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วันที ่1 
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสตอ็กโฮลม์ (สวเีดน) 
22.00 น.   พรอ้มคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D 
                 (9-12)   สายการบนิไทย      เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความ 
                 สะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน    จากนัน้เชิญรอ 
                 ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

วันที ่2 
เทีย่วกรุงสตอ็กโฮลม์(สวีเดน) -เทีย่วชมเมือง -พิพธิภัณฑเ์รือ
วาซา – ซิตีฮ้อลล ์- ช้อปป้ิง 
01.10 น.    ออกเดนิทางสูก่รุงสตอ็กโฮลม์ ประเทศสวีเดน  โดยสาย        
                  การบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG960 
07.00 น.     ถึงกรุงสตอ็กโฮลม์   เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผา่นการ 
                  ตรวจคนเขา้เมือง    พรอ้มรบัสมัภาระและการตรวจของ 
                  ศลุกากร    รถโคช้รอรบัคณะน าเท่ียวชมกรุงสตอ็กโฮลม์  
                  เมืองนีไ้ดร้บัสมญานามวา่ “ความงามบนผิวน า้” เขา้ชม 
                  ซิตีฮ้อลล ์ในเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรอง 
                  ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลในหอ้งบลฮูอลล ์ ท่ีดดัแปลงใหเ้ป็น 
                  หอ้งคอนเสริต์ฮอลล ์เพ่ือรองรบัแขกเหร่ือกวา่ 1,300 คน 
                  ชมพพิิธภณัฑเ์รือวาซ่า Vasa       เป็นเรือท่ีถกูกูข้ึน้มาใน 
                  ศตวรรษท่ี 17    เน่ืองจากสามารถรกัษาชิน้สว่นเดมิของ 
                  เรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซ็นต ์  และตกแตง่ประดบัประดา 
                  ดว้ยรูปแกะสลกันับรอ้ยชิน้     เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิ 
                  ทางศลิปะท่ีโดดเดน่     และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส  าคญั 
                  ท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก 
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.     น าคณะเท่ียวชมกรุงสตอ็กโฮลม์          เมืองแห่งประวตั ิ 
                  ศาสตร ์เกาะแกมลา่สแตน ย่านเก่าแก่ท่ีสดุและสวยงาม 
                  ราวกบัภาพวาด        รอ่งรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุ 
                  กลางพระราชวงัหลวง , รฐัสภา , มหาวหิาร , ตลาดหุน้ , 
                  ตลอดจนกลุม่อาคารพิพธิภณัฑ ์                   ศลิปะและ 
                  สถาปัตยกรรมผสมผสาน       ตัง้อยู่รมิน า้ตามเนินสงูต  ่า  
                  ท าใหส้ตอ็กโฮลม์     เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก 
                  บนัทึกภาพเมืองสวยจากจดุชมวิว  มีเวลาใหท้่านไดเ้ดนิ 
                  เลน่ชมเมืองย่านวอลค์กิง้สตรีทอนัทนัสมยั   หรือชอ้ปปิง้ 
                  ตามอธัยาศยั       
18.00 น.    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
    น าคณะพกั Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือ 
                  เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่3  
บนิสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน ้าแขง็ - อุทยานแห่งชาตอิบสิโก - 
ปฏบิัตกิารล่าแสงเหนือ 
06.00 น.     น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงสตอ็กโฮลม์ 
08.30 น.      เดนิทางสูเ่มืองครูิน่า  (สวีดชิแลปป์แลนด)์  โดยสายการบนิ 
                   ภายในประเทศ 
10.00 น.    ถึงสนามบนิเมืองครูินา        เมืองท่ีอยู่เหนือท่ีสดุในประเทศ 
                   สวีเดนท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ มีความส าคญัเพราะเป็นเมือง  
                   ท่ีผลติแรเ่หลก็ท่ีมีช่ือของประเทศ           หมูบ่า้นยคุคสัเยรวี์  
