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วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
(9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้ เชิญรอ
ณ ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก

วันที่ 2
เทีย่ วกรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) -เทีย่ วชมเมือง -พิพธิ ภัณฑ์เรือ
วาซา – ซิตฮี้ อลล์ - ช้อปปิ้ ง
01.10 น. ออกเดินทางสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสาย
การบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
07.00 น. ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของ
ศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะนาเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม
เมืองนีไ้ ด้รบั สมญานามว่า “ความงามบนผิวนา้ ” เข้าชม
ซิตฮี ้ อลล์ ในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้ งรับรอง
ผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดดั แปลงให้เป็ น
ห้องคอนเสิรต์ ฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน
ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า Vasa เป็ นเรือที่ถกู กูข้ นึ ้ มาใน
ศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ ส่วนเดิมของ
เรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดา
ด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติ
ทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นาคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม
เมืองแห่งประวัติ
ศาสตร์ เกาะแกมล่าสแตน ย่านเก่าแก่ที่สดุ และสวยงาม
ราวกับภาพวาด ร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุค
กลางพระราชวังหลวง , รัฐสภา , มหาวิหาร , ตลาดหุน้ ,
ตลอดจนกลุม่ อาคารพิพธิ ภัณฑ์
ศิลปะและ
สถาปัตยกรรมผสมผสาน ตัง้ อยู่รมิ นา้ ตามเนินสูงต่า
ทาให้สต็อกโฮล์ม เป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก
บันทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้เดิน
เล่นชมเมืองย่านวอล์คกิง้ สตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ ง้
ตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่ 3
บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้าแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก ปฏิบัตกิ ารล่าแสงเหนือ
06.00 น. นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินกรุงสต็อกโฮล์ม
08.30 น. เดินทางสูเ่ มืองคิรูน่า (สวีดชิ แลปป์ แลนด์) โดยสายการบิน
ภายในประเทศ
10.00 น. ถึงสนามบินเมืองคิรูนา เมืองที่อยู่เหนือที่สดุ ในประเทศ
สวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความสาคัญเพราะเป็ นเมือง
ที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ
หมูบ่ า้ นยุคคัสเยร์วี
โรงแรมนา้ แข็งแห่งนีเ้ ป็ นแห่งที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นแห่งแรก
ของโลก ทัง้ ยังเป็ นแรงบันดาลใจให้กับประเทศหนาวๆ อื่นๆ
ในโลก ให้สร้างโรงแรมนา้ แข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่ง
นีค้ รอบคลุมพืน้ ที่ 59,200 ตารางฟุต สร้างขึน้ จากเสา
นา้ แข็ง 2,000 ต้นและก้อนนา้ แข็งอีก 3,000 ตัน และในทุกๆ
ฤดูหนาวของทุกปี สถาปนิก และนักออกแบบจากทั่วโลก
จะมารวมตัวกันที่นี่ เพื่อตัดก้อนนา้ แข็งจากแม่นา้ ทอร์เนอ
(Torne)ที่อยู่ใกล้เคียง มาเนรมิตเป็ นห้องพักในรูปแบบต่างๆ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park
ในเขตลัปป์ ลันด์ Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely
Planet ยกให้เป็ นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสว่างไสวมาก
ที่สดุ ในโลก
18.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
21.00 น. เริม่ ปฏิบตั กิ ารล่าแสงเหนือ ใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และ
อุทยานแห่งชาติอบิสโก เป็ นที่ตงั้ ของศูนย์ศกึ ษาปรากฏ
การณ์แสงเหนือ เป็ นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบน
ท้องฟ้าในยามค่าคืน หากโชคดีฟา้ เปิ ด และค่า KP แรง
ส่งผลให้เกิดแสงเหนือ
ท่านจะสามารถถ่ายภาพเก็บ
เป็ นที่ระลึก
นาท่านเข้าพักโรงแรม Abisko Mountain Lodge หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4
รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วกิ (นอร์เวย์) - เมืองสโว
วาร์ด - หมู่เกาะโลโฟเทน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
