆ ที่มปี ระชากรเพียงประมาณ 300 คน แต่เป็ นทัง้ ทีต่ งั ้ ของสนามบินนานาชาติแห่งออสโล และ
ยังเป็ นทีต่ งั ้ ฐานทัพอากาศของนอร์เวย์ อีกด้วย ทุกท่านผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนนาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Thon Hotel Gardermoen หรือระดับเดียวกัน
ออสโล – สวนสาธารณะฟร็อกเนอร์ – โฮลเมนโคลเลน – ย่านคาร์ล โจฮันส์ เกท – คาร์ลสตัด
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เ มือ ง ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศ
นอร์เวย์ เมืองสวยมีสไตล์อย่างทีใ่ ครๆ เขามักพูดกันว่านี่คอื เมือง
แห่ ง สถาปั ต ยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัว อาคาร
บ้านเรือนร้านค้าจะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สดั ส่วนและ
แปลกตาซึง่ ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มีพพิ ธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ มีจุด
ชมวิวสวยๆ ของเมืองเลียบฟยอร์ด นาท่านเที่ยวชมเมืองออสโล
โดยมีจุดหมายแรกอยู่ท่ี สวนสาธารณะฟร็อกเนอร์ (Frogner
Park) สวนสาธารณะที่ใหญ่ท่สี ุ ดในเมือ ง เป็ นสถานที่ยอดนิยม
ของทัง้ นั ก ท่ อ งเที่ย วและชาวเมือ งเอง ทัง้ นี้ ก็เ พราะนอกจาก
บรรยากาศแสนสดชื่นของสวนแล้ว ภายในสวนสาธารณะฟร็อก
เนอร์ย งั เป็ น ที่ต ัง้ ของ สวนวิก เกอร์แ ลนด์ (Vigeland sculpture
park) ชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ตงั ้ ขึน้ ตามชื่อของผู้ก่อตัง้ “กุสตาฟ วิกเกอร์” ประติมากรชื่อดัง พื้นที่ของ
สวนวิกเกอร์แลนด์จะถูกเนรมิต ให้เป็ นเหมือนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งที่จดั แสดงประติมากรรมรูปสลักจาก
โลหะและสาริดมากมายถึงกว่า 200 ชิน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรูปปั ้นมนุ ษย์เปลือยทีแ่ สดงถึงวัฏจักรชีวติ ทัง้ ใน
โลกนี้และโลกหน้า ทัง้ หมดนี้เวลาสร้างนานถึง 22 ปี จุดเด่นของทีน่ ่ีจะเป็ น “เสาโมโนลิท” (Monolith) เสา
หินแกรนิตสูง 17 เมตรที่ถูกแกะสลักเป็ นมนุ ษย์ทงั ้ เด็กและหญิงชายเกี่ยวพันเรียงร้อยกันขึน้ ไปตามแนว
เสาเหมือนการแก่งแย่งของมนุษย์เพื่อจุดสูงสุดของชีวติ และยังมีรปู สาริดของเจ้าหนูขแ้ี ยสัญลักษณ์สาคัญ
ของออสโลทีม่ ชี ่อื ว่า “Angry Little boy” ที่ใครๆ ก็หอ้ มล้อมถ่ายรูปเป็ นอย่างสนุ กสนาน ซึ่งเชื่อกันว่าใคร
ได้แตะมือเจ้าหนูคนนี้แล้วจะมีโอกาสได้กลับมาออสโลอีกครัง้
**อิ สระช้ อปปิ้ งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท (Karl Johans Gate)** ถนนที่เป็ นเหมือนหนึ่งในแลนด์มาร์ก
ของเมืองซึง่ ดูหรูหรา และเป็ นสีสนั ของการช้อปปิ้ งทีน่ ักช้ อปทัง้ หลายไม่ควรพลาด นักท่องเทีย่ วค่อนข้าง
เยอะเพราะมีแต่สนิ ค้าน่ าช้อปมากมายตัง้ แต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้าท้องถิน่ ไม่มแี บรนด์ โดยเฉพาะแบ
รนด์ “H&M” ที่มตี ้นกาเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋ าเป้ สะพานจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven”
หรือทีเ่ ราคุน้ ในชื่อ “Kanken“ ก็มแี บบให้เลือกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมือง คาร์ลสตัด (Karlstad) เป็ นเมืองที่ตงั ้ อยู่เหนือแม่น้ าคาร์ราลเวน (Klaralven)