                   โรงแรมน า้แขง็แห่งนีเ้ป็นแห่งท่ีใหญ่ท่ีสดุ    และเป็นแห่งแรก 
                   ของโลก ทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจใหก้ับประเทศหนาวๆ อ่ืนๆ 
                   ในโลก ใหส้รา้งโรงแรมน า้แขง็ตามอีกมากมาย โรงแรมแห่ง 
                   นีค้รอบคลมุพืน้ท่ี 59,200 ตารางฟตุ สรา้งขึน้จากเสา 
                   น า้แขง็ 2,000 ตน้และกอ้นน า้แขง็อีก 3,000 ตนั และในทกุๆ 
                   ฤดหูนาวของทกุปีสถาปนิก      และนกัออกแบบจากทั่วโลก 
                   จะมารวมตวักนัท่ีน่ี    เพ่ือตดักอ้นน า้แขง็จากแมน่ า้ทอรเ์นอ  
                   (Torne)ท่ีอยู่ใกลเ้คียง มาเนรมติเป็นหอ้งพกัในรูปแบบตา่งๆ 
13.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                   เดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาตอิบสิโก    Abisko National Park 
                   ในเขตลปัป์ลนัด ์Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง     Lonely 
                   Planet   ยกใหเ้ป็นสถานท่ีซึ่งแสงเหนือมีความสวา่งไสวมาก 
                   ท่ีสดุในโลก 
18.00 น.      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
21.00 น.     เริม่ปฏิบตักิารล่าแสงเหนือ ใกลท้ะเลสาบ Tornetrask  และ 
                   อทุยานแห่งชาตอิบสิโก        เป็นท่ีตัง้ของศนูยศ์กึษาปรากฏ 
                   การณแ์สงเหนือ    เป็นจดุท่ีมีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบน 
                   ทอ้งฟา้ในยามค ่าคืน   หากโชคดีฟา้เปิด      และคา่ KP แรง 
                   สง่ผลใหเ้กิดแสงเหนือ            ท่านจะสามารถถ่ายภาพเก็บ 
                   เป็นท่ีระลกึ    
                   น าท่านเขา้พกัโรงแรม Abisko Mountain Lodge หรือ   
                   เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วันที ่4 
รถไฟสายอารค์ตคิเซอรเ์คิล - นารว์กิ (นอรเ์วย)์ - เมืองสโว
วารด์ - หมู่เกาะโลโฟเทน 
08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม 
10.00 น.   น าท่านนั่งรถไฟเสน้ทางสายอารค์ตคิเซอรเ์คลิ     หนึ่งใน 
                  เสน้ทางรถไฟ      ท่ีขึน้ช่ือวา่สวยท่ีสดุในเขตซีกโลกเหนือ      
                  เสน้วงกลมอารค์ตกิเซอรเ์คลิตัง้อยู่ท่ีละตจิดู    66  องศา 
                  เหนือ ใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนังดงามของ 
                  ป่าสนและทะเลสาบ  
***ส ำหรบัรถไฟสำยอำร์คติคเซอร์เคิล อำจจะมีกำรยกเลิกโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้ำ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ และปัญหำในกำร
จดักำร*** 
12.30 น.   ถึงเมืองนารว์กิ          ทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์
                  แวดลอ้มดว้ยภเูขา และทะเลกวา้งไกลอีกทัง้ยงัเป็นเมือง 
                  ท่ีรชักาลท่ี 5 ทรงเสดจ็ประพาสมาทรงทอดพระเนตรการ 
                  ท าเหมืองแรข่องเมือง          ซึ่งยงัคงเปิดใหบ้รกิารจนถึง 
                  ปัจจบุนั 
13.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย         เดนิทางสูเ่มืองสโววารด์  (Svolvæ r)            ซึ่งเป็นเมือง 
                  ศนูยก์ลางเขตชมุชน Vågan  ในเขตการปกครองในกลุม่ 
                  เกาะโลโฟเทน (Lofoten)  อนัโดง่ดงัในเขต     Nordland  
                  ทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์
19.00 น.    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
     น าท่านเขา้พกัโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือ 
                  เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่5  
หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอรด์ - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน 
Reine 
