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วนัที� 1   
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมารก์)

22.00 น.    พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิประตู 3 เคาน์เตอร์ D H/J สายการบินไทย เจ้าหน้าที�คอยอํานวย
                 ความสะดวกในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั�นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

วนัที� 2
เที�ยวกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมารก์) – ชอ้ปป�� ง - 
เรอืสาํราญ DFDS Seaways

01.20 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที�  TG 950
07.40 น.   ถึงท่าอากาศยานกาสทรัป กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
                พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ชรอรับท่านแล้วนําเที�ยวชมเมือง ผ่านจัตุรัสซิตี�ฮอลล์ 
                ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ�ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ�งยังคงนั�งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื�อเรื�องใน
                เทพนิยายอันลือลั�น ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก
                บริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป�นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที�มีเรือสินค้าและเรือสําราญ
                จอดเด่นเป�นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับนํ�าพุเกฟ�ออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที�ร่วมสร้าง
                เกาะซีแลนด์ขึ�นมา จากนั�นไปชมพระราชวัง อมาเลียนบอร์ก ที�ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก 
                รถโค้ชผ่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที�มีอาคารบ้านเรือนตั�งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที� 17 เรียงรายใจกลาง
                เมืองมีสวนสนุกทิโวลีที�เก่าแก่ตั�งแต่ป� 1843 ได้รับการยกย่องให้เป�นแหล่งบันเทิงที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของโลก
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                อิสระให้ท่านช้อปป�� งสินค้าย่านวอล์คกิ�งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปป�� งที�ยาวที�สุดในโลก 
                เริ�มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ�นสุดที� Kongens Nytorv ที�มีสินค้าแบรนด์เนมชื�อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล
                ร้านนา�ิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป�นต้น
                เดินทางสู่ท่าเรือเพื�อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที�พรั�งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, 
                ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื�อ
                ความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
16.30 น.     เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านนํ�าของเดนมาร์กและสวีเดน
17.00 น.    อาหารคํ�าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต์”ภายในภัตตาคารในเรือสําราญ
                พักค้างคืนบนเรือสําราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ SEASIDE CABIN



อรุณสวัสดิ�ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ�บนชั�นดาดฟ�าของเรือ ระหว่างเส้น ทางเรือสําราญผ่านออสโลฟยอร์ดที�งดงาม
ตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าที�ภัตตาคารบนเรือสําราญ
09.45 น.    เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล นําท่านเที�ยวชมกรุงออสโล ชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที�มีประติมากรรมที�แสดงถึง
                ความเป�นอยู่สภาพชีวิตและการดิ�นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ�งเป�นผลงานประติมากรชื�อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์
                แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาป� ตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า
                100 ป� อาทิ เนชั�นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ�งเป�นสัญลักษณ์ของเมือง 
                อิสระให้ท่านเดินเที�ยวย่านถนนคนเดิน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปป�� งที�สําคัญของเมือง
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
17.05 น.    ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ่ โดยสายการบิน SAS เที�ยวบินที� SK 4430
18.55 น.    ถึงเมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ�งเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง มีประชากรมากเป�นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ 
                ทรูมเซอเป�นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป�นปารีสแห่งยุโรปเหนือ
                (Paris of the North) ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป�นฉากหน้าและภูเขาเป�นฉากหลัง เมืองท่องเที�ยว
                ยอดนิยมอีกแห่งเหนือที�ไม่ควรพลาด อีกทั�งยังเป�นประตูสู่ขั�วโลกเหนือและศูนย์กลางการสํารวจขั�วโลกเหนืออีกด้วย
18.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
                นําคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 3         
ออสโล - เที�ยวชมเมอืง  - บนิสูท่รอมโซ่



วนัที� 4    
ชมเมอืงทรูมเซอ - ล่องเรอืชมฟยอรด์ - นั�งกระเชา้เคเบิ�ลคารส์ูย่อด
เขาสโตรสไตเนิน