10.00 น. นาท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล หนึ่งใน
เส้นทางรถไฟ ที่ขนึ ้ ชื่อว่าสวยที่สดุ ในเขตซีกโลกเหนือ
เส้นวงกลมอาร์คติกเซอร์เคิลตัง้ อยู่ที่ละติจดู 66 องศา
เหนือ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของ
ป่ าสนและทะเลสาบ
***สำหรับรถไฟสำยอำร์คติคเซอร์เคิล อำจจะมีกำรยกเลิกโดยมิได้
แจ้ง ล่ ว งหน้ำ ทั้ง นี ้ขึ้น อยู่ กับ สภำพอำกำศ และปั ญ หำในกำร
จัดกำร***
12.30 น. ถึงเมืองนาร์วกิ
ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์
แวดล้อมด้วยภูเขา และทะเลกว้างไกลอีกทัง้ ยังเป็ นเมือง
ที่รชั กาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการ
ทาเหมืองแร่ของเมือง
ซึ่งยังคงเปิ ดให้บริการจนถึง
ปัจจุบนั
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสูเ่ มืองสโววาร์ด (Svolvæ r)
ซึ่งเป็ นเมือง
ศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุม่
เกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต Nordland
ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่ 5
หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน
Reine
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. เที่ยวในหมูเ่ กาะโลโฟเทน ตัง้ อยู่ในเมือง Nordland ประเทศ
นอร์เวย์ อาณาเขตของหมูบ่ า้ นตัง้ อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล
บริเวณใกล้ขวั้ โลกเหนือ ล้อมรอบด้วยฟยอร์ดและเทือกเขาที่มี
หิมะปกคลุมตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้วยเมือง หรือ
หมูบ่ า้ นเล็ก ๆ หลาย ๆ หมูบ่ า้ น กระจายตัง้ อยู่รอบ ๆ เกาะ การ
ท่องเที่ยวชมหมูบ่ า้ นต่างๆ เป็ นไฮไลท์ของโลโฟเท่น หมูบ่ า้ น
นุสฟยอร์ด (Nusfjord) หมูบ่ า้ นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่ง
ยังเป็ นหมูบ่ า้ นที่ยงั คงมีวถิ ีชีวิตแบบชาวประมงดัง้ เดิม ซึ่งได้รบั
การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลา
และนาปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้ง เพื่อส่ง
ขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จบั ได้ในเขตนี ้
คือปลาค็อด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
มุง่ หน้าสูบ่ ริเวณทางตอนใต้ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส เที่ยว
ชมหมูบ่ า้ น Å ที่ได้ชื่อว่าเป็ นหมูบ่ า้ นที่สวยที่สดุ บนหมูเ่ กาะโลโฟ
เทน และเป็ นจุดสิน้ สุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s
ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมูเ่ กาะโลโฟเทน หมูบ่ า้ น Reine
อันได้ชื่อว่าเป็ นหมูบ่ า้ นที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิว
ธรรมชาติที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของเกาะโลโฟเทน เข้าสูท่ ี่พกั ใน
สไตล์บา้ นชาว ประมง (Rorbuer Cabins) บ้านชาวประมงสี
แดงที่ตงั้ อยู่รมิ ทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิ ดท่านยังสามารถเห็น
แสงเหนือปกคลุมทั่วบริเวณในยามค่าคืน
19.30 น. รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าพักโรงแรม Reine Rorbuer Lofoten หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
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วันที่ 6
เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้าน Hamnoy - พิพธิ ภัณฑ์ไวกิง้ - สโววาร์ด
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางสูห่ มูบ่ า้ นชาว Hamnoy ซึ่งเป็ นหมูบ่ า้ นชาวประมง
ที่เก่าแก่ที่สดุ ในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามในอันดับ
ต้น ๆ ภาพสวยของโลโฟเท่น ส่วนใหญ่มาจากหมูบ่ า้ นนี ้
เป็ นแบ็คกราวด์ที่สวยงาม
ถูกแพร่กระจายไปให้โลก
ได้ชี่นชม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ชมพิพธิ ภัณฑ์ไวกิง้ (Lofotr Vikingmuseum) ที่นี่คณ
ุ
สามารถสัมผัสกับยุคไวกิง้ ได้อย่างแท้จริง นักโบราณคดีได้
ขุดค้นพบบ้านของชาวไวกิง้ ที่มีอายุเก่าแก่ คาดว่าน่าจะ
ประมาณ ค.ศ. 500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร
และได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ ในฐานะของพิพธิ ภัณฑ์ที่มี
ชีวติ ชีวา ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางกลับสูเ่ มือง
สโววาร์ด มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของเมือง
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