08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม 
09.00 น.     เท่ียวในหมูเ่กาะโลโฟเทน ตัง้อยู่ในเมือง  Nordland      ประเทศ 
                  นอรเ์วย ์อาณาเขตของหมูบ่า้นตัง้อยู่เหนือเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ 
                  บรเิวณใกลข้ัว้โลกเหนือ   ลอ้มรอบดว้ยฟยอรด์และเทือกเขาท่ีมี 
                  หิมะปกคลมุตลอดปี  เกาะโลโฟเทนประกอบไปดว้ยเมือง   หรือ 
                  หมูบ่า้นเลก็ ๆ หลาย ๆ หมูบ่า้น  กระจายตัง้อยู่รอบ ๆ เกาะ การ 
                  ท่องเท่ียวชมหมูบ่า้นตา่งๆ   เป็นไฮไลทข์องโลโฟเท่น     หมูบ่า้น 
                  นสุฟยอรด์ (Nusfjord) หมูบ่า้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง 
                  ยงัเป็นหมูบ่า้นท่ียงัคงมีวถีิชีวิตแบบชาวประมงดัง้เดมิ   ซึ่งไดร้บั 
                  การอนรุกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี        โดยชาวประมงท่ีน่ีจะออกหาปลา 
                  และน าปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปดว้ยการตากแหง้ เพ่ือสง่ 
                  ขายและเก็บไวท้านในฤดหูนาว    ปลาสว่นใหญ่ท่ีจบัไดใ้นเขตนี  ้
                  คือปลาคอ็ด 
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย     มุง่หนา้สูบ่รเิวณทางตอนใตข้องเกาะท่ีเมืองมอคคาเนส     เท่ียว    
                  ชมหมูบ่า้น Å ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสดุบนหมูเ่กาะโลโฟ 
                  เทน และเป็นจดุสิน้สดุของถนนสายหลกั E10 ถนน King Olav’s  
                  ถนนหลวงสายหลกัเดียวของหมูเ่กาะโลโฟเทน  หมูบ่า้น  Reine 
                  อนัไดช่ื้อวา่เป็นหมูบ่า้นท่ีมี    Landscape     ในการถ่ายภาพววิ 
                  ธรรมชาตท่ีิสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของเกาะโลโฟเทน     เขา้สูท่ี่พกัใน 
                  สไตลบ์า้นชาว ประมง (Rorbuer Cabins)      บา้นชาวประมงสี 
                  แดงท่ีตัง้อยู่รมิทะเล   หากโชคดีและฟา้เปิดท่านยงัสามารถเห็น 
                  แสงเหนือปกคลมุทั่วบรเิวณในยามค ่าคืน 
19.30 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
                  น าท่านเขา้พกัโรงแรม Reine Rorbuer Lofoten หรือเทียบเท่า 
                  ในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่6  
เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้าน Hamnoy - พพิธิภัณฑไ์วกิง้ - สโววารด์ 
08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม 
09.00 น.     เดนิทางสูห่มูบ่า้นชาว Hamnoy ซึ่งเป็นหมูบ่า้นชาวประมง 
                  ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเกาะโลโฟเทน    มีความสวยงามในอนัดบั 
                  ตน้ ๆ  ภาพสวยของโลโฟเท่น   สว่นใหญ่มาจากหมูบ่า้นนี ้
                  เป็นแบค็กราวดท่ี์สวยงาม          ถกูแพรก่ระจายไปใหโ้ลก 
                  ไดช่ี้นชม 
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย     ชมพพิธิภณัฑไ์วกิง้  (Lofotr Vikingmuseum)       ท่ีน่ีคณุ 
                  สามารถสมัผสักับยคุไวกิง้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ นกัโบราณคดีได ้
                  ขดุคน้พบบา้นของชาวไวกิง้ท่ีมีอายเุก่าแก่    คาดวา่น่าจะ 
                  ประมาณ ค.ศ. 500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร  
                  และไดร้บัการบรูณะขึน้ใหม ่    ในฐานะของพพิธิภณัฑท่ี์มี    
                  ชีวติชีวา ไดเ้วลาอนัสมควร    น าคณะเดนิทางกลบัสูเ่มือง 
                  สโววารด์      มีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจของเมือง   
19.00 น.   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
     น าท่านเขา้พกัโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่า  
                  ในระดบัเดียวกนั 