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
08.30 น.     สู่ท่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ นําท่านลงเรือ hybrid-electric catamaran ชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติก ให้คุณได้
                  ใกล้ชิด และมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาและฟยอร์ด ความมหัศจรรย์เกิดจากการกัดเซาะของธารนํ�าแข็ง
                  เมื�อหลายล้านป�ก่อน 
14.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                  ชมเมืองทรูมเซอ เริ�มจากย่านใจกลางเมือง อาคารสถาป� ตยกรรมบ้านไม้เก่าแก่สีสันฉูดฉาด ที�เป�นมรดกทาง
                  วัฒนธรรม ทรุมเซอเป�นเมืองที�มีบ้านเก่าทําจากไม้จํานวนมากที�สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที�สุดสร้างตั�งแต่ป� 
                  ค.ศ. 1789 มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) สร้างด้วยสถาป� ตยกรรมอันทันสมัย นั�งเคเบิ�ลคาร์สู่ยอดเขา
                  สโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ�งอยู่สูงจากระดับนํ�าทะเล 420 เมตร ชมเมืองทรูมเซอแบบพาโนรามา 
                  มีลักษณะเป�นเกาะอยู่กลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ ๆ ร้อมลอบ ทางด้านทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
                  สวีเดนและฟ�นแลนด์
18.00 น.      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  เริ�มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป�นเมืองสวยชื�อดังของนอร์เวย์ เป�นส่วนหนึ�งของแลปแลนด์ และเป�นจุดยอด
                  นิยมอีกแห่งหนึ�งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป�นหนึ�งในเมืองวงแหวนแสงเหนือ
                  ของโลก (หากสภาพอากาศไม่อํานวย หัวหน้าทัวร์อาจจะปรับเปลี�ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กับสภาพ
                  อากาศในแต่ละวัน)
                  นําคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 5        
ทรูมเซอ - สวนสตัว ์Polar Park - เมอืงสโววารด์

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู่สวนสัตว์ Polar Park ที�นี�นอกจากจะเป�นสวนสัตว์ที�อยู่เหนือสุดของโลกแล้ว ยังเป�นศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุ
                สัตว์ในแถบขั�วโลก และถือว่าเป�นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธ์ุนักล่า อาทิ หมี, หมาป�า, แมวป�า Lynx, และ
                รวมไปถึงสัตว์อื�นๆ อีกหลากสายพันธ์ุ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย
13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                เดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซึ�งเป�นเมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะ
                โลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์
18.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 6
หมูเ่กาะโลโฟเทน - นสุฟยอรด์ - มอคคาเนส - หมูบ่า้น Å
- หมูบ่า้น Reine 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
09.00 น.    เที�ยวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั�งอยู่ในเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ อาณาเขตของหมู่บ้านตั�งอยู่เหนือเส้น
                 อาร์คติกเซอร์เคิลบริเวณใกล้ขั�วโลกเหนือ ล้อมรอบด้วยฟยอร์ดและเทือกเขาที�มีหิมะปกคลุมตลอดป� เกาะโลโฟเทน
                 ประกอบไปด้วยเมือง หรือหมู่บ้านเล็กๆ หลายๆ หมู่บ้าน กระจายตั�งอยู่รอบๆ เกาะ การท่องเที�ยวชมหมู่บ้านต่างๆ
                 เป�นไฮไลท์ของโลโฟเท่น หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) หมู่บ้านชาวประมงที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�ง ยังเป�นหมู่บ้านที�
                 ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั�งเดิมซึ�งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป�นอย่างดี โดยชาวประมงที�นี�จะออกหาปลา และ
                 นําปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื�อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ที�จับได้ใน
                 เขตนี�คือปลาค็อด
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย            มุ่งหน้าสู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะที�เมืองมอคคาเนส เที�ยวชมหมู่บ้าน Å ที�ได้ชื�อว่าเป�นหมู่บ้านที�สวยที�สุดบนหมู่
                 เกาะโลโฟเทน และเป�นจุดสิ�นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมู่เกาะ
                 โลโฟเทน หมู่บ้าน Reine อันได้ชื�อว่าเป�นหมู่บ้านที�มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที�สวยที�สุดแห่งหนึ�ง
                 ของเกาะโลโฟเทน เข้าสู่ที�พักในสไตล์บ้านชาว ประมง (Rorbuer Cabins) บ้านชาวประมงสีแดงที�ตั�งอยู่ริมทะเล
                 หากโชคดีและฟ�าเป�ดท่านยังสามารถเห็นแสงเหนือปกคลุมทั�วบริเวณในยามคํ�าคืน
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                 นําท่านเข้าพักโรงแรม Reine Rorbuer Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 7    
เกาะโลโฟเทน - หมูบ่า้น Hamnoy - พพิธิภัณฑ์ไวกิ�ง - 
สโววารด์ 

