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วันที่ 1 
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) 
22.00 น.    พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ  ประต ู3 เคาน์เตอร์ D 
                 (9-12)   สายการบินไทย      เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ 
                 สะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน    จากนัน้เชิญรอ 
                 ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

วันที่ 2 
เที่ยวกรุงสตอ็กโฮล์ม(สวีเดน) -เที่ยวชมเมือง -พิพิธภณัฑ์เรือ
วาซา – ซิตีฮ้อลล์ - ช้อปป้ิง 
01.10 น.     ออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน  โดยสาย        
                  การบินไทย เที่ยวบินที่  TG960 
07.00 น.     ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม   เมืองหลวงประเทศสวเีดน ผา่นการ 
                  ตรวจคนเข้าเมือง    พร้อมรับสมัภาระและการตรวจของ 
                  ศลุกากร    รถโค้ชรอรับคณะน าเทีย่วชมกรุงสต็อกโฮลม์  
                  เมืองนีไ้ด้รับสมญานามวา่ “ความงามบนผิวน า้” เข้าชม 
                  ซิตีฮ้อลล์ ในเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรอง 
                  ผู้ได้รับรางวลัโนเบลในห้องบลฮูอลล์  ที่ดดัแปลงให้เป็น 
                  ห้องคอนเสร์ิตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหร่ือกวา่ 1,300 คน 
                  ชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซา่ Vasa       เป็นเรือที่ถกูกู้ขึน้มาใน 
                  ศตวรรษที่ 17    เนื่องจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดิมของ 
                  เรือไว้ได้กวา่ 95 เปอร์เซ็นต์   และตกแตง่ประดบัประดา 
                  ด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้     เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบตัิ 
                  ทางศิลปะที่โดดเดน่     และเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 
                  ที่สดุแหง่หนึง่ในโลก 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.     น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม์          เมืองแหง่ประวตัิ  
                  ศาสตร์ เกาะแกมลา่สแตน ยา่นเก่าแก่ที่สดุและสวยงาม 
                  ราวกบัภาพวาด        ร่องรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยคุ 
                  กลางพระราชวงัหลวง , รัฐสภา , มหาวิหาร , ตลาดหุ้น , 
                  ตลอดจนกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ์                    ศิลปะและ 
                  สถาปัตยกรรมผสมผสาน       ตัง้อยูริ่มน า้ตามเนินสงูต ่า  
                  ท าให้สต็อกโฮล์ม     เป็นเมืองที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ในโลก 
                  บนัทกึภาพเมืองสวยจากจดุชมววิ  มีเวลาให้ทา่นได้เดนิ 
                  เลน่ชมเมืองยา่นวอล์คกิง้สตรีทอนัทนัสมยั   หรือช้อปปิง้ 
                  ตามอธัยาศยั       
18.00 น.    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
    น าคณะพกั Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือ 
                  เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
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วันที่ 3  
บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน า้แข็ง - อุทยานแห่งชาตอิบสิโก - 
ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ 
06.00 น.     น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสต็อกโฮล์ม 
08.30 น.      เดินทางสูเ่มืองคิรูนา่  (สวดีิชแลปป์แลนด์)  โดยสายการบิน 
                   ภายในประเทศ 
10.00 น.    ถึงสนามบินเมืองคิรูนา        เมืองที่อยูเ่หนือที่สดุในประเทศ 
                   สวีเดนที่มีประชากรอาศยัอยู ่มีความส าคญัเพราะเป็นเมือง  