แม่น้ าสายยาวที่สุดของประเทศสวีเ ดน และเป็ นเมืองริมทะเลสาบ งดงามด้ว ยทัศนียภาพสวยๆ ของ

เย็น
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ทะเลสาบกว้าง และวิวของพระอาทิตย์แสนงามทีท่ าให้เมืองคาร์ลสตัดได้รบั สมญานามว่า เมืองแห่งพระ
อาทิตย์ และมีรปู พระอาทิตย์ทก่ี าลังยิม้ แย้มเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง นาท่านเทีย่ วชมเมือง ณ จัตรุ สั กลาง
เมือง (Town Square) ที่ต งั ้ อยู่ใ จกลางเมือ งคาร์ล สตัด เป็ นหนึ่งในจัตุ รสั ที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดของสวีเ ดน เป็ น
สถานทีน่ ดั พบยอดนิยม และเป็ นสถานทีจ่ ดั งานเทศกาลประจาเมืองอีกด้วย จัตุรสั ในปั จจุบนั นี้เป็ นจัตุรสั ที่
บูรณะสร้างขึน้ ใหม่ เพราะจัตุรสั ดัง้ เดิมนัน้ ได้เสียหายอย่างมากจากเพลิงไหม้ในปี 1865 ที่ใจกลางจัตุรสั
นัน้ มีแลนด์มาร์กโดดเด่นอยูค่ อื อนุ สาวรียส์ นั ติภาพ (The Peace Monument) ทีต่ งั ้ ขึน้ ในปี 1905 เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์แด่สนั ติภาพระหว่างสวีเดนและนอร์เวย์หลังจากขัดแย้งกันมาอย่างยาวนาน และแม้จะเป็ น
อนุ สาวรียท์ ่ไี ด้รบั คาวิจารณ์อย่างมากมายว่าทัง้ ไม่เหมาะและไม่สวยงาม แต่อนุ สาวรียแ์ ห่งนี้กย็ งั ยืนหยัด
เป็ นจุดเด่นของจัตุรสั กลางเมืองมาได้จนถึงปั จจุบนั ในบริเวณรอบๆ จัตุรสั กลางเมืองนี้ นอกจากจะน่ าเดิน
เล่นเดินเที่ยวชมเมืองในบรรยากาศสบายๆ แล้ว ยังเป็ นย่านช้อปปิ้ งย่านหนึ่งให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม
และเลือกซื้อของที่ระลึกได้อย่างเพลิดเพลิน นาท่านชม มหาวิ หารคาร์ลสตัด (Karlstad Cathedral)
มหาวิหารที่มยี อดหอคอยสูงโดดเด่นเหนือเมืองแห่งนี้สวยงามด้วยตัวอาคารสีขาว สวยงามด้วยศิลปะ
สไตล์บารอค สร้างขึน้ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในคาร์ลสตัดตัง้ แต่นัน้
เป็ นต้นมา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ First Hotel River C Karlstad หรือระดับเดียวกัน
สต็อกโฮล์ม – พิ พิธภัณฑ์เรือวาซา – เรือสาราญซิ ลเลียไลน์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง สต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัวโลกว่
่
ามีเป็ นเมืองทีม่ ากพร้อม
ด้ว ยเสน่ ห์แ ละความงามที่สุ ด อีก แห่ งหนึ่ง ของโลก แต่ เ ที่ย วชมสตอกโฮล์มก็ใ ช่ว่า จะได้เ ห็นแค่ ค วาม
สวยงามและความทันสมัยของเมืองเท่านัน้ เพราะสิง่ ที่จะได้ชมได้เห็นมากกว่านัน้ ก็คอื ความเก่าแก่สุด
คลาสสิกของอาคารบ้านเรือนในยุคศตวรรษที่ 13 ทุกมุมมีเรื่องเล่า และทุกมุมมีความเป็ นมา สวีเดนมี
ประวัตศิ าสตร์ไม่น้อยไปกว่าแผ่นดินใดในโลก
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
นาท่านเข้าชมภายใน พิ พิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum)
พิพธิ ภัณฑ์เรือโบราณทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดง “เรือ
วาซา” (Vasa) เรือโบราณทีข่ ุดค้นพบหลังจากเคยจมอยูใ่ ต้ทะเล
มานานถึง 333 ปี สภาพปั จจุบนั ดูได้ว่าสวยงามสมบูรณ์เกือบ
ร้อ ยเปอร์เ ซ็น ต์ จัด แสดงอยู่ก ลางพิพิธ ภัณ ฑ์ ดูส วยงามและ
แปลกตาแต่ ก็รู้ส ึก ได้ถึง ร่อ งรอยความยิ่ง ใหญ่ ท่ีย งั มีอ ยู่ ส่ ว น
