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Code: ID03-NOR-EUR50A-Northern_Light -11TG-Oct2021-115000-A210615 

Norway Northern Light best place to see 

แลปป์แลนด ์สวเีดน นอรเ์วย ์หมูเ่กาะโลโฟเทน่ 11 วนั 

 

 

วนัที ่1 (ศกุร)์ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิCheck-in เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย D16-19     

 

วนัที ่2 (เสาร)์ เทีย่วกรงุสต็อกโฮลม์ (สวเีดน) - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – ซติ ีฮ้อลล ์– แกมลา่สแตน 

01.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG960 

07.00 น. ถงึกรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงประเทศสวเีดน ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง  

ชมกรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์ ศลิปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย ตกึ

รามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวัง ตัง้อยูร่มิน ้าและตามเนนิสงูต า่ ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแหง่

หนึง่ในโลก  

แกมลา่สแตน เมอืงเกา่แกท่ีส่ดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้รอ่งรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยคุ

กลาง และยงัเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้ 
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พพิธิภณัฑเ์รอืวอซา Vasa เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่ 17 เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดด

เดน่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก  

ชมซติีฮ้อลล ์ หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื 

Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค 

  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย เขา้ทีพ่กั อสิระตามอธัยาศัย ยา่นถนนคนเดนิ Drottninggatan หรอืเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงหา้งดัง NK ทีม่ี

สนิคา้แบรนดด์ังอยา่งมากมาย ยา่น Birger Jarlsgatan แหลง่รวมแบรนดเ์นมชือ่ดังของยโุรป  

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

 น าคณะพกั Scandic Anglais hotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  

 

วนัที ่3 (อาทติย)์บนิสูเ่มอืงครินูา - โรงแรมน า้แข็ง - อทุยานแหง่ชาตอิบสิโก – ชมปรากฏการแสงเหนอื 

 รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

 **อสิระตามอธัยาศัย** 

12.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุสต็อกโฮลม์   

15.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงครินูา โดยเทีย่วบนิสายการบนิภายในประเทศ  

 ***ไมม่อีาหารกลางวันบรกิาร เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งท าการบนิ*** 15:15 – 16:45 

16.45 น. ถงึสนามบนิเมอืงครินูา เมอืงทีอ่ยูเ่หนอืทีส่ดุในประเทศสวเีดนทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่เป็นเมอืงทีผ่ลติแรเ่หล็กที่

มชี ือ่ของประเทศ หมูบ่า้นยคุคัสเยรว์ ี โรงแรมน ้าแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็นแหง่แรกของโลก ทัง้ยงัเป็นแรง

บนัดาลใจใหก้บัประเทศในขัว้โลก สรา้งโรงแรมน ้าแข็งตามอกีมากมาย โรงแรมแหง่นีส้รา้งขึน้จากเสาน ้าแข็ง 

2,000 ตน้และกอ้นน ้าแข็งอกี 3,000 ตัน และในทกุๆทกุปีสถาปนกิและนักออกแบบจากทั่วโลกจะมารวมตวั

กนัทีน่ีเ่พือ่ตดักอ้นน ้าแข็งจากแมน่ ้าทอรเ์นอ (Torne) ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงมาเนรมติเป็นหอ้งพักในรปูแบบตา่งๆ 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3)  

น าคณะออกจากทีพ่ักเพือ่ไปชมปรากฏการณ์แสงเหนอื บรเิวณใกลท้ะเลสาบ Tornetrask และอทุยาน

แหง่ชาตอิบสิโก ทีน่ีย่งัเป็นทีต่ัง้ของศนูยศ์กึษาปรากฏการณ์แสงเหนอื เป็นจดุทีม่โีอกาสในการเห็นแสงเหนอื

บนทอ้งฟ้าในยามค ่าคนื Lonely Planet ยกใหเ้ป็นสถานทีซ่ ึง่แสงเหนอืมคีวามสวา่งไสวมากทีส่ดุในโลก 

(ปรากฏการณ์นีข้ ึน้อยูก่บัปัจจัยหลายประการโดยเกดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถก าหนดได)้ แสงเหนอื