วันที่ 7
เมืองสโววาร์ด - นาร์วกิ - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางกลับสูต่ อนเหนือของประเทศนอร์เวย์ จุดหมาย
ปลายทางที่เมืองทรูมโซ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าสูส่ วนสัตว์ ที่นี่นอกจากจะเป็ นสวนสัตว์ที่
อยู่เหนือสุดของโลกแล้ว ยังเป็ นศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ใน
แถบขัว้ โลก และถือว่าเป็ นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สาย
พันธุน์ กั ล่า อาทิ หมี, หมาป่ า, แมวป่ า Lynx, และรวมไป
ถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ , กวาง
เรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย
บ่าย
เดินทางสูเ่ มืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียง มีประชากรมากเป็ นอันดับ 7
ของนอร์เวย์
ทรูมเซอ เป็ นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญ และทันสมัย
อย่างมากจนได้รบั การขนานนามว่าเป็ น ปารีสแห่งยุโรป
เหนือ (Paris of the North) ด้วยภูมทิ ศั น์อนั สวยงาม มี
ทะเลเป็ นฉากหน้าและภูเขาเป็ นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยว
ยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทัง้ ยังเป็ นประตูสู่
ขัว้ โลกเหนือ
และศูนย์กลางการสารวจขัว้ โลกเหนือ
อีกด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

Page 5 of 10

วันที่ 8
ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - นั่งกระเช้าเคเบิล้ คาร์สู่
ยอดเขาสโตรสไตเนิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
08.30 น. สูท่ ่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ นาท่านลงเรือ hybrid-electric
catamaran ชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติก ให้คณ
ุ ได้ใกล้ชิด
และมองเห็นทิวทัศน์อนั งดงามของภูเขา
และฟยอร์ด
ความมหัศจรรย์ เกิดจากการกัดเซาะของธารนา้ แข็งเมื่อ
หลายล้านปี ก่อน
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองทรูมเซอ เริม่ จากย่านใจกลางเมือง
อาคาร
สถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าแก่สีสนั ฉูดฉาด ที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม ทรุมเซอเป็ นเมืองที่มีบา้ นเก่าทาจากไม้จานวน
มากที่สดุ ในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สดุ สร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1789 มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมอันทันสมัย นั่งเคเบิล้ คาร์ส่ยู อดเขาสโตรส
ไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยู่สงู จากระดับนา้ ทะเล 420
เมตร ชมเมืองทรูมเซอแบบพาโนรามา มีลกั ษณะเป็ น
เกาะอยู่กลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ ๆ ร้อมลอบ ทางด้านทิศ
ตะวันออก
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและ
ฟิ นแลนด์
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เริม่ ปฏิบตั กิ ารล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็ นเมืองสวยชื่อดัง
ของนอร์เวย์ เป็ นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็ นจุด
ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพกิ ดั อยู่
ตรงเส้นอาร์กติก และเป็ นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือ
ของโลก (หากสภาพอากาศไม่อานวย หัวหน้าทัวร์อาจจะ
ปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สภาพ
อากาศในแต่ละวัน)
นาคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

Page 6 of 10

วันที่ 9
บินสู่เมืองโคเปนเฮเก้น - เทีย่ วชมเมือง - ช้อปปิ้ งถนนสตรอยก์
รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast box
06.00 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินทรูมเซอ
เพื่อเตรียมเดินทางสูเ่ มือง
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
07.20 น. เดินทางสูอ่ อสโล โดยเที่ยวบินที่ SK 4401 / SK 1455 แวะ
เปลี่ยนเที่ยวบินที่ออสโล (นอร์เวย์)
11.10 น. คณะถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ ง้ สินค้าย่านวอล์คกิง้ สตรีท
หรือถนน
สตรอยก์ ถนนช้อปปิ ง้ ที่ยาวที่สดุ ในโลก เริม่ จากศาลาว่าการ
เมืองไปสิน้ สุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสนิ ค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
อาทิ หลุยส์วติ ตอง ชาแนล ร้านนาฬกิ าหรูแบรนด์ดงั จากสวิส,
พอร์ซเลน เป็ นต้น
19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU PLAZA OSLO หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