ด้านหน้าเรือจะมีโมเดลเรือจัดแสดงให้ได้ชมเปรียบเทียบกันด้วย อาคารพิพธิ ภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 6 ชัน้
ภายในมีการควบคุมแสงและอุณหภูมเิ พื่อช่วยรักษาให้ไม้โอ๊คที่เป็ นส่วนประกอบสาคัญของเรือวาซาคง
สภาพอยู่ได้นานเท่านาน และทีน่ ่ าชมอีกด้านหนึ่งก็คอื มุมจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ทจ่ี มอยู่ในเรือซึง่ ถูกกู้
ขึน้ มาพร้อมกัน รวมไปถึงส่วนประกอบของเรืออีกหลายชิน้ และชุดของนักประดาน้าทีเ่ คยใช้เมือ่ ครัง้ ลงไป
งมทุกสิง่ ทุกอย่างขึน้ มาจากใต้ทอ้ งทะเล ซึง่ นับรวมแล้วมีมากกว่า 700 ชิน้

เย็น
วันที่สี่
เช้า

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ แล้วขึน้ เรือสาราญซิ ลเลียไลน์ (Silja Line) เพื่อนาทุกท่านเดินทางสู่
เมืองเฮลซิ งกิ (Helsinki) ประเทศฟิ นแลนด์ เรือสาราญซิลเลียไลน์นนั ้ เป็ นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ทล่ี ่อง
ข้ามทะเลบอลติก บนเรือนัน้ ให้ท่านได้พกั ผ่อนไปกับบรรยากาศชิลล์ๆ ของการล่องเรือ ได้ชมทิวทัศน์ ที่
งดงามและหาชมไม่ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกทากิจกรรมต่างๆ ทีม่ ใี ห้เลือกมากมายบนเรือ ไม่ว่าจะเป็ นการช้
อปปิ้ ง ร้านอาหารพร้อมอาหารรสเลิศ เพลินไปกับการแสดงชัน้ เยีย่ ม เรียกได้ว่าเป็ นสวรรค์บนผืนน้ าอีก
แห่งหนึ่งเลยทีเดียว
**กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสาหรับค้างบนเรือสาราญ 1 คืน**
รับประทานอาหารคา่ บนเรือ
เรือซิ ลเลียไลน์ – เฮลซิ งกิ – จัตรุ สั เซเน – โบสถ์เทมโปลิ โอคิ โอ – อิ วาโล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นขึ้น ฝั ง่ ที่ท่ า เรือ เมื อ งเฮลซิ ง กิ (Helsinki) ประเทศ
ฟิ นแลนด์ (Finland) เมืองหลวงปั จจุบนั ของฟิ นแลนด์และยัง
เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ท่สี ุดของประเทศอีกด้วย เฮลซิงกิเป็ นเมืองที่ม ี
ประวัตศิ าสตร์เก่าแก่ มีวฒ
ั นธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบ
ของสถาปั ต ยกรรมสวยๆ ให้ไ ด้เ ห็น กัน ตามหน้ า โบสถ์ว ิห าร
ทัวไป
่ มีรูปปั ้น รูปสลัก ประติมากรรมต่างๆ มากมายจากการ
แผ่อทิ ธิพลของจักรวรรดิรสั เซียทีย่ งิ่ ใหญ่ในอดีต บรรยากาศของการปะปนกันระหว่างความเป็ นเมืองเก่า
และเมือ งใหม่ผ สมกลมกลืนกลายเป็ นเสน่ ห์ใ ห้เ ฮลซิง กิพ ร้อ มๆ กับ ที่เ ป็ น อีก เมือ งหนึ่ งที่ประชากรมี
คุณ ภาพชีว ิต ดีติดอันดับต้นๆ ของโลกด้ว ย จากนัน้ นาท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิท่ี เซเนท สแควร์
(Senate Square) จัตุรสั กลางเมืองทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดของเฮลซิงกิ เป็ นทัง้ ลานกว้างศูนย์กลางทุกกิจกรรมของ
เมืองและพื้นที่ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของเฮลซิงกิ จัตุรสั แห่งนี้ยงั เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองที่
นักท่องเทีย่ วต่างชาติจะต้องเดินทางเข้ามาชมและถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกเสมอ ใจกลางเซเนท สแควร์สง่า
งามโดดเด่นด้วย อนุสาวรียพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 หนึ่งในกษัตริย์แห่งราชวงศ์โรมานอฟผู้ทรง
ได้รบั การถวายฉายาว่า “ซาร์ผใู้ ห้อสิ รภาพ” จากการประกาศเลิกทาสให้เอกราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลับ
ถูกลอบปลงพระชนม์ในปี 1881 จึงมีการสร้างอนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ขน้ึ ในปี 1894 เพื่อแทนการราลึกถึงความ
ยิง่ ใหญ่ ของพระเจ้า อเล็ก ซานเดอร์ท่ี 2 ที่ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เ กิดขึ้นกับรัส เซียซึ่งมีส่ ว น
เชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟิ นแลนด์ดว้ ย นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารเฮลซิ งกิ (Helsinki Cathedral)
อาคารหลังสีขาวที่เห็นได้ชดั เจนเมื่อยืนอยู่บนเซเนท สแควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิ
โคลัส” ถือเป็ นแลนด์มาร์กสาคัญอีกแห่งของเมือง ตัวอาคารหลังใหญ่สขี าวบริสุทธิ ์ ตัดกับสีเขียวมรกต
ของหลังคาโดม เป็ นสถาปั ต ยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซิงกิท่ไี ม่ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหาร
เฮลซิงกิเป็ นศาสนสถานแห่งคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก และสร้าง
เสร็จสมบูรณ์ในปี 1852 ภายหลังมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทัง้ ส่วนของโดมและใต้อาคารมหาวิหาร
ปั จจุบนั กลายเป็ นหนึ่ง ในสถานที่ท่ อ งเที่ยวที่ได้รบั ความนิยมมาก จากนัน้ นาท่ านเข้าชม โบสถ์เทม
โปลิ โอคิ โอ (Temppoliaukio Church) โบสถ์ในนิกายลูเ ธอรัน ที่ส ร้างขึ้นในปี 1968 โดยการขุดเจาะ
สร้างเข้าไปในหินขนาดใหญ่ โบสถ์แห่งนี้จงึ มีอีกชื่อหนึ่งว่า โบสถ์หิน (Rock Church) ที่โบสถ์แห่งนี้
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นอกจากจะเป็ นสถานที่ทางศาสนาแล้ว ยังใช้เป็ นสถานที่จดั คอนเสิรต์ ชัน้ เยีย่ มอีกแห่งหนึ่งเพราะเสียงที่
สะท้อนจากพืน้ ผิดของหินทาให้เป็ นเสียงนัน้ ก้องและสะท้อนได้ดมี าก ด้วยเอกลักษณ์การเป็ นโบสถ์หนิ ที่
สร้างอย่างมีเอกลักษณ์ทาให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมแห่งหนึ่งทีพ่ ลาดไม่ได้อกี แห่งหนึ่งในบริเวณ
รอบๆ เมืองเฮลซิงกิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเดินทางสู่ เมืองอิ วาโล่ (Ivalo)
ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล่ ด้วยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY639
เดินทางถึง เมืองอิ วาโล่ (Ivalo) เมืองทางตอนเหนือของประเทศฟิ นแลนด์ ที่ต งั ้ อยู่ในเขตของ แลป
แลนด์ (Lapland) แม้จะเป็ นเมืองขนาดเล็กแต่กเ็ ป็ นเมืองรีสอร์ทยอดนิยมทีค่ ลาคล่าไปด้วยนักท่องเทีย่ ว
เกือบตลอดทัง้ ปี เพราะเป็ นเมืองที่เหมาะกับการเล่นสกี และกิจกรรมฤดูหนาว และยังเป็ นเมืองที่น่ามา
พัก ผ่ อ นในฤดูร้อ น แล้ว เดิน ป่ าชมธรรมชาติ เมือ งอิว าโล่ ย ัง เป็ น เมื อ งแห่ ง พระอาทิ ต ย์เ ที่ ย งคื น
(Midnight Sun) ที่พ ระอาทิต ย์ จ ะอยู่ บ นท้ อ งฟ้ าตลอดเวลาเป็ นเวลาประมาณ 70 วัน ในช่ ว ง 24
พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม ของทุกปี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Ivalo หรือระดับเดียวกัน
อิ วาโล่ – แฮมเมอร์เฟส – ฮอนนิ่ งสแวก – ชมพระอาทิ ตย์เที่ยงคืน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เ มือ ง แฮมเมอร์เฟส (Hammerfest) ประเทศนอร์เ วย์ เมือ งที่ต งั ้ อยู่ทางเหนือ ของ