บนทอ้งฟ้า เป็นอกีหนึง่ส ิง่มหัศจรรยท์ีเ่ราไมส่ามารถพบเห็นไดง้า่ย จะมอียูใ่นเขตเหนอืเสน้อารค์ตกิ เซอรเ์คลิ 

เป็นตน้ไป ทา่นสามารถถา่ยภาพแสงเหนอืเก็บเป็นทีร่ะลกึ (ควรเตรยีมกลอ้งทีม่ปีระสทิธภิาพพอในการถา่ย

แสงเหนอื) ไดเ้วลาน าคณะเดนิทางกลบัทีพ่ัก  

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม KAAMOS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่4 (จนัทร)์ รถไฟสายอารค์ตคิเซอรเ์คลิ - นารว์กิ (นอรเ์วย)์ - เมอืงสโววารด์ - หมูเ่กาะโลโฟเทน 

 รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

10.00 น. น าคณะน่ังรถไฟขบวนพเิศษเสน้ทางสายอารค์ตคิเซอรเ์คลิ หนึง่ในเสน้ทางรถไฟทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุ ใหท้า่น

เพลดิเพลนิไปกบัทศันยีภาพอนังดงามของป่าสนและทะเลสาบ 

***ส าหรับรถไฟสายอารค์ตคิเซอรเ์คลิ อาจจะมกีารยกเลกิโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ***   

12.29 น. ถงึเมอืงนารว์กิ แวดลอ้มดว้ยภเูขาและทะเลกวา้ง อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เสด็จ

ประพาส ทรงทอดพระเนตรการท าเหมอืงแรข่องเมอืงซึง่ยงัคงเปิดใหบ้รกิารจนถงึปัจจบุนั 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางสูเ่มอืงสโววารด์ (Svolvær) ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางเขตชมุชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุม่

เกาะโลโฟเทน (Lofoten) อนัโดง่ดังในเขต Nordland ทางตอนเหนอืของประเทศนอรเ์วย ์

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม Lofoten SuiteHotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 (องัคาร) หมูเ่กาะโลโฟเทน - นสุฟยอรด์ - มอคคาเนส - หมูบ่า้น Å - หมูบ่า้น Reine 

 รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

น าคณะทอ่งเทีย่วในหมูเ่กาะโลโฟเทน ตัง้อยูใ่นเขต Nordland ประเทศนอรเ์วย ์ เหนอืเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ

ใกลเ้ขตขัว้โลกเหนอื เกาะโลโฟเทน ประกอบไปดว้ยหมูบ่า้นเล็กๆ หลายๆหมูบ่า้น กระจายตัง้อยูร่อบๆ  

หมูบ่า้นนุสฟยอรด์ (Nusfjord) หมูบ่า้นชาวประมงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีอ่กีแหง่ของนอรเ์วย ์ ยงัคงมวีถิชีวีติแบบ

ชาวประมงดัง้เดมิซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี โดยชาวประมงทีน่ีจ่ะออกหาปลาและน าปลามาผา่น

กระบวนการแปรรปูดว้ยการตากแหง้เพือ่สง่ขายและเกบ็ไวท้านในฤดหูนาว ปลาสว่นใหญท่ีจั่บไดใ้นเขตนีค้อื

ปลาค็อด อสิระใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพตามอธัยาศัย  

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

มุง่หนา้สูบ่รเิวณทางตอนใตข้องเกาะทีห่มูบ่า้น มอคคาเนส ชมหมูบ่า้น Å ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุ

บนหมูเ่กาะ และเป็นจดุสิน้สดุของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนสายหลักของโลโฟเทน หมูบ่า้น 

Reine หมูบ่า้นทีม่ ี Landscape ในการถา่ยภาพววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ น าคณะเขา้สูท่ีพั่กในสไตล์

บา้นชาวประมง (Rorbuer Cabins) บา้นชาวประมงสแีดงทีต่ัง้อยูร่มิทะเล หากโชคดแีละฟ้าเปิดทา่นยงั