                   ที่ผลติแร่เหลก็ที่มีช่ือของประเทศ           หมูบ้่านยคุคสัเยร์วี  
                   โรงแรมน า้แข็งแหง่นีเ้ป็นแหง่ที่ใหญ่ที่สดุ    และเป็นแหง่แรก 
                   ของโลก ทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัประเทศหนาวๆ อ่ืนๆ 
                   ในโลก ให้สร้างโรงแรมน า้แข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแหง่ 
                   นีค้รอบคลมุพืน้ท่ี 59,200 ตารางฟตุ สร้างขึน้จากเสา 
                   น า้แข็ง 2,000 ต้นและก้อนน า้แข็งอกี 3,000 ตนั และในทกุๆ 
                   ฤดหูนาวของทกุปีสถาปนิก      และนกัออกแบบจากทัว่โลก 
                   จะมารวมตวักนัท่ีนี่    เพื่อตดัก้อนน า้แขง็จากแมน่ า้ทอร์เนอ  
                   (Torne)ที่อยูใ่กล้เคยีง มาเนรมิตเป็นห้องพกัในรูปแบบตา่งๆ 
13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                   เดินทางสู ่อทุยานแหง่ชาติอบิสโก    Abisko National Park 
                   ในเขตลปัป์ลนัด์ Lapland ของประเทศสวีเดน ซึง่     Lonely 
                   Planet   ยกให้เป็นสถานท่ีซึง่แสงเหนือมคีวามสวา่งไสวมาก 
                   ที่สดุในโลก 
18.00 น.      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
21.00 น.     เร่ิมปฏิบตัิการลา่แสงเหนือ ใกล้ทะเลสาบ Tornetrask  และ 
                   อทุยานแหง่ชาติอบสิโก        เป็นท่ีตัง้ของศนูย์ศกึษาปรากฏ 
                   การณ์แสงเหนือ    เป็นจดุที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบน 
                   ท้องฟา้ในยามค า่คนื   หากโชคดีฟา้เปิด      และคา่ KP แรง 
                   สง่ผลให้เกิดแสงเหนือ            ทา่นจะสามารถถ่ายภาพเก็บ 
                   เป็นท่ีระลกึ    
                   น าทา่นเข้าพกัโรงแรม Abisko Mountain Lodge หรือ   
                   เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วันที่ 4 
รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์) - เมืองสโว
วาร์ด - หมู่เกาะโลโฟเทน 
08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
10.00 น.   น าทา่นนัง่รถไฟเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล     หนึง่ใน 
                  เส้นทางรถไฟ      ที่ขึน้ช่ือวา่สวยที่สดุในเขตซีกโลกเหนือ      
                  เส้นวงกลมอาร์คติกเซอร์เคิลตัง้อยูท่ี่ละติจดู    66  องศา 
                  เหนือ ให้ทา่นเพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนังดงามของ 
                  ป่าสนและทะเลสาบ  
***ส ำหรับรถไฟสำยอำร์คติคเซอร์เคิล อำจจะมีกำรยกเลิกโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้ำ ทั้ง นี้ ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ และปัญหำในกำร
จดักำร*** 
12.30 น.   ถึงเมืองนาร์วกิ          ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ 
                  แวดล้อมด้วยภเูขา และทะเลกว้างไกลอีกทัง้ยงัเป็นเมอืง 
                  ที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสดจ็ประพาสมาทรงทอดพระเนตรการ 
                  ท าเหมืองแร่ของเมือง          ซึง่ยงัคงเปิดให้บริการจนถึง 
                  ปัจจบุนั 
13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย         เดินทางสูเ่มืองสโววาร์ด  (Svolvæ r)            ซึง่เป็นเมือง 
                  ศนูย์กลางเขตชมุชน Vågan  ในเขตการปกครองในกลุม่ 
                  เกาะโลโฟเทน (Lofoten)  อนัโดง่ดงัในเขต     Nordland  
                  ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ 
19.00 น.    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
     น าทา่นเข้าพกัโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือ 
                  เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
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วันที่ 5  
หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน 
Reine 
08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
09.00 น.     เที่ยวในหมูเ่กาะโลโฟเทน ตัง้อยูใ่นเมือง  Nordland      ประเทศ 
                  นอร์เวย์ อาณาเขตของหมูบ้่านตัง้อยูเ่หนือเส้นอาร์คตกิเซอร์เคิล 
                  บริเวณใกล้ขัว้โลกเหนือ   ล้อมรอบด้วยฟยอร์ดและเทอืกเขาทีม่ี 
                  หิมะปกคลมุตลอดปี  เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้วยเมือง   หรือ 
                  หมูบ้่านเลก็ ๆ หลาย ๆ หมูบ้่าน  กระจายตัง้อยูร่อบ ๆ เกาะ การ 
                  ทอ่งเที่ยวชมหมูบ้่านตา่งๆ   เป็นไฮไลท์ของโลโฟเทน่     หมูบ้่าน 
                  นสุฟยอร์ด (Nusfjord) หมูบ้่านชาวประมงที่เกา่แก่ที่สดุแหง่หนึง่ 
                  ยงัเป็นหมูบ้่านท่ียงัคงมีวถีิชีวิตแบบชาวประมงดัง้เดิม   ซึง่ได้รับ 
                  การอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี        โดยชาวประมงที่น่ีจะออกหาปลา 
                  และน าปลามาผา่นกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้ง เพื่อสง่ 
                  ขายและเก็บไว้ทานในฤดหูนาว    ปลาสว่นใหญ่ที่จบัได้ในเขตนี ้
                  คือปลาค็อด 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย     มุง่หน้าสูบ่ริเวณทางตอนใต้ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส     เที่ยว    
                  ชมหมูบ้่าน Å ที่ได้ช่ือวา่เป็นหมูบ้่านท่ีสวยที่สดุบนหมูเ่กาะโลโฟ 
                  เทน และเป็นจดุสิน้สดุของถนนสายหลกั E10 ถนน King Olav’s  
                  ถนนหลวงสายหลกัเดียวของหมูเ่กาะโลโฟเทน  หมูบ้่าน  Reine 
                  อนัได้ช่ือวา่เป็นหมูบ้่านท่ีมี    Landscape     ในการถ่ายภาพวิว 
                  ธรรมชาติที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ของเกาะโลโฟเทน     เข้าสูท่ี่พกัใน 
                  สไตล์บ้านชาว ประมง (Rorbuer Cabins)      บ้านชาวประมงสี 
                  แดงที่ตัง้อยูริ่มทะเล   หากโชคดีและฟา้เปิดทา่นยงัสามารถเห็น 
                  แสงเหนือปกคลมุทัว่บริเวณในยามค ่าคืน 
19.30 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
                  น าทา่นเข้าพกัโรงแรม Reine Rorbuer Lofoten หรือเทียบเทา่ 
                  ในระดบัเดียวกนั 
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วันที่ 6  
เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้าน Hamnoy - พิพิธภณัฑ์ไวกิง้ - สโววาร์ด 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวยีนที่โรงแรม 
09.00 น.     เดินทางสูห่มูบ้่านชาว Hamnoy ซึง่เป็นหมูบ้่านชาวประมง 
                  ที่เก่าแก่ที่สดุในเกาะโลโฟเทน    มีความสวยงามในอนัดบั 
                  ต้น ๆ  ภาพสวยของโลโฟเทน่   สว่นใหญ่มาจากหมูบ้่านนี ้
                  เป็นแบ็คกราวด์ที่สวยงาม          ถกูแพร่กระจายไปให้โลก 
                  ได้ช่ีนชม 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย     ชมพิพิธภณัฑ์ไวกิง้  (Lofotr Vikingmuseum)       ที่น่ีคณุ 
                  สามารถสมัผสักบัยคุไวกิง้ได้อยา่งแท้จริง นกัโบราณคดีได้ 
                  ขดุค้นพบบ้านของชาวไวกิง้ที่มีอายเุกา่แก่    คาดวา่นา่จะ 
                  ประมาณ ค.ศ. 500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร  
                  และได้รับการบรูณะขึน้ใหม ่    ในฐานะของพิพิธภณัฑ์ที่มี    
                  ชีวิตชีวา ได้เวลาอนัสมควร    น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มือง 
                  สโววาร์ด      มีเวลาให้ทา่นได้เก็บภาพประทบัใจของเมือง   
19.00 น.   รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
     น าทา่นเข้าพกัโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเทา่  
                  ในระดบัเดียวกนั 