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
09.00 น.    เดินทางสู่หมู่บ้านชาว Hamnoy ซึ�งเป�นหมู่บ้านชาวประมงที�เก่าแก่ที�สุดในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามใน
                 อันดับต้น ๆ ภาพสวยของโลโฟเท่น ส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านนี�เป�นแบ็คกราวด์ที�สวยงาม ถูกแพร่กระจายไปให้โลก
                 ได้ชี�นชม
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย            ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ�ง (Lofotr Vikingmuseum) ที�นี�คุณสามารถสัมผัสกับยุคไวกิ�งได้อย่างแท้จริง นักโบราณคดี
                 ได้ขุดค้นพบบ้านของชาวไวกิ�งที�มีอายุเก่าแก่คาดว่าน่าจะประมาณ ค.ศ. 500 อาคารมีความยาวประมาณ 
                 83 เมตร และได้รับการบูรณะขึ�นใหม่ในฐานะของพิพิธภัณฑ์ที�มีชีวิตชีวา ได้เวลาอันสมควร 
                 นําคณะเดินทางกลับสู่เมืองสโววาร์ด มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของเมือง
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                 นําท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 8
เมอืงสโววารด์ - นารว์กิ (นอรเ์วย)์ - 
อุทยานแห่งชาติอบสิโก้ - ล่าแสงเหนอื

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
                 เดินทางสู่เมืองนาร์วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั�งยังเป�นเมือง
                 ที�รัชกาลที� 5 ทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทําเหมืองแร่ของเมือง ซึ�งยังคงเป�ดให้บริการจนถึง
                 ป� จจุบัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสวย
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 เดินทางต่อตามเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล เส้นทางรถไฟที�ขึ�นชื�อว่าสวยที�สุดในเขตซีกโลกเหนือ เส้นวงกลม
                 อาร์คติกเซอร์เคิลตั�งอยู่ที�ละติจูด 66 องศาเหนือ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป�าสนและ
                 ทะเลสาบ สู่อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป�ลันด์ Lapland ของประเทศสวีเดน 
                 ซึ�ง Lonely Planet ยกให้เป�นสถานที�ซึ�งแสงเหนือมีความสว่างไสวมากที�สุดในโลก
18.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารโรงแรม
21.00 น.     เริ�มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก เป�นที�ตั�งของศูนย์ศึกษา
                 ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป�นจุดที�มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ�าในยามคํ�าคืน หากโชคดีฟ�าเป�ด และ
                 ค่า KP แรงส่งผลให้เกิดแสงเหนือ ท่านจะสามารถถ่ายภาพเก็บเป�นที�ระลึก 
                 นําท่านเข้าพักโรงแรม Hotell Fjället **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 