สามารถเห็นแสงเหนอืปกคลมุทั่วบรเิวณในยามค า่คนื   

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร (7) 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม REINE RORBUER LOFOTEN หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่6 (พุธ) เทีย่วเกาะโลโฟเทน - หมูบ่า้นชาวประมง Hamnoy - พพิธิภณัฑไ์วกิง้ 

รบัประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

หมูบ่า้นชาวประมง Hamnoy ซึง่เป็นหมูบ่า้นชาวประมงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเกาะโลโฟเทน มคีวามสวยงามไมแ่พ ้

กบัหมูบ่า้นอืน่ๆ และเป็นอกีหนึง่ทีท่ีท่า่นไมค่วรพลาดการเก็บภาพประทับใจ   

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

เขา้ชมพพิธิภณัฑไ์วกิง้ (Lofotr Vikingmuseum) นักโบราณคดไีดข้ดุคน้พบบา้นของชาวไวกิง้ ทีม่อีายเุกา่แก่

คาดวา่น่าจะประมาณ ค.ศ.500 จัดท าเป็นพพิธิัณฑบ์อกเลา่เรือ่งราวใหค้นรุน่หลังไดช้ม 

รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร (9) 

 น าทา่นเขา้พกัโรงแรม Lofoten SuiteHotel **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่7 (พฤหสั) เมอืงสโววาด ์- นารว์กิ - สวนสตัว ์Polar Park - ทรมูเซอ 

รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม  

 เดนิทางสูเ่มอืงบเียอรค์วคิ เมอืงทางตอนเหนอืของประเทศนอรเ์วย ์ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (10) 

แวะชมสวนสตัว ์ Polar Park ทีน่ีน่อกจากจะเป็นสวนสตัวท์ีอ่ยูเ่หนอืสดุของโลกแลว้ ยงัเป็นศนูยอ์นุรักษ์พันธุ์

สตัวใ์นแถบขัว้โลก และถอืวา่เป็นบา้นขนาดใหญข่องสตัวส์ายพันธุนั์กลา่ อาท ิ หม,ี หมาป่า, แมวป่า Lynx, 

และรวมไปถงึสตัวอ์ืน่ๆ อกีหลากสายพันธุ ์อาท ิพวกกวางมซู, กวางเรนเดยีร,์ วัวมสักอ์็อกซ ์อกีดว้ย 

เมอืงทรมูเซอ Tromsø อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและทันสมยัอยา่งมากจน

ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปารสีแหง่ยโุรปเหนอื ดว้ยภมูทิัศนอ์นัสวยงาม มทีะเลเป็นฉากหนา้และภเูขาเป็น

ฉากหลัง เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอกีแหง่เหนอืทีไ่มค่วรพลาด อกีทัง้ยงัเป็นประตสููข่ัว้โลกเหนอืและศนูยก์ลาง

การส ารวจขัว้โลกเหนอือกีดว้ย 

รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

 น าคณะพกั Radisson Blu Hotel, Tromsø **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่8 (ศกุร)์ เมอืงทรมูเซอ - ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ - เคเบิล้คารส์ูย่อดเขาสโตรสไตเนนิ- ชมปรากฏการณ์

แสงเหนอื 

รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

น าทา่นลอ่งเรอืชมฟยอรด์ในแถบอารก์ตกิทีส่วยงามของทรมูเซอฟยอรด์ ใหค้ณุไดใ้กลช้ดิและมองเห็น

ทวิทศันอ์นังดงามอนัน่ามหศัจรรย ์ เกดิจากการกดัเซาะแผน่ดนิของธารน ้าแข็งเมือ่หลายลา้นปีกอ่น (ขอสงวน

สทิธิใ์นกรณีทีบ่รษัิทเรอืยกเลกิใหบ้รกิารอนัเนือ่งมาจากสภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย การลอ่งเรอืชมฟยอรด์

ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
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เทีย่วชมเมอืงทรมูเซอ เริม่จากยา่นใจกลางเมอืง สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม อาคารบา้นไม ้