วันที ่7  
เมืองสโววารด์ - นารว์กิ - สวนสัตว ์Polar Park - ทรูมเซอ 
08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม 
09.00 น.   เดนิทางกลบัสูต่อนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์     จดุหมาย 
                 ปลายทางท่ีเมืองทรูมโซ 
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
                  เขา้สูส่วนสตัว ์ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นสวนสตัวท่ี์ 
                  อยู่เหนือสดุของโลกแลว้   ยงัเป็นศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุส์ตัวใ์น 
                  แถบขัว้โลก     และถือวา่เป็นบา้นขนาดใหญ่ของสตัวส์าย 
                  พนัธุน์กัลา่ อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx,   และรวมไป 
                  ถึงสตัวอ่ื์นๆ  อีกหลากสายพนัธุ ์ อาทิ พวกกวางมซู, กวาง 
                  เรนเดียร,์ ววัมสักอ์็อกซ ์อีกดว้ย 
บ่าย           เดนิทางสูเ่มืองทรูมเซอ Tromsø  อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ี 
                  มีช่ือเสียง มีประชากรมากเป็นอนัดบั 7          ของนอรเ์วย ์ 
                  ทรูมเซอ เป็นเมืองเลก็ ๆ แตมี่ความเจรญิ      และทนัสมยั 
                  อย่างมากจนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น   ปารีสแห่งยโุรป 
                  เหนือ (Paris of the North)     ดว้ยภมูทิศันอ์นัสวยงาม มี 
                  ทะเลเป็นฉากหนา้และภเูขาเป็นฉากหลงั   เมืองท่องเท่ียว 
                  ยอดนิยมอีกแห่งเหนือท่ีไมค่วรพลาด อีกทัง้ยงัเป็นประตสูู่ 
                  ขัว้โลกเหนือ           และศนูยก์ลางการส ารวจขัว้โลกเหนือ 
                  อีกดว้ย 
19.00 น.    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                  น าคณะพกั Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่า 
                  ในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่8  
ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอรด์ - น่ังกระเช้าเคเบิล้คารสู่์
ยอดเขาสโตรสไตเนิน 
07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม 
08.30 น.   สูท่่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ น าท่านลงเรือ hybrid-electric 
                  catamaran ชมฟยอรด์ในแถบอารก์ตกิ   ใหค้ณุไดใ้กลช้ิด 
                  และมองเห็นทิวทศันอ์นังดงามของภเูขา         และฟยอรด์  
                  ความมหศัจรรย ์   เกิดจากการกดัเซาะของธารน า้แขง็เม่ือ 
                  หลายลา้นปีก่อน 
14.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
                  ชมเมืองทรูมเซอ   เริม่จากย่านใจกลางเมือง          อาคาร 
                  สถาปัตยกรรมบา้นไมเ้ก่าแก่สีสนัฉดูฉาด  ท่ีเป็นมรดกทาง 
                  วฒันธรรม ทรุมเซอเป็นเมืองท่ีมีบา้นเก่าท าจากไมจ้  านวน 
                  มากท่ีสดุในนอรเ์วยเ์หนือ บา้นเก่าท่ีสดุสรา้งตัง้แตปี่  ค.ศ. 
                  1789    มหาวหิารอารก์ตกิ (Arctic Cathedral) สรา้งดว้ย 
                   สถาปัตยกรรมอนัทนัสมยั   นั่งเคเบิล้คารส์ู่ยอดเขาสโตรส 
                   ไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 420  
                   เมตร  ชมเมืองทรูมเซอแบบพาโนรามา      มีลกัษณะเป็น 
                   เกาะอยู่กลางฟยอรด์มีเกาะใหญ่ ๆ รอ้มลอบ ทางดา้นทิศ 
                   ตะวนัออก         มีอาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศสวีเดนและ 
                   ฟินแลนด ์
19.00 น.    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
     เริม่ปฏิบตักิารลา่แสงเหนือ ทรูมเซอ   เป็นเมืองสวยช่ือดงั 
                   ของนอรเ์วย ์เป็นสว่นหนึ่งของแลปแลนด ์      และเป็นจดุ 
                   ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการลา่แสงเหนือ เพราะมีพกิดัอยู่ 
                   ตรงเสน้อารก์ตกิ  และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือ 
                   ของโลก (หากสภาพอากาศไมอ่  านวย หวัหนา้ทวัรอ์าจจะ 
                   ปรบัเปล่ียนเวลาตามความเหมาะสม      ขึน้อยู่กบัสภาพ 
                   อากาศในแตล่ะวนั) 
                   น าคณะพกั Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่า 
                   ในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่9  
บนิสู่เมืองโคเปนเฮเก้น - เทีย่วชมเมือง - ช้อปป้ิงถนนสตรอยก ์
                  รบัประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast box 
06.00 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิทรูมเซอ         เพ่ือเตรียมเดนิทางสูเ่มือง 
                  โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) 
07.20 น.   เดนิทางสูอ่อสโล  โดยเท่ียวบนิท่ี  SK 4401 / SK 1455      แวะ 
                  เปล่ียนเท่ียวบนิท่ีออสโล (นอรเ์วย)์ 
11.10 น.    คณะถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ 
12.30 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                  อิสระใหท้่านชอ้ปปิง้สนิคา้ย่านวอลค์กิง้สตรีท            หรือถนน 
                  สตรอยก ์ถนนชอ้ปปิง้ท่ียาวท่ีสดุในโลก     เริม่จากศาลาวา่การ 
                  เมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv  ท่ีมีสนิคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั 
                  อาทิ  หลยุสว์ติตอง  ชาแนล รา้นนาฬกิาหรูแบรนดด์งัจากสวสิ, 
                  พอรซ์เลน เป็นตน้ 
19.00 น.   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                  น าคณะพกั RADISSON BLU PLAZA OSLO   หรือเทียบเท่า 
                  ในระดบัเดียวกนั 