วันที่ 7  
เมืองสโววาร์ด - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวยีนที่โรงแรม 
09.00 น.    เดินทางกลบัสูต่อนเหนือของประเทศนอร์เวย์      จดุหมาย 
                 ปลายทางที่เมืองทรูมโซ 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
                  เข้าสูส่วนสตัว์ ที่น่ีนอกจากจะเป็นสวนสตัว์ที ่
                  อยูเ่หนือสดุของโลกแล้ว   ยงัเป็นศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ใน 
                  แถบขัว้โลก     และถือวา่เป็นบ้านขนาดใหญ่ของสตัว์สาย 
                  พนัธุ์นกัลา่ อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx,   และรวมไป 
                  ถึงสตัว์อื่นๆ  อีกหลากสายพนัธุ์  อาทิ พวกกวางมซู, กวาง 
                  เรนเดียร์, ววัมสัก์อ็อกซ์ อีกด้วย 
บ่าย           เดินทางสูเ่มืองทรูมเซอ Tromsø  อีกหนึง่เมืองทอ่งเทีย่วที ่
                  มีช่ือเสยีง มีประชากรมากเป็นอนัดบั 7          ของนอร์เวย์  
                  ทรูมเซอ เป็นเมืองเลก็ ๆ แตม่ีความเจริญ      และทนัสมยั 
                  อยา่งมากจนได้รับการขนานนามวา่เป็น   ปารีสแหง่ยโุรป 
                  เหนือ (Paris of the North)     ด้วยภมูิทศัน์อนัสวยงาม มี 
                  ทะเลเป็นฉากหน้าและภเูขาเป็นฉากหลงั   เมืองทอ่งเที่ยว 
                  ยอดนิยมอีกแหง่เหนือที่ไมค่วรพลาด อกีทัง้ยงัเป็นประตสูู่ 
                  ขัว้โลกเหนือ           และศนูย์กลางการส ารวจขัว้โลกเหนือ 
                  อีกด้วย 
19.00 น.    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
                  น าคณะพกั Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเทา่ 
                  ในระดบัเดียวกนั 
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วันที่ 8  
ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - น่ังกระเช้าเคเบิล้คาร์สู่
ยอดเขาสโตรสไตเนิน 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวยีนที่โรงแรม 
08.30 น.   สูท่า่เรือกลางเมืองทรูมเซอ น าทา่นลงเรือ hybrid-electric 
                  catamaran ชมฟยอร์ดในแถบอาร์กตกิ   ให้คณุได้ใกล้ชิด 
                  และมองเห็นทิวทศัน์อนังดงามของภเูขา         และฟยอร์ด  
                  ความมหศัจรรย์    เกิดจากการกดัเซาะของธารน า้แขง็เมื่อ 
                  หลายล้านปีก่อน 
14.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
                  ชมเมืองทรูมเซอ   เร่ิมจากยา่นใจกลางเมือง          อาคาร 
                  สถาปัตยกรรมบ้านไม้เกา่แก่สสีนัฉดูฉาด  ที่เป็นมรดกทาง 
                  วฒันธรรม ทรุมเซอเป็นเมืองทีม่ีบ้านเก่าท าจากไม้จ านวน 
                  มากที่สดุในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สดุสร้างตัง้แตปี่  ค.ศ. 
                  1789    มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) สร้างด้วย 
                   สถาปัตยกรรมอนัทนัสมยั   นัง่เคเบิล้คาร์สูย่อดเขาสโตรส 
                   ไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึง่อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 420  
                   เมตร  ชมเมืองทรูมเซอแบบพาโนรามา      มีลกัษณะเป็น 
                   เกาะอยูก่ลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ ๆ ร้อมลอบ ทางด้านทิศ 
                   ตะวนัออก         มีอาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศสวเีดนและ 
                   ฟินแลนด์ 
19.00 น.    รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
     เร่ิมปฏิบตัิการลา่แสงเหนือ ทรูมเซอ   เป็นเมืองสวยช่ือดงั 
                   ของนอร์เวย์ เป็นสว่นหนึง่ของแลปแลนด์       และเป็นจดุ 
                   ยอดนิยมอีกแหง่หนึง่ในการลา่แสงเหนือ เพราะมีพิกดัอยู่ 
                   ตรงเส้นอาร์กตกิ  และเป็นหนึง่ในเมืองวงแหวนแสงเหนือ 
                   ของโลก (หากสภาพอากาศไมอ่ านวย หวัหน้าทวัร์อาจจะ 
                   ปรับเปลีย่นเวลาตามความเหมาะสม      ขึน้อยูก่บัสภาพ 
                   อากาศในแตล่ะวนั) 
                   น าคณะพกั Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเทา่ 
                   ในระดบัเดียวกนั 
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วันที่ 9  
บินสู่เมืองโคเปนเฮเก้น - เที่ยวชมเมือง - ช้อปป้ิงถนนสตรอยก์ 
                  รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast box 
06.00 น.   ออกเดินทางสูส่นามบินทรูมเซอ         เพื่อเตรียมเดินทางสูเ่มอืง 
                  โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) 
07.20 น.   เดินทางสูอ่อสโล  โดยเที่ยวบินที่  SK 4401 / SK 1455      แวะ 
                  เปลีย่นเที่ยวบินที่ออสโล (นอร์เวย์) 
11.10 น.    คณะถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก 
12.30 น.     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                  อิสระให้ทา่นช้อปปิง้สนิค้ายา่นวอล์คกิง้สตรีท            หรือถนน 
                  สตรอยก์ ถนนช้อปปิง้ที่ยาวที่สดุในโลก     เร่ิมจากศาลาวา่การ 
                  เมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv  ที่มีสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดงั 
                  อาทิ  หลยุส์วิตตอง  ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวสิ, 
                  พอร์ซเลน เป็นต้น 
19.00 น.   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                  น าคณะพกั RADISSON BLU PLAZA OSLO   หรือเทียบเทา่ 
                  ในระดบัเดียวกนั 