เกา่แกท่ีถ่กูแตง่แตม้ดว้ยสสีนัฉูดฉาด ทรมุเซอเป็นเมอืงทีม่บีา้นเกา่ท าจากไมจ้ านวนมากทีส่ดุในนอรเ์วยเ์หนอื 

บา้นเกา่ทีส่ดุสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1789 ผา่นชมมหาวหิารอารก์ตกิ (Arctic Cathedral) วหิารสมยัใหมท่ีส่รา้งใน

ปี ค.ศ.1965 แลว้น่ังเคเบิล้คารส์ูย่อดเขาสโตรสไตเนนิ (Mt.Storsteinen) ซึง่อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 420 

เมตร ใหท้า่นไดช้มววิแบบพาโนรามา 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (13) 

น าคณะออกจากโรงแรมเพือ่ชมปรากฏการณ์แสงเหนอื ทรมูเซอ เป็นเมอืงสวยชือ่ดงัของนอรเ์วย ์เป็นสว่นหนึง่

ของแลปแลนด ์และเป็นจดุยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ในการลา่แสงเหนอื เพราะมพีกิดัอยูต่รงเสน้อารก์ตกิ และเป็น

หนึง่ในเมอืงวงแหวนแสงเหนอืของโลก (หากสภาพอากาศไมอ่ านวย หวัหนา้ทวัรอ์าจจะปรับเปลีย่นเวลาตาม

ความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวัน)  

 น าคณะพกั Radisson Blu Hotel, Tromsø **** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่9 (เสาร)์ บนิสูเ่มอืงออสโล - เทีย่วชมเมอืง - เรอืส าราญ DFDS 

 รบัประทานอาหารเชา้แบบ 

08.30 น. เดนิทางสูอ่อสโล โดยสายการบนิภายในประเทศ 

10.20 น. คณะถงึกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์  

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14) 

ชมกรงุออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองส ์ สรา้งในปี 

1648 อทุยานฟร็อกเนอร ์จดัแสดงผลงานประตมิากรรมการแกะสลักรปูเหมอืนจากหนิแกรนติ และการหลอ่รปู

คนดว้ยส ารดิและทองแดง ผลงานทัง้หมดเป็นของ ‘กสุตาฟ วคิเกอรแ์ลนด ์‘ ปฏมิากรชือ่ดัง เขา้สูเ่ขตใจกลาง

เมอืง ชมท าเนยีบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, เนชัน่แนลเธยีเตอร,์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเกา่

ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง น าทา่นถา่ยรปูกบัโรงละครแหง่ชาต ิ(The Oslo Opera House) หนึง่ในโครงการ

ปรับปรงุบรเิวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กดิเป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระโยชน ์ และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวั

เมอืงออสโล 

เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้

ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความ

สะดวกในการเดนิทางของทา่น) เรอืออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) ผา่นน่านน ้าของนอรเ์วยแ์ละ

สวเีดน 

อาหารค า่แบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ภายในภตัตาคารในเรอืส าราญ (15) 

พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญเดนิสมทุร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS หอ้งพกัคู ่ SEASIDE 

CABIN 
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วนัที ่10 (อาทติย)์โคเปนเฮเกน้ - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีนทีโ่รงแรม 

 เรอืเทยีบทา่ ณ กรงุโคเปนเฮเกน้ รถรอรับคณะแลว้เดนิทางสูท่า่อากาศยานโคเปนเฮเกน้ 

14.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG951  

  

วนัที ่11 (จนัทร)์ เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

************************************ 

ราคาเริม่ตน้ที ่(ไมต่ า่กวา่ 10 

ทา่น) 

115,000.- / ทา่น 

พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 19,000 บาท 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

08-18 ต.ค. / 15-25 ต.ค. / 22 ต.ค.-01 พ.ย. และ 29 ตค. – 08 พ.ย. 2021 

สหภาพยโุรปเตรยีมเปิดรบันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีฉ่ดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดสแลว้ เขา้ประเทศไดโ้ดยไม่

