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NNOORRTTHHEERRNN  LLIIGGHHTTSS  LLOOFFOOTTEENN  1122  DDAAYYSS  
DDEENNMMAARRKK--NNOORRWWAAYY--TTRROOMMSSOO--LLOOFFOOTTEENN--AABBIISSKKOO--SSWWEEDDEENN  

  
วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมาร์ก) 
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคานเ์ตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง

สมัภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 
วนัท่ี 2 เท่ียวกรุงโคเปนเฮเกน้ (เดนมาร์ก) – ชอ้ปป้ิง - เรือส าราญ DFDS Seaways 
01.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 950 
07.40 น. ถึงท่าอากาศยานกาสทรัป กรุงโคเปนเฮเกน้ เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง พร้อมรับสมัภาระและ

การตรวจของศุลกากร รถโคช้รอรับท่านแลว้น าเท่ียวชมเมือง ผา่นจตัุรัสซิต้ีฮอลล ์ ถ่ายรูปคู่กบัเงือกนอ้ยลิตเติ้ลเมอร์เมด 
สญัลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนัง่เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ ของนกัเล่านิทานระดบัโลกฮนัส์คริส
เตียน-แอนเดอร์สนั โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือ
ขนาดใหญ่ ท่ีมีเรือสินคา้และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผา่นสวนสาธารณะท่านจะพบกบัน ้ าพเุกฟิออน เทพธิดาผู ้
เสียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนดข้ึ์นมา จากนั้นไปชมพระราชวงั อมาเลียนบอร์ก ท่ีประทบัในฤดหนาวของ
ราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก รถโคช้ผา่นเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ท่ีมีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงราย
ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลีท่ีเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่นวอลค์ก้ิงสตรีท หรือถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก เร่ิมจากศาลาวา่การเมือง

ไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ หลุยส์วติตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวสิ, 
พอร์ซเลน เป็นตน้ 

 เดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านขายของ, ร้านคา้ปลอดภาษี,
ร้านอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ
ท่าน) 

16.30 น. เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล (นอร์เวย)์ ผา่นน่านน ้ าของเดนมาร์กและสวเีดน 
17.00 น. อาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวยีนบุฟเฟ่ต”์ภายในภตัตาคารในเรือส าราญ 
 พกัคา้งคืนบนเรือส าราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS หอ้งพกัคู่ SEASIDE CABIN 
วนัท่ี 3 ออสโล - เท่ียวชมเมือง - บินสู่ทรอมโซ่ 
 อรุณสวสัด์ิยามเชา้ สมัผสัอากาศอนัแสนบริสุทธ์ิบนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหวา่งเสน้ ทางเรือส าราญผา่นออสโลฟยอร์ดท่ี

งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเชา้ท่ีภตัตาคารบนเรือส าราญ 
09.45 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล น าท่านเท่ียวชมกรุงออสโล ชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึงความ

เป็นอยูส่ภาพชีวติและการด้ินรนต่อสูข้องมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงักสุตาฟ วเิกอแลนด ์ แลว้กลบัเขา้สู่
เขตใจกลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุวา่ 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธีย
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เตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง อิสระใหท่้านเดินเท่ียวยา่นถนนคนเดิน คาร์ล
โจฮนัเกท ถนนชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัของเมือง 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
17.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ่ โดยสายการบิน SAS เท่ียวบินท่ี SK 4430 
18.55 น. ถึงเมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง มีประชากรมากเป็นอนัดบั 7 ของนอร์เวย ์ ทรูมเซอเป็นเมือง