นอร์เวย์ เป็ นเมืองท่าที่สาคัญเมืองหนึ่ง เพราะเป็ นเมืองท่าที่อ่าวบริเวณนัน้ จะปลอดน้ าแข็งตลอดทัง้ ปี
บรรยากาศดีๆ ปลอดโปร่ง ทีร่ ายล้อมไปด้วยธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์ของเมืองจึงเป็ นจุดเด่นของเมืองทีด่ ี
งดูดนักท่องเทีย่ วได้มากทีเดียว เมืองแฮมเมอร์เฟสยังเป็ นเมืองหนึ่งทีม่ ปี รากฏการณ์พระอาทิตย์เทีย่ งคืน
โดยจะเกิดขึน้ ในช่วง 15 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของทุกปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองแฮมเมอร์เฟส ชม อนุสาวรียเ์ มอริ เดี ยน (Meridian Munoment) หนึ่งในแลนด์
มาร์กของเมือง อนุ สาวรีย์หนิ อ่อนที่ตงั ้ โดดเด่นอยู่รมิ ทะเลนัน้ สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกถึงการมาสารวจ
บริเวณนี้เป็ นครัง้ แรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย เฟรดริช จอร์จ วิลล์เฮล์ม ทีม่ าเพื่อคิดคานวณขนาด
และรูปร่างของโลกนัน่ เอง แล้วนาท่านเดินทางต่อสู่เมือง ฮอนนิ่ งสแวก (Honningsvag) เมืองที่ตงั ้ อยู่
เหนือสุดของประเทศและเป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ุดของนอร์เวย์ เมืองฮออนนิ่งสแวกนัน้ ตัง้ อยู่รมิ
ทะเลเป็ นหนึ่งในเมืองท่าที่สาคัญ และเป็ นหนึ่งในเมืองยอดนิยมของจุดแวะเที่ยวของเรือสาราญจานวน
มาก โดยเฉพาะในช่ว งฤดู ร้อ น และเนื่ อ งจากการเป็ น หนึ่ง ในเมือ งที่ทะเลปลอดน้ าแข็งจึง เป็ น เมือ ง
อุตสาหกรรมประมงและเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญเมืองหนึ่ง โดยระหว่างทางนัน้ ท่านจะได้ชมวิวสวยๆ ของ
เมือ งทางตอนเหนือของนอร์เ วย์ ก่อนที่รถโค้ชจะแล่นเข้าสู่อุโมงค์ใ ต้ทะเล อุโมงค์นอร์ธเคป (North
Cape Tunnel) อุโมงค์ถนนใต้ทะเลที่ยาวทีส่ ุดในนอร์เวย์แห่งนี้ได้เปิ ดให้ใช้เมื่อปี 1999 มีความยาว 6.8
กิโลเมตร โดยเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะมาเกโรยา (Mageroya) ที่เป็ นที่ตงั ้ ของเกาะฮอนนิ่ง
สแวก
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Honningsvag – Bedbank Scandic หรือระดับเดียวกัน
แล้วนาท่านเดินทางสู่ นอร์ธเคป (North Cape) หนึ่งในไฮไลท์
ทีพ่ ลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเยือนดินแดนพระอาทิตย์เทีย่ งคืนแห่งนี้
นอร์ธเคปเป็ นแหลมลักษณะหน้าผาสูงชันทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่ ทะเลทาง
เหนื อ ของเกาะมาเกโรยา เป็ นจุ ด หมายยอดนิ ย มของ
นักท่องเที่ยวทัวโลกมาอย่
่
างยาวนาน เพราะเป็ นจุดที่สามารถ
ชม พระอาทิ ตย์เที่ ยงคืน (Midnight Sun) ได้อย่างชัดเจนและ
สวยที่สุด ให้ท่านได้ชมวิวสวยๆ ของพระอาทิตย์เ ที่ยงคืนพร้อมเก็บภาพเป็ นที่ระลึก นอกจากนี้บริเวณ
นอร์ธ เคปนี้ ย ัง มีร้า นอาหาร คาเฟ่ และร้า นขายของที่ร ะลึก ให้เ ลือ กซื้อ ด้ ว ย ภายในบริษัท นี้ ย ัง มี
พิ พิธ ภัณ ฑสถานไทย ที่ส ร้างขึ้นเมื่อ ปี 2532 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า
เจ้าอยู่ห ัว รัชกาลที่ 5 ที่ไ ด้ทรงเดินทางมายังนอร์ธ เคปแห่งนี้เ มื่อ ปี 1907 และเป็ นบุ ค คลแรกๆ ที่ไ ด้
เดินทางมายังสถานทีแ่ ห่งนี้ ภายในมีรูปปั ้นของรัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยข้อมูลบอกเล่าถึงทริปการเดินทาง