วนัที� 9
อุทยานแห่งชาติอบสิโก - คิรูนา่ - บนิสูส่ต็อกโฮลม์

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
10.00 น.     นําคณะออกเดินทางสู่เมืองคิรูน่า (สวีดิชแลปป�แลนด์) ที�อยู่เหนือที�สุดในประเทศสวีเดนที�มีประชากรอาศัยอยู่ 
                 มีความ สําคัญเพราะเป�นเมืองที�ผลิตแร่เหล็กที�มีชื�อของประเทศ
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น.     เดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ โดยสายการบิน SAS เที�ยวบินที� SK 1045
15.30 น.     ถึงสนามบินอาลันด้า กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองนี�ได้รับสมญานามว่า “ความงามบนผิวนํ�า”
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
                 นําคณะพัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
                คณะนําเที�ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เข้าชมซิตี�ฮอลล์ ในเดือนธันวาคมของทุกป� จะมีพิธีเลี�ยงรับรองผู้ได้รับรางวัล
                โนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที�ดัดแปลงให้เป�นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื�อรองรับแขกเหรื�อกว่า 1,300 คน, 
                ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป�นเรือที�ถูกกู้ขึ�นมาในศตวรรษที� 17 เนื�องจากสามารถรักษาชิ�นส่วนเดิมของเรือไว้
                ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ�น เรือวาซาเป�นทรัพย์สมบัติทางศิลปะ
                ที�โดดเด่น และเป�นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคัญที�สุดแห่งหนึ�งในโลก
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น.    นําคณะเที�ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เกาะแกมล่าสแตน ย่านเก่าแก่ที�สุดและสวยงาม
                ราวกับภาพวาด ร่องรอยแห่งความเป�นเมืองแห่งยุคกลาง พระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น,
                ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและสถาป� ตยกรรมผสมผสาน ตั�งอยู่ริมนํ�าตามเนินสูงตํ�า ทําให้สต็อกโฮล์ม
                เป�นเมืองที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งในโลก บันทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง
                ย่านวอล์คกิ�งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปป�� งตามอัธยาศัย
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   
                นําคณะพัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 11
สต็อกโฮลม ์– เดินทางกลับ

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที�โรงแรม
10.30 น.     ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาลันด้า เพื�อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.15 น.     ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG961

วนัที� 12
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.15 น.    นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วนัที� 10
สต็อกโฮลม ์– City Hall – Vasa Museum – Gamla Stan - 
อิสระให้ชอ้ปป�� ง



PERIOD
Tour Fare

Adults
Child 4-11
\With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SUPP

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

06 - 17 ตุลาคม 2565 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -39,000.-/-29,250.-

17 - 27 พฤศจิกายน 2565 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -39,000.-/-29,250.-

30 พ.ย. - 11 ธันวาคม 2565 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -39,000.-/-29,250.-

22 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 179,000.- 153,500.- 137,000.- 24,000.- 24,000.- -39,000.-/-29,250.-

21 ม.ค. - 01 ก.พ. 2566 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -39,000.-/-29,250.-

08 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -39,000.-/-29,250.-

01 - 12 มีนาคม 2566 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -39,000.-/-29,250.-

05 - 16 เมษายน 2566 179,000.- 153,500.- 137,000.- 24,000.- 24,000.- -39,000.-/-29,250.-

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก่์อน 15 วนัโดยซื�อตั�วเครื�องบนิ,
เชา่รถโค้ช, จองที�พกั, รา้นอาหาร สถานที�เขา้ชมต่างๆ ไวล่้วงหน้าใหกั้บกรุป๊ทัวร ์กรณทีี�เกิด
เหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที�ยวบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเที�ยวบนิ (ขึ�น
เครื�องไมทั่น),การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิติั, การถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง ทําใหก้าร
เดนิทางล่าชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอื�นๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้

หวัหน้าทัวร ์มสีทิธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที�ชาํระแล้ว
เพราะทางบรษัิทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยต่างๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมค่ีาใชจ้า่ยอื�นๆ เกิดขึ�น

นอกจากในรายการทัวร ์หวัหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบรษัิท ฯ มอิาจ
รบัผดิชอบได้