วันที ่10  
สนามบนิการด์เดอมูน - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวียนท่ีโรงแรม 
                  เท่ียวชมเมือง          รูปป้ันเงือกนอ้ยลติเติล้เมอรเ์มด  
                  สญัลกัษณข์องเมืองจากเทพนิยายอนัลือลั่น     น า้พ ุ
                  เกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละ,     พระราชวงัอมาเลียน 
                  บอรก์ ท่ีประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ ์   เขตท่าเรือ  
                  Kongens Nytorv         ท่ีมีอาคารบา้นเรือนตัง้แตย่คุ 
                  ครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงราย ซิตีฮ้อลล ์ใจกลางเมือง  
                  มีสวนสนกุทิโวลีท่ีเก่าแก่ตัง้แตปี่ 1843       ไดร้บัการ 
                  ยกย่องใหเ้ป็น                   แหลง่บนัเทิงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ 
                  แห่งหนึ่งของโลก 
11.30 น.    ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานโคเปนเฮเกน   กาสทรปั  
                  เพ่ือเตรียมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
14.25 น.    ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ      โดยสายการบนิไทย  
                  เท่ียวบนิท่ี  TG 951 

วันที ่11  
เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
06.00 น.    น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
        
          ********************************************************* 
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PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SUPP 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

15-25 ตุลาคม 2564 (วันปิยะ) 150,000.- 135,000.- 120,000.- 25,000.- 20,000.- -29,000.-/-21,000.- 
** 03-13 ธันวาคม 2564 (วันเฉลิมฯ) ** 155,000.- 140,000.- 125,000.- 25,000.- 20,000.- -29,000.-/-21,000.- 
** 24 ธ.ค. 64-03 ม.ค. 65 (วันปีใหม่) ** 155,000.- 140,000.- 125,000.- 25,000.- 20,000.- -34,000.-/-26,000.- 
31 ม.ค. - 10 ก.พ. 2565 (วันตรุษจนี) 155,000.- 140,000.- 125,000.- 25,000.- 20,000.- -29,000.-/-21,000.- 

