NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 12 DAYS
DENMARK-NORWAY-TROMSO-LOFOTEN-ABISKO-SWEDEN

วันที่ 1
22.00 น.
วันที่ 2
01.20 น.
07.40 น.

12.00 น.

16.30 น.
17.00 น.
วันที่ 3
09.45 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ – กรุ งโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ อง
สัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก
เที่ยวกรุ งโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – ช้อปปิ้ ง - เรื อสาราญ DFDS Seaways
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
ถึงท่าอากาศยานกาสทรัป กรุ งโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและ
การตรวจของศุลกากร รถโค้ชรอรับท่านแล้วนาเที่ยวชมเมือง ผ่านจัตุรัสซิต้ ีฮอลล์ ถ่ายรู ปคู่กบั เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด
สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนัง่ เศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่ องในเทพนิยายอันลือลัน่ ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริ ส
เตียน-แอนเดอร์สนั โดยได้รับการสนับสนุนจากบริ เวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กนั เป็ นย่านท่าเรื อ
ขนาดใหญ่ ที่มีเรื อสิ นค้าและเรื อสาราญจอดเด่นเป็ นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผู ้
เสี ยสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ข้ ึนมา จากนั้นไปชมพระราชวัง อมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดหนาวของ
ราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก รถโค้ชผ่านเขตท่าเรื อ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรื อนตั้งแต่ยคุ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย
ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลีที่เก่าแก่ต้ งั แต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็ นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าย่านวอล์คกิ้งสตรี ท หรื อถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่ มจากศาลาว่าการเมือง
ไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วติ ตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จากสวิส,
พอร์ซเลน เป็ นต้น
เดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,
ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ
ท่าน)
เรื อออกเดินทางสู่กรุ งออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน้ าของเดนมาร์กและสวีเดน
อาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์”ภายในภัตตาคารในเรื อสาราญ
พักค้างคืนบนเรื อสาราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ SEASIDE CABIN
ออสโล - เที่ยวชมเมือง - บินสู่ทรอมโซ่
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริ สุทธิ์บนชั้นดาดฟ้ าของเรื อ ระหว่างเส้น ทางเรื อสาราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่
งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ภตั ตาคารบนเรื อสาราญ
เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุ งออสโล นาท่านเที่ยวชมกรุ งออสโล ชมอุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความ
เป็ นอยูส่ ภาพชีวติ และการดิ้นรนต่อสูข้ องมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่
เขตใจกลางเมือง ชมทาเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่ แนลเธีย
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13.00 น.
17.05 น.
18.55 น.

18.00 น.
วันที่ 4
07.00 น.
08.30 น.
14.00 น.

18.00 น.

วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.
13.00 น.
18.00 น.
วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

เตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่านถนนคนเดิน คาร์ล
โจฮันเกท ถนนช้อปปิ้ งที่สาคัญของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ่ โดยสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK 4430
ถึงเมืองทรู มเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง มีประชากรมากเป็ นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ ทรู มเซอเป็ นเมือง
เล็ก ๆ แต่มีความเจริ ญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็ นปารี สแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) ด้วย
ภูมิทศั น์อนั สวยงาม มีทะเลเป็ นฉากหน้าและภูเขาเป็ นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทั้ง
ยังเป็ นประตูสู่ข้ วั โลกเหนือและศูนย์กลางการสารวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ชมเมืองทรู มเซอ - ล่องเรื อชมฟยอร์ด - นัง่ กระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
สู่ท่าเรื อกลางเมืองทรู มเซอ นาท่านลงเรื อ hybrid-electric catamaran ชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติก ให้คุณได้ใกล้ชิด และ
มองเห็นทิวทัศน์อนั งดงามของภูเขาและฟยอร์ด ความมหัศจรรย์เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ าแข็งเมื่อหลายล้านปี ก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองทรู มเซอ เริ่ มจากย่านใจกลางเมือง อาคารสถาปั ตยกรรมบ้านไม้เก่าแก่สีสนั ฉูดฉาด ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ทรุ มเซอเป็ นเมืองที่มีบา้ นเก่าทาจากไม้จานวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 มหาวิหาร
อาร์กติก (Arctic Cathedral) สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมอันทันสมัย นัง่ เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen)
ซึ่งอยูส่ ูงจากระดับน้ าทะเล 420 เมตร ชมเมืองทรู มเซอแบบพาโนรามา มีลกั ษณะเป็ นเกาะอยูก่ ลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ ๆ
ร้อมลอบ ทางด้านทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและฟิ นแลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เริ่ มปฏิบตั ิการล่าแสงเหนือ ทรู มเซอ เป็ นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็ นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็ นจุดยอดนิยม
อีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกดั อยูต่ รงเส้นอาร์กติก และเป็ นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก (หาก
สภาพอากาศไม่อานวย หัวหน้าทัวร์อาจจะปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน)
นาคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ทรู มเซอ - สวนสัตว์ Polar Park - เมืองสโววาร์ด
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสู่สวนสัตว์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็ นสวนสัตว์ที่อยูเ่ หนือสุดของโลกแล้ว ยังเป็ นศูนย์อนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์ใน
แถบขั้วโลก และถือว่าเป็ นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นกั ล่า อาทิ หมี, หมาป่ า, แมวป่ า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์
อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์ออ็ กซ์ อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน
(Lofoten) อันโด่งดังในเขต Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์ เวย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บา้ น Å - หมู่บา้ น Reine
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เที่ยวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยูใ่ นเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ อาณาเขตของหมู่บา้ นตั้งอยูเ่ หนือเส้นอาร์คติกเซอร์
เคิลบริ เวณใกล้ข้ วั โลกเหนือ ล้อมรอบด้วยฟยอร์ดและเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้วย
เมือง หรื อหมู่บา้ นเล็กๆ หลายๆ หมู่บา้ น กระจายตั้งอยูร่ อบๆ เกาะ การท่องเที่ยวชมหมูบ่ า้ นต่างๆ เป็ นไฮไลท์ของโลโฟ
เท่น หมู่บา้ นนุสฟยอร์ด (Nusfjord) หมู่บา้ นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ยังเป็ นหมูบ่ า้ นที่ยงั คงมีวถิ ีชีวติ แบบ
ชาวประมงดั้งเดิมซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลา และนาปลามาผ่านกระบวนการ
แปรรู ปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จบั ได้ในเขตนี้คือปลาค็อด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มุ่งหน้าสู่บริ เวณทางตอนใต้ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส เที่ยวชมหมู่บา้ น Å ที่ได้ชื่อว่าเป็ นหมูบ่ า้ นที่สวยที่สุดบนหมู่
เกาะโลโฟเทน และเป็ นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมู่เกาะโลโฟ
เทน หมูบ่ า้ น Reine อันได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะโล
โฟเทน เข้าสู่ที่พกั ในสไตล์บา้ นชาว ประมง (Rorbuer Cabins) บ้านชาวประมงสี แดงที่ต้งั อยูร่ ิ มทะเล หากโชคดีและฟ้ า
เปิ ดท่านยังสามารถเห็นแสงเหนือปกคลุมทัว่ บริ เวณในยามค่าคืน
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19.00 น.
วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 8
08.00 น.

12.00 น.

18.00 น.
21.00 น.