วันที่ 10
สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
เที่ยวชมเมือง
รูปปั้นเงือกน้อยลิตเติล้ เมอร์เมด
สัญลักษณ์ของเมืองจากเทพนิยายอันลือลั่น นา้ พุ
เกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สียสละ, พระราชวังอมาเลียน
บอร์ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์ เขตท่าเรือ
Kongens Nytorv
ที่มีอาคารบ้านเรือนตัง้ แต่ยคุ
คริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ซิตีฮ้ อลล์ ใจกลางเมือง
มีสวนสนุกทิโวลีที่เก่าแก่ตงั้ แต่ปี 1843 ได้รบั การ
ยกย่องให้เป็ น
แหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลก
11.30 น. ออกเดินทางสูท่ ่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป
เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
14.25 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 951
วันที่ 11
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
06.00 น. นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************
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หมายเหตุ
ทำงบริษทั ได้เตรียมกำรเดินทำงของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตัว๋ เครื่องบิน , เช่ำรถโค้ช, จองทีพ่ กั , ร้ำนอำหำร สถำนที่เข้ำ
ชมต่ำง ๆ ไว้ล่วงหน้ำให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีทเี่ กิดเหตุกำรณ์ อำทิ กำรยกเลิกเทีย่ วบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรพลำดเทีย่ วบิน (ขึน้ เครื่องไม่
ทัน), กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล, ภัยพิบตั ิ, กำรถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง ทำให้กำรเดินทำงล่ำช้ำ หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สำมำรถเดินทำงไปยัง
จุดหมำยตำมโปรแกรมได้ หัวหน้ำทัวร์ มีสทิ ธิ์ในกำรเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สำมำรถคืนเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีช่ ำระแล้ว เพรำะทำงบริษทั ฯ ได้
ชำระค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ล่วงหน้ำแล้ว และหำกมีคำ่ ใช้จ่ำยอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจำกในรำยกำรทัวร์ หัวหน้ำทัวร์จะแจ้งให้ทำ่ นทรำบ เพรำะเป็ นสิ่งทีท่ ำง
บริษทั ฯ มิอำจรับผิดชอบได้
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง (เช่นการปฏิบตั กิ ารล่าแสงเหนือ จะต้องดู
สภาพอากาศเป็ นหลัก) เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน
ก่อนการเดินทางเท่านัน้ )

เงือ่ นไขการจองทัวร์
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 (วันปิ ยะ)
** 03-13 ธันวาคม 2564 (วันเฉลิมฯ) **
** 24 ธ.ค. 64-03 ม.ค. 65 (วันปี ใหม่) **
31 ม.ค. - 10 ก.พ. 2565 (วันตรุษจีน)
11-21 ก.พ. 2565 (วันมาฆะบูชา)
18-28 มีนาคม 2565
08-18 เมษายน 2565 (วันสงกรานต์)

150,000.155,000.155,000.155,000.150,000.150,000.155,000.-

135,000.140,000.140,000.140,000.135,000.135,000.140,000.-

120,000.125,000.125,000.125,000.120,000.120,000.125,000.-

25,000.25,000.25,000.25,000.25,000.25,000.25,000.-

20,000.20,000.20,000.20,000.20,000.20,000.20,000.-

-29,000.-/-21,000.-29,000.-/-21,000.-34,000.-/-26,000.-29,000.-/-21,000.-29,000.-/-21,000.-29,000.-/-21,000.-34,000.-/-26,000.-

ค่าทัวร์รวม :

**วันเดินทาง 2 คณะที่เปลี่ยนเป็ นล่องชมวาฬแทนโปรแกรมฟยอร์ด**

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 01 ต.ค. 2564
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป และสแกนดิเนเวียน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสียชีวติ /
อวัยวะ/สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบัติเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจาก
กลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื่อง นา้ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึน้
เครื่องได้นา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวาง
นา้ หนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
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ค่าทัวร์ไม่รวม :

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับบริษัท D-STAR TOUR OR EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้
บ้านหรือที่ท่านรูจ้ กั และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขัน้ ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดิน ทางของ
ท่าน กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง และ 30 วันก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หาก
ท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รบั จองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน / เทศกาลสงกรานต์
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 10,000 บาท/ท่าน
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 10,000 บาท/ท่าน
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
● ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมา
แทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิม่
คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถือเป็ นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าจากทาง
สถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั
ดังนี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้า
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว
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การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ลว่ งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 60
วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. /
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่งั ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ต๋วั เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่า
ทัวร์สว่ นเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
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