11-21 ก.พ. 2565 (วันมาฆะบูชา) 150,000.- 135,000.- 120,000.- 25,000.- 20,000.- -29,000.-/-21,000.- 
18-28 มีนาคม 2565 150,000.- 135,000.- 120,000.- 25,000.- 20,000.- -29,000.-/-21,000.- 

08-18 เมษายน 2565 (วันสงกรานต)์ 155,000.- 140,000.- 125,000.- 25,000.- 20,000.- -34,000.-/-26,000.- 
**วันเดนิทาง 2 คณะที่เปล่ียนเป็นล่องชมวาฬแทนโปรแกรมฟยอรด์** 

ค่าทัวรร์วม :   
  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่01 ต.ค. 2564 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป และสแกนดเินเวียน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่านอรเ์วย ์(เชงเกน้) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/

อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหตุ ส  าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 รวมถึงคา่รกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจาก
กลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

 ส าหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้
เครื่องไดน้ า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั / ส  าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้คร่ืองไดไ้ม่เกิน 20 
กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวาง
น า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได  ้
 

หมายเหตุ ทำงบริษทัไดเ้ตรียมกำรเดนิทำงของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เครื่องบนิ, เช่ำรถโคช้, จองทีพ่กั, รำ้นอำหำร สถำนที่เขำ้
ชมตำ่ง ๆ ไวล้่วงหนำ้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเ่กิดเหตกุำรณ์ อำท ิกำรยกเลกิเทีย่วบนิ, กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ,  กำรพลำดเทีย่วบนิ (ขึน้เคร่ืองไม่
ทนั), กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล, ภยัพบิตัิ, กำรถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมอืง ท ำใหก้ำรเดนิทำงล่ำชำ้ หรือเหตุสดุวสิยัอื่น ๆ ไม่สำมำรถเดนิทำงไปยงั
จุดหมำยตำมโปรแกรมได ้หวัหนำ้ทวัร์ มสีทิธิ์ในกำรเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ำมำรถคนืเงนิค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ทีช่  ำระแลว้ เพรำะทำงบริษทัฯ ได้
ช ำระคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ  ลว่งหนำ้แลว้ และหำกมคีำ่ใชจ้่ำยอื่น ๆ  เกิดขึน้นอกจำกในรำยกำรทวัร์ หวัหนำ้ทวัร์จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบ เพรำะเป็นสิ่งทีท่ำง
บริษทั ฯ มอิำจรบัผดิชอบได ้
(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง (เช่นการปฏิบตักิารลา่แสงเหนือ จะตอ้งดู
สภาพอากาศเป็นหลกั) เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั 
ก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 
 
 
 

เงือ่นไขการจองทวัร ์
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การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกับบรษัิท D-STAR TOUR OR EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้

บา้นหรือท่ีท่านรูจ้กัและเช่ือถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิ ทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือลว่งหนา้ 21 วนัก่อนการเดนิทาง และ 30 วนัก่อนการ
เดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตลุาคม)  หาก
ท่านไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร ,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
High Season = เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน / เทศกาลสงกรานต ์
 ● ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 ● ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 59 - 45 วนั 

หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั 

หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดนิทาง  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั 

หกั 50% ของคา่ทวัร ์
หกั 50% ของคา่ทวัร ์

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั หรือ NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั 75% ของคา่ทวัร ์
หกั 75%  ของคา่ทวัร ์

 ● ในกรณีท่ีวนัเดนิทางดงักล่าวเป็นตั๋วเง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของคา่ทวัร ์
 ● หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมา

แทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้่ายเพิม่
คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตั๋วท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าจากทาง
สถานทตู ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กวา่การย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทาง ต  ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั
ดงันี ้การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ 

 
 
 
 

ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์และไกดท์้องถิ่น 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั คา่อาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบรษัิทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิม่ 
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การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดนิทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สียคา่ใชจ้่าย และ 60 

วนัก่อนการเดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 – 31 ต.ค. / 
เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยืนยนัในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบนิสามารถท า REFUND ไดห้รือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถือเป็นคา่

ทวัรส์ว่นเพิม่ท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 

 