วันที่ 9
08.00 น.
10.00 น.
12.00 น.
14.00 น.
15.30 น.
19.00 น.
วันที่ 10
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าพักโรงแรม Reine Rorbuer Lofoten หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เกาะโลโฟเทน - หมู่บา้ น Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สโววาร์ด
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสู่หมู่บา้ นชาว Hamnoy ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามในอันดับต้น ๆ
ภาพสวยของโลโฟเท่น ส่วนใหญ่มาจากหมู่บา้ นนี้เป็ นแบ็คกราวด์ที่สวยงาม ถูกแพร่ กระจายไปให้โลกได้ชี่นชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Lofotr Vikingmuseum) ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับยุคไวกิ้งได้อย่างแท้จริ ง นักโบราณคดีได้ขดุ ค้นพบ
บ้านของชาวไวกิ้งที่มีอายุเก่าแก่คาดว่าน่าจะประมาณ ค.ศ. 500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และได้รับการบูรณะ
ขึ้นใหม่ในฐานะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวติ ชีวา ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางกลับสู่เมืองสโววาร์ด มีเวลาให้ท่านได้เก็บ
ภาพประทับใจของเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองสโววาร์ด - นาร์วกิ (นอร์เวย์) - อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ - ล่าแสงเหนือ
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองนาร์วกิ ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็ นเมืองที่รัชกาล
ที่ 5 ทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทาเหมืองแร่ ของเมือง ซึ่งยังคงเปิ ดให้บริ การจนถึงปั จจุบนั ชมวิวทิวทัศน์
ของเมืองสวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อตามเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล เส้นทางรถไฟที่ข้ นึ ชื่อว่าสวยที่สุดในเขตซีกโลกเหนือ เส้นวงกลมอาร์คติก
เซอร์เคิลตั้งอยูท่ ี่ละติจูด 66 องศาเหนือ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่ าสนและทะเลสาบ สู่อทุ ยาน
แห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป์ ลันด์ Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกให้เป็ น
สถานที่ซ่ ึงแสงเหนือมีความสว่างไสวมากที่สุดในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เริ่ มปฏิบตั ิการล่าแสงเหนือ ใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก เป็ นที่ต้ งั ของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์
แสงเหนือ เป็ นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้ าในยามค่าคืน หากโชคดีฟ้าเปิ ด และค่า KP แรงส่งผลให้เกิด
แสงเหนือ ท่านจะสามารถถ่ายภาพเก็บเป็ นที่ระลึก
นาท่านเข้าพักโรงแรม Hotell Fjället **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
อุทยานแห่งชาติอบิสโก - คิรูน่า - บินสู่สต็อกโฮลม์
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่เมืองคิรูน่า (สวีดิชแลปป์ แลนด์) ที่อยูเ่ หนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความ
สาคัญเพราะเป็ นเมืองที่ผลิตแร่ เหล็กที่มีชื่อของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่กรุ งสต็อกโฮลม์ โดยสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK 1045
ถึงสนามบินอาลันด้า กรุ งสต็อกโฮลม์ เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า “ความงามบนผิวน้ า”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
สต็อกโฮลม์ – City Hall – Vasa Museum – Gamla Stan - อิสระให้ชอ้ ปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
คณะนาเที่ยวชมกรุ งสต็อกโฮล์ม เข้าชมซิต้ ีฮอลล์ ในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไ้ ด้รับรางวัลโนเบลใน
ห้องบลูฮอลล์ ที่ดดั แปลงให้เป็ นห้องคอนเสิ ร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่ อกว่า 1,300 คน, ชมพิพิธภัณฑ์เรื อวาซา Vasa
เป็ นเรื อที่ถูกกูข้ ้ นึ มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรื อไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่ง
ประดับประดาด้วยรู ปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรื อวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชมกรุ งสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เกาะแกมล่าสแตน ย่านเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด
ร่ องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง พระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ , ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสาน ตั้งอยูร่ ิ มน้ าตามเนินสูงต่า ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
บันทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรี ทอันทันสมัย หรื อช้อปปิ้ งตาม
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อัธยาศัย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 11
สต็อกโฮลม์ – เดินทางกลับ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
10.30 น.
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาลันด้า เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
14.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 963 (เครื่ องแวะพักที่ภูเก็ต)
วันที่ 12
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
10.05 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้า
ชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว
เพราะทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้
ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SUPP

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

30 มี.ค. – 10 เม.ย. 2565
06 – 17 เม.ย. 2565

155,000.160,000.-

139,500.144,000.-

124,000.128,000.-

21,000.21,000.-

21,000.21,000.-

-30,000.-/-22,500.-35,000.-/-26,250.-

ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 มกราคม 2565
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป และสแกนดิเนเวียน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสู ญเสี ยชีวติ /อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิ ง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ 2,000,000 รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่ องได้น้ าหนัก
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น และนาสัมภาระถือขึ้นเครื่ องน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได้
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test
 ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆเกีย่ วกับ Test & Go ตามทีร่ ัฐกาหนด
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิน่
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ สั่ง
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียง
อย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุ ณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 70,000 บำทต่อผูเ้ ดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัด
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จาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูส้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์ , ไม้เท้า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจา**
(หักค่าใช้ จา่ ยที่ได้ จา่ ยไปแล้ ว)

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
**คืนเงินมัดจา 40%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
**ไม่คืนเงินค่าทัวร์ **

การจ่ายค่าบริ การคืนให้ แก่นกั ท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนาเทีย่ วมีคา่ ใช้ จา่ ยที่ได้ จ่ายจริ งเพื่อการเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ให้
นามาหักจากเงินค่าบริ การทีต่ ้ องจ่าย ทังนี
้ ้ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเทีย่ วทราบ ดังต่อไปนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2. ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
3. ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่น
ในกรณีคา่ ใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามวรรคหนึง่ สูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ ชาระไว้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ ไม่วา่ ด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอ
แนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า
ก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การ
ล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์
ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
เข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีทตี่ วั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ น
ค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
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