เลก็ ๆ แต่มีความเจริญและทนัสมยัอยา่งมากจนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปารีสแห่งยโุรปเหนือ (Paris of the North) ดว้ย
ภูมิทศัน์อนัสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหนา้และภูเขาเป็นฉากหลงั เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งเหนือท่ีไม่ควรพลาด อีกทั้ง
ยงัเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนยก์ลางการส ารวจขั้วโลกเหนืออีกดว้ย 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะพกั Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 4 ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - นัง่กระเชา้เคเบ้ิลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวยีนท่ีโรงแรม 
08.30 น.  สู่ท่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ น าท่านลงเรือ hybrid-electric catamaran ชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติก ใหคุ้ณไดใ้กลชิ้ด และ

มองเห็นทิวทศัน์อนังดงามของภูเขาและฟยอร์ด ความมหศัจรรยเ์กิดจากการกดัเซาะของธารน ้ าแขง็เม่ือหลายลา้นปีก่อน  
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ชมเมืองทรูมเซอ เร่ิมจากยา่นใจกลางเมือง อาคารสถาปัตยกรรมบา้นไมเ้ก่าแก่สีสนัฉูดฉาด ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม 

ทรุมเซอเป็นเมืองท่ีมีบา้นเก่าท าจากไมจ้ านวนมากท่ีสุดในนอร์เวยเ์หนือ บา้นเก่าท่ีสุดสร้างตั้งแตปี่ ค.ศ. 1789 มหาวหิาร
อาร์กติก (Arctic Cathedral) สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมอนัทนัสมยั นัง่เคเบ้ิลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) 
ซ่ึงอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 420 เมตร ชมเมืองทรูมเซอแบบพาโนรามา มีลกัษณะเป็นเกาะอยูก่ลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ ๆ   
ร้อมลอบ ทางดา้นทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศสวเีดนและฟินแลนด ์

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 เร่ิมปฏิบติัการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยช่ือดงัของนอร์เวย ์ เป็นส่วนหน่ึงของแลปแลนด ์ และเป็นจุดยอดนิยม

อีกแห่งหน่ึงในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกดัอยูต่รงเสน้อาร์กติก และเป็นหน่ึงในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก (หาก
สภาพอากาศไม่อ านวย หวัหนา้ทวัร์อาจจะปรับเปล่ียนเวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

 น าคณะพกั Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 5 ทรูมเซอ - สวนสตัว ์Polar Park - เมืองสโววาร์ด 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวยีนท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่สวนสตัว ์ Polar Park ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นสวนสตัวท่ี์อยูเ่หนือสุดของโลกแลว้ ยงัเป็นศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุสตัวใ์น

แถบขั้วโลก และถือวา่เป็นบา้นขนาดใหญ่ของสตัวส์ายพนัธ์ุนกัล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสตัว์
อ่ืนๆ อีกหลากสายพนัธ์ุ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, ววัมสักอ์อ็กซ์ อีกดว้ย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางเขตชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน 

(Lofoten) อนัโด่งดงัในเขต Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย ์
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 6 หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บา้น Å - หมู่บา้น Reine  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวยีนท่ีโรงแรม 
09.00 น. เท่ียวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยูใ่นเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย ์ อาณาเขตของหมู่บา้นตั้งอยูเ่หนือเสน้อาร์คติกเซอร์

เคิลบริเวณใกลข้ั้วโลกเหนือ ลอ้มรอบดว้ยฟยอร์ดและเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปดว้ย
เมือง หรือหมู่บา้นเลก็ๆ หลายๆ หมู่บา้น กระจายตั้งอยูร่อบๆ เกาะ การท่องเท่ียวชมหมู่บา้นต่างๆ เป็นไฮไลทข์องโลโฟ
เท่น หมู่บา้นนุสฟยอร์ด (Nusfjord) หมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ยงัเป็นหมู่บา้นท่ียงัคงมีวถีิชีวติแบบ
ชาวประมงดั้งเดิมซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี โดยชาวประมงท่ีน่ีจะออกหาปลา และน าปลามาผา่นกระบวนการ
แปรรูปดว้ยการตากแหง้เพ่ือส่งขายและเก็บไวท้านในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ท่ีจบัไดใ้นเขตน้ีคือปลาคอ็ด 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย มุ่งหนา้สู่บริเวณทางตอนใตข้องเกาะท่ีเมืองมอคคาเนส เท่ียวชมหมู่บา้น Å ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดบนหมู่