เมื่อครัง้ เสด็จมาเยือนนอร์เวย์และนอร์ธเคปในครัง้ นัน้ แล้วนาท่านเข้าสู่ นอร์ธเคป ฮอลล์ (North Cape
Hall) ที่เป็ นหนึ่งในจุดสนใจบนนอร์ธเคปแห่งนี้ ทาหน้ าที่เป็ นทัง้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และศูนย์จดั
แสดง มีจอภาพยนตร์ท่จี ดั แสดงเกี่ยวกับนอร์ธเคป ไม่ว่าจะเป็ นฤดูต่างๆ ในนอร์ธเคปที่ต่างก็มคี วาม
สวยงามแตกต่างกัน มีโถงทางเดินยาวที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของนอร์ธเคป พร้อมด้วยของที่ระลึกที่
น่าสนใจให้เลือกซือ้ กันมากมาย
ฮอนนิ่ งสแวก – ลักเซลฟ์ – พิ พิธภัณฑ์ชาวแลปป์ – อิ วาโล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ลักเซลฟ์ (Lakselv) ของประเทศนอร์เวย์ แม้จะเป็ นหมู่บ้านทีม่ ปี ระชากรไม่มาก
แต่ก็เป็ นหมู่บ้านใหญ่อนั ดับต้นๆ ทางหมู่บ้านในเขตจังหวัดนี้ เป็ นเมืองที่สวยแบบธรรมชาติ ในช่วงฤดู
ร้อนจะอุดมไปด้วยปลาน้อยใหญ่มากมาย จึงเป็ นเมืองยอดฮิตสาหรับนักตกปลาทัง้ หลาย และเมื่อถึงฤดู
หนาวบริเวณนี้กจ็ ะกลายเป็ นแหล่งกิจกรรมฤดูหนาวชัน้ เยีย่ ม เหมาะสาหรับเล่นสกี ขับสโนว์โมบิลล์ เล่น
ลากเลื่อนสุนขั เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชมความงามของ ทะเลสาบอิ นาริ (Lake Inari) ทะเลสาบ
ทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศฟิ นแลนด์แห่งนี้ตงั ้ อยู่ในเขตแลปแลนด์ (Lapland) ทางตอนเหนือ
ของอาร์คติคเซอร์เคิล เป็ นทะเลสาบทีอ่ ยู่เหนือระดับน้ าทะเลถึง 117 เมตร และจะเป็ นน้ าแข็งกว่าครึง่ ปี
ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนเลยทีเดียว แล้ว นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ชาวแลปป์ ที่จดั แสดง
เกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมาของชาวแลปป์ ท่านจะได้เห็นวิถชี วี ติ พืน้ บ้าน และความเป็ นอยู่ในอดีต ทีอ่ ยู่
กันแบบเรียบง่ายแต่น่าสนใจมาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Ivalo หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด
เช้า
12.45 น.
15.10 น.
17.30 น.
เครือ่ งบิน)
วันที่แปด
07.15 น.

อิ วาโล่ – เฮลซิ งกิ – สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เฮลซิ งกิ (Helsinki) โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY637
ถึงสนามบิน เฮลซิ งกิ ประเทศประเทศฟิ นแลนด์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เทีย่ วบินที่ AY141 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เฮลซิ งกิ – สุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
กรกฎาคม

5 – 12 กรกฎาคม

ราคา
99,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินฟิ นแอร์ (AY)
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊ เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 23 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก

✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี

4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ี
ซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ านจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริษทั ไม่มนี โยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
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