ตอ้งกกัตวั โดยฉดีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วนั  และหากเดนิทางมาจากประเทศทีม่คีวามเสีย่งต า่ จะฉดี

วคัซนีตา้นโควดิแลว้หรอืยงัไมฉ่ดีวคัซนีก็ได ้ หากผลตรวจโควดิเป็นลบ ก็ไมต่อ้งกกัตวัเชน่กนั วคัซนีทีฉ่ดี

จะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยองคก์ารยาแหง่สหภาพยโุรป หรอื EMA น ัน่คอื Pfizer-BioNTech / Moderna / 

AztraZeneca / Johnson & Johnson’s / Sinopharm / (Sinovac , Sputnik V อยูใ่นข ัน้ตอนการ

พจิารณาขึน้ทะเบยีน) 

 
 
คา่ทวัรร์วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ประเทศนอรเ์วย ์

 ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเสน้ทาง สต็อกโฮลม์ - คริูน่า / ทรูมโซ ่- ออสโล ่

 คา่โรงแรมทีพั่กตามระบ ุหรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 ทา่น 

 1 night เรอื DFDS Seaway หอ้งพักแบบ COMMONDORE DELUXE หอ้งละ 2 ทา่น 

 คา่รถปรับอากาศ 16 ทีน่ั่ง น าเทีย่วตามโปรแกรม 

 Thai speaking น าคณะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมเริม่ทีส่นามบนิ Stockholm และจบทีส่นามบนิ Copoenhagen 

 คา่บรกิารอาหารเชา้ในโรงแรม และอาหารกลางวนั / ค า่ รวม 15 มือ้ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่Vasa Museum , City Hall , Icehotel , Loftr Viking Museum , Fjellheisen Cable Car , Fjord Cruise 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางและสขุภาพ ในวงเงนิ 1 ลา้นบาท 

 

 คา่ทวัรไ์มร่วม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เสน้ทางกรุงเทพฯ - สต็อกโฮลม์ / โคเปนเฮเกน้ - กรุงเทพฯ 

 คา่ท า PCR Test กอ่นออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถา้ม)ี 
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 ระยะที ่3 : เดอืน ต.ค. - ธ.ค. (ไมต่อ้งกักตวั) 

ตอ่ยอดจากระยะที ่2 โดยนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการฉดีวคัซนีแลว้และมผีลตรวจหาเชือ้โควดิ - 19 เป็นลบ จะสามารถเดนิทาง

ไปยังพืน้ทีน่ าร่องอืน่ๆ เชน่ ภเูก็ต, กระบี,่ พังงา, สมยุ, พัทยา และเชยีงใหม ่โดยตรงผ่านเครือ่งบนิ และสามารถทอ่งเทีย่ว

ในพืน้ทีต่า่งๆไดโ้ดยไมต่อ้งกักตวั 

 คา่เขา้ชมทีน่อกเหนอืจากรายการทวัร ์/ คา่ excursion ทีไ่ม่ไดร้ะบ ุ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว, อาหารบางมือ้, คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

ข ัน้ตอนการสมคัรรว่มเดนิทางกบัทวัร ์

 

ข ัน้ตอนที ่1 กรอกแบบฟอรม์รายละเอยีด พรอ้มสง่ copy หนา้พาสปอรต์ เพือ่แจง้ความประสงคใ์นการร่วมเดนิทาง โดยระบุ

รายละเอยีดวนัเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บคา่มัดจ า 11,000 บาท เพือ่เป็นคา่ด าเนนิการในการขอวซีา่ (หากไดท้ าการจา่ย

คา่ธรรมเนยีมวซีา่แลว้มกีารยกเลกิ ทา่นจะไดรั้บเงนิคนื 5,500 บาทเทา่นัน้) 

 

ข ัน้ตอนที ่2 ในกรณีทีท่า่นใหท้างบรษัิทฯ ด าเนนิการจองตั๋วเครือ่งบนิให ้ทางบรษัิทฯจะแจง้ราคาและไฟลทค์อนเฟิรม์ทีน่ั่งเรยีบรอ้ย 