เกาะโลโฟเทน และเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลกัเดียวของหมู่เกาะโลโฟ
เทน หมู่บา้น Reine อนัไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นท่ีมี Landscape ในการถ่ายภาพววิธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเกาะโล
โฟเทน เขา้สู่ท่ีพกัในสไตลบ์า้นชาว ประมง (Rorbuer Cabins) บา้นชาวประมงสีแดงท่ีตั้งอยูริ่มทะเล หากโชคดีและฟ้า
เปิดท่านยงัสามารถเห็นแสงเหนือปกคลุมทัว่บริเวณในยามค ่าคืน 
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม Reine Rorbuer Lofoten หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 7 เกาะโลโฟเทน - หมู่บา้น Hamnoy - พิพิธภณัฑไ์วก้ิง - สโววาร์ด  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวยีนท่ีโรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่หมู่บา้นชาว Hamnoy ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามในอนัดบัตน้ ๆ 

ภาพสวยของโลโฟเท่น ส่วนใหญ่มาจากหมู่บา้นน้ีเป็นแบค็กราวดท่ี์สวยงาม ถูกแพร่กระจายไปใหโ้ลกไดช่ี้นชม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมพิพิธภณัฑไ์วก้ิง (Lofotr Vikingmuseum) ท่ีน่ีคุณสามารถสมัผสักบัยคุไวก้ิงไดอ้ยา่งแทจ้ริง นกัโบราณคดีไดข้ดุคน้พบ

บา้นของชาวไวก้ิงท่ีมีอายเุก่าแก่คาดวา่น่าจะประมาณ ค.ศ. 500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และไดรั้บการบูรณะ
ข้ึนใหม่ในฐานะของพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติชีวา ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่เมืองสโววาร์ด มีเวลาใหท่้านไดเ้ก็บ
ภาพประทบัใจของเมือง 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 8 เมืองสโววาร์ด - นาร์วกิ (นอร์เวย)์ - อุทยานแห่งชาติอบิสโก ้- ล่าแสงเหนือ  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวยีนท่ีโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองนาร์วกิทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย ์ แวดลอ้มดว้ยภูเขาและทะเลกวา้งไกลอีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีรัชกาล

ท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมือง ซ่ึงยงัคงเปิดใหบ้ริการจนถึงปัจจุบนั ชมววิทิวทศัน์
ของเมืองสวย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางต่อตามเสน้ทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล เสน้ทางรถไฟท่ีข้ึนช่ือวา่สวยท่ีสุดในเขตซีกโลกเหนือ เสน้วงกลมอาร์คติก

เซอร์เคิลตั้งอยูท่ี่ละติจูด 66 องศาเหนือ ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงามของป่าสนและทะเลสาบ สู่อุทยาน
แห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลปัป์ลนัด ์ Lapland ของประเทศสวเีดน ซ่ึง Lonely Planet ยกใหเ้ป็น
สถานท่ีซ่ึงแสงเหนือมีความสวา่งไสวมากท่ีสุดในโลก 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
21.00 น. เร่ิมปฏิบติัการล่าแสงเหนือ ใกลท้ะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก เป็นท่ีตั้งของศูนยศึ์กษาปรากฏการณ์

แสงเหนือ เป็นจุดท่ีมีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนทอ้งฟ้าในยามค ่าคืน หากโชคดีฟ้าเปิด และคา่ KP แรงส่งผลใหเ้กิด
แสงเหนือ ท่านจะสามารถถ่ายภาพเก็บเป็นท่ีระลึก  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม Hotell Fjället **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วนัท่ี 9 อุทยานแห่งชาติอบิสโก - คิรูน่า - บินสู่สตอ็กโฮลม ์
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวยีนท่ีโรงแรม 
10.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองคิรูน่า (สวดิีชแลปป์แลนด)์ ท่ีอยูเ่หนือท่ีสุดในประเทศสวเีดนท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ มีความ 