กําหนดการเดินทาง



ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป และสแกนดเินเวยีน ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ 10-14 ท่าน ใชร้ถขนาด 28 ที�นั �ง /
15 ท่านขึ�นไป ใชร้ถขนาด 49 ที�นั �ง
ค่าโรงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double
ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วนั
ค่าธรรมเนียมวซีา่นอรเ์วย ์(เชงเก้น)
ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส  ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญู
เสยีชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวน
เงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อ
เนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตัว
สาํหรบัสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป�าใต้เครื�อง นํ�าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึ�น
เครื�องไดน้ํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใต้เครื�องไดไ้ม่
เกิน 20 กิโลกรมั / ใบ โหลดไดท่้านละ 1 ใบเท่านั�น และนาํสมัภาระถือขึ�นเครื�องนํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การ
เรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้

ค่าทัวรร์วม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%
ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์และไกดท้์องถิ�น
ค่าทําหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกัค่าอาหาร
และเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณพีเิศษ เชน่
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม



การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหนํ้ามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหน้ักท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�ท่านรูจ้กั
และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํ 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันับจากวนัที�
จอง ซึ�งเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวรส์ว่นที�เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน

2553 เป�นต้นไป
 



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

      ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
      อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะ
ต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทา
งบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�อง
บนิไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไมก่่อนที�ท่านจะชาํระเงิน
ค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ



เอกสารในการยื�นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์
ใช้เวลายื�นประมาณ 15-30 วันทําการ

(การขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ�วมือด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์)

 

พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าไมว่า่จะเคยมวีซีา่
ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรอืประเทศอื�น ต้องนาํไปแสดงดว้ยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนมุติัวซีา่
รปูถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จาํนวน 2 ใบ พื�นหลังเป�นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวดํา และหา้มสแกน) มอีายุไมเ่กิน 3

เดือน และเหมอืนกันทั�ง 2 รปู
สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส,

หยา่ /  สาํเนาสติูบตัร ในกรณอีายุไมถึ่ง 20 ป�บรบูิรณ์ 

หนงัสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที�ท่านทํางานอยูต้่องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดอืนในป�จจุบนั, วนัเดอืนป�ที�เริ�มทํางานกับบรษัิทนี� และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางไป
ท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดอืนยอ้นหลัง 3 เดือน
กรณีที�เป�นเจา้ของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนงัสอืรบัรองบรษัิทที�คัดไวไ้มเ่กิน
6เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค์ หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงินของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน
Statement บญัชเีงินฝากออมทรพัยส์ว่นตัว ยอ้นหลัง 6 เดอืน การเงินต้องอัพเดทเป�นเดอืนป�จจุบนั ควรเลือก
เล่มที�มกีารเขา้ออกของเงินสมํ�าเสมอ และมจีาํนวนไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอที�จะ
ครอบคลมุกับค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื�อกลับสูภ่มูลํิาเนา ในกรณทีี�เดนิทางเป�นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีด
บญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซีา่ ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสราย
วนั***

กรณีที�บรษัิทของท่าน เป�นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหกั้บผูเ้ดนิทางทั�งหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้
1-6 แล้ว ทางบรษัิทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ย และการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จดัการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย
กรณีที�เป�นนักเรยีน นกัศึกษาจะต้องม ีหนงัสอืรบัรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ 

กรณีที�เดก็อายุตํ�ากวา่ 20 ป� เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที�บดิา,
มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอําเภอ
หรอืเขต โดยมนีายอําเภอ หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื�อ และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป�นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคํารอ้งใหม ่ก็ต้องชาํระค่า
ธรรมเนียมใหมท่กุครั�ง
กรณีที�ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แล้ว ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซีา่
ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป�นสถิติในนามของบรษัิทฯ 

ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคืนค่าธรรมเนยีมวซีา่ใหกั้บผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป�น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนค่าวซีา่ได้