พรอ้มแจง้วนัออกตั๋วโดยทา่นช าระเงนิคา่ตั๋วเครือ่งบนิตามจ านวนทีไ่ดแ้จง้ไป หลงัจากนัน้ภายใน 72 ช.ม. ทา่นจะไดรั้บตั๋วเครือ่งบนิ 

e-ticket จัดสง่ใหท้างอเีมล ์ (การยกเลกิหรอืการเลือ่นการเดนิทางใดๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ รวมถงึคา่ธรรมเนยีมใน

การยกเลกิ ใหเ้ป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด) 

 

ข ัน้ตอนที ่3 หากยังมปีระกาศกกัตัวใน area ภเูก็ต, กระบี,่ พังงา, สมยุ, พัทยา และเชยีงใหม ่ ทา่นลกูคา้ตอ้งสง่มอบ booking 

โรงแรมตาม area ทีท่า่นเลอืก โดยทางบรษัิทฯ จะสง่ใบค ารอ้งไปยังสถานกงศลุไทยในฝร่ังเศส เพือ่ขอใบรับรอง COE (Certificate 

of Entry) ในการกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย พรอ้มแจง้สถานทีก่ักตวัใหก้ระทรวงตา่งประเทศ รวมถงึ กองตรวจคนเขา้เมอืงไดรั้บทราบ  

 

ข ัน้ตอนที ่4 ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง 29 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เพือ่ทีท่างบรษัิทฯ จะไดน้ าไปเป็น

คา่ใชจ้่ายตา่งๆในการเดนิทางของคณะทวัร ์ และหากมกีารยกเลกิ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิ

คา่บรกิารคนืใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563" ใน "ราชกจิจานุเบกษา" ประกาศหลกัเกณฑ ์

 

4. ในกรณีมเีหตทุีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วไม่สามารถเดนิทางไดเ้ฉพาะตวั ใหนั้กทอ่งเทีย่วแจง้ความประสงคข์อรับเงนิคา่บริการคนืจากผู ้

ประกอบธรุกจิน าเทีย่ว เมือ่นักทอ่งเทีย่วแจง้ความประสงคต์ามวรรคหนึง่ ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วตอ้งจา่ยเงนิคนืแกนั่กทอ่งเทีย่วใน

อตัรา ดงัตอ่ไปนี้ 

 

(1) ถา้นักทอ่งเทีย่วแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื

ในอตัรารอ้ยละหนึง่รอ้ยของเงนิคา่บรกิาร 

 

(2) ถา้นักทอ่งเทีย่วแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ ไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ใหค้นืใน

อตัรารอ้ยละหา้สบิของเงนิคา่บรกิาร 

 

(3) ถา้นักทอ่งเทีย่วแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบ นอ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว ไมต่อ้งคนื

เงนิคา่บรกิาร 

 

ผูจ้ดัทวัร ์ มคีวามประสงคท์ีจ่ะจัดน าทา่นลกูคา้ทีต่อ้งการออกไปเทีย่วตา่งประเทศปลายทางทีม่คีวามปลอดภัย ตอ่โรคระบาด Covid-

19 ภายใตว้ถิทีอ่งเทีย่วใหม ่ (new normal) ซึง่การจัดไปยังประเทศใน EU ในครัง้นี ้ เพราะผูจ้ัดเล็งเห็นวา่ทา่นลกูคา้สามารถไดไ้ป

ผอ่นคลาย ทอ่งเทีย่ว ปลอดภัยตอ่ชวีติ ผูจั้ดทัวรข์อใหท้า่นท าความเขา้ใจในการปรับตวัทอ่งเทีย่ววถิใีหม ่ ทียั่งมกีฏหมายของแตล่ะ

ประเทศยังไมเ่ปิดกวา้งอนัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดทีอ่าจจะเกดิขึน้อกีครัง้ เป็นความพยายามทีจ่ะสรา้งการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิขึน้มา

อกีครัง้ หลงัจากหยดุนิง่ไปเป็นระยะเวลาปีกวา่ๆ ใหก้ลบัมาทอ่งเทีย่วไดอ้กี 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