ส าคญัเพราะเป็นเมืองท่ีผลิตแร่เหลก็ท่ีมีช่ือของประเทศ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. เดินทางสู่กรุงสตอ็กโฮลม ์โดยสายการบิน SAS เท่ียวบินท่ี SK 1045 
15.30 น. ถึงสนามบินอาลนัดา้ กรุงสตอ็กโฮลม ์เมืองน้ีไดรั้บสมญานามวา่ “ความงามบนผิวน ้ า” 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 น าคณะพกั Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 10 สตอ็กโฮลม ์– City Hall – Vasa Museum – Gamla Stan - อิสระใหช้อ้ปป้ิง 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวยีนท่ีโรงแรม 
 คณะน าเท่ียวชมกรุงสตอ็กโฮลม์ เขา้ชมซิต้ีฮอลล ์ ในเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลใน

หอ้งบลูฮอลล ์ ท่ีดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสิร์ตฮอลล ์ เพ่ือรองรับแขกเหร่ือกวา่ 1,300 คน, ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา Vasa 
เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์ และตกแต่ง
ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยช้ิน เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. น าคณะเท่ียวชมกรุงสตอ็กโฮลม์ เมืองแห่งประวติัศาสตร์ เกาะแกมล่าสแตน ยา่นเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด 

ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง พระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ ์
ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตั้งอยูริ่มน ้ าตามเนินสูงต ่า ท าใหส้ตอ็กโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 
บนัทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมววิ มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมืองยา่นวอลค์ก้ิงสตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ปป้ิงตาม
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อธัยาศยั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าคณะพกั Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วนัท่ี 11 สตอ็กโฮลม ์– เดินทางกลบั 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวยีนท่ีโรงแรม 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาลนัดา้ เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
14.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 963 (เคร่ืองแวะพกัท่ีภูเก็ต) 
วนัท่ี 12 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ  
10.05 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหต ุ     ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้
ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึน
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ 
เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ให้
ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผดิชอบได ้
 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SUPP 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

30 ม.ีค. – 10 เม.ย. 2565 155,000.- 139,500.- 124,000.- 21,000.- 21,000.- -30,000.-/-22,500.- 
06 – 17 เม.ย. 2565 160,000.- 144,000.- 128,000.- 21,000.- 21,000.- -35,000.-/-26,250.- 

       

ค่าทวัร์รวม :   

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัที ่01 มกราคม 2565 

 ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป และสแกนดิเนเวยีน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีานอร์เวย ์(เชงเกน้) 

 ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ 2,000,000 รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้คร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระข้ึนเคร่ืองไดน้ ้ าหนกั
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้คร่ืองไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดไดท่้าน
ละ 1 ใบเท่านั้น และน าสมัภาระถือข้ึนเคร่ืองน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test 

 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกีย่วกบั Test & Go ตามทีรั่ฐก าหนด 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิน่ 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียง
อยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ ำล่วงหน้ำ 70,000 บำทต่อผูเ้ดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดั
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จ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ 

2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 ยกเลกิก่อนออกเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 

(หกัคา่ใช้จา่ยที่ได้จา่ยไปแล้ว) 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 40%** 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์** 
 การจา่ยคา่บริการคืนให้แก่นกัทอ่งเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมคีา่ใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว ให้
น ามาหกัจากเงินคา่บริการท่ีต้องจ่าย ทัง้นีใ้ห้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2. คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3. คา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่น 

ในกรณีคา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่ สงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ ไมว่า่ด้วย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอ
แนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบกรุ๊ป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบลว่งหน้า
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การ
ลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์
ที่ทา่นช าระมาแล้ว 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 
ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

ค่าธรรมเนียมประกันภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

คา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 