วันที่ 10  
สนามบนิการ์ดเดอมูน - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
                  เที่ยวชมเมือง          รูปปัน้เงือกน้อยลติเติล้เมอร์เมด  
                  สญัลกัษณ์ของเมืองจากเทพนิยายอนัลอืลัน่     น า้พ ุ
                  เกฟิออน เทพธิดาผู้เสยีสละ,     พระราชวงัอมาเลยีน 
                  บอร์ก ที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์    เขตทา่เรือ  
                  Kongens Nytorv         ที่มีอาคารบ้านเรือนตัง้แตย่คุ 
                  คริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ซิตีฮ้อลล์ ใจกลางเมือง  
                  มีสวนสนกุทิโวลทีี่เกา่แก่ตัง้แตปี่ 1843       ได้รับการ 
                  ยกยอ่งให้เป็น                   แหลง่บนัเทิงที่เกา่แก่ที่สดุ 
                  แหง่หนึง่ของโลก 
11.30 น.    ออกเดินทางสูท่า่อากาศยานโคเปนเฮเกน   กาสทรัป  
                  เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
14.25 น.    ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ      โดยสายการบินไทย  
                  เที่ยวบินที่  TG 951 

วันที่ 11  
เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
06.00 น.    น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
        
          ********************************************************* 
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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 (วนัปิยะ) 150,000.- 135,000.- 120,000.- 25,000.- 20,000.- -29,000.-/-21,000.- 
** 03-13 ธันวาคม 2564 (วนัเฉลิมฯ) ** 155,000.- 140,000.- 125,000.- 25,000.- 20,000.- -29,000.-/-21,000.- 
** 24 ธ.ค. 64-03 ม.ค. 65 (วนัปีใหม่) ** 155,000.- 140,000.- 125,000.- 25,000.- 20,000.- -34,000.-/-26,000.- 
31 ม.ค. - 10 ก.พ. 2565 (วันตรุษจีน) 155,000.- 140,000.- 125,000.- 25,000.- 20,000.- -29,000.-/-21,000.- 

11-21 ก.พ. 2565 (วนัมาฆะบชูา) 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 (วนัสงกรานต์) 155,000.- 140,000.- 125,000.- 25,000.- 20,000.- -34,000.-/-26,000.- 
**วันเดินทาง 2 คณะที่เปลี่ยนเป็นล่องชมวาฬแทนโปรแกรมฟยอร์ด** 

ค่าทวัร์รวม :   
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 01 ต.ค. 2564 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป และสแกนดิเนเวียน ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่นอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/

อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหตุ ส าหรับผู้ เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจาก
กลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวาง
น า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั ค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

หมายเหตุ ทำงบริษัทไดเ้ตรียมกำรเดินทำงของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ำรถโคช้, จองทีพ่กั, ร้ำนอำหำร สถำนทีเ่ขำ้
ชมต่ำง ๆ ไวล่้วงหนำ้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเ่กิดเหตกุำรณ์ อำทิ กำรยกเลิกเทีย่วบิน, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,  กำรพลำดเทีย่วบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่
ทนั), กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล, ภยัพิบติั, กำรถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง ท ำใหก้ำรเดินทำงล่ำชำ้ หรือเหตสุดุวิสยัอืน่ ๆ ไม่สำมำรถเดินทำงไปยงั
จุดหมำยตำมโปรแกรมได ้หวัหนำ้ทวัร์ มีสิทธ์ิในกำรเปลีย่นโปรแกรม และไม่สำมำรถคืนเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีช่ ำระแลว้ เพรำะทำงบริษัทฯ ได้
ช ำระค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ล่วงหนำ้แลว้ และหำกมีค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ  เกิดข้ึนนอกจำกในรำยกำรทวัร์ หวัหนำ้ทวัร์จะแจ้งใหท่้ำนทรำบ เพรำะเป็นส่ิงทีท่ำง
บริษัท ฯ มิอำจรบัผิดชอบได ้
(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง (เช่นการปฏิบตัิการลา่แสงเหนือ จะต้องดู
สภาพอากาศเป็นหลกั) เนื่องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วัน 
ก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
   กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะ

เป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง และ 30 วนัก่อนการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน / เทศกาลสงกรานต ์
 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วนั 

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

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

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

 ● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดินทาง  
● HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั 

หกั 50% ของค่าทวัร์ 
หกั 50% ของค่าทวัร์ 

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

หกั 75% ของค่าทวัร์ 
หกั 75%  ของค่าทวัร์ 

 ● ในกรณีท่ีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของค่าทวัร์ 
 ● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมา

แทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมคือ
ค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทาง
สถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท่้านยืน่ขอวซ่ีาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั
ดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง 
ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 60 วนั

ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาล
คริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่า

ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

 


