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22.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมชิ ัน้ 4 ประต ู2 ROW D เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย THAI 

AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้กท่กุทา่น 

 

 

 

 

 

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยเทีย่วบนิที ่TG950 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตโิคเปนเฮเกน คาสทร์พั ประเทศเดนมารก์ น าคณะผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่(**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเดนมารก์

ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย)  

จากนัน้น าทา่นชม รปูปัน้นางเงอืกนอ้ย (The Little Mermaid) ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวัญแกก่รุง

โคเปนเฮเกน โดย คารล์ จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ตัง้บรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ ในปี ค.ศ. 1909 ซึง่มี

วนัทีส่อง สนามบนินานาชาตโิคเปนเฮเกน คาสทร์พั • รูปปั้นนางเงอืกนอ้ย • น า้พุเกฟิออน • 

พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ • ถนนสตรอยก ์• เมอืงนารว์คิ                 ( -/ ก ล า ง ว ัน /

เย็น) 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ        (-/-/-) 
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ความประทับใจในบลัเลตเ์รือ่ง เงอืกนอ้ยผจญภยั เมือ่รปูปัน้แลว้เสร็จถกูน าไปตดิตัง้ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 

ค.ศ. 1913 รูปปั้นนี้มีน ้ าหนักประมาณ 175 ก.ก. มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั ้งอยู่ที่

สวนสาธารณะรมิอา่วโคเปนเฮเกน บนกอ้นหนิบรเิวณทา่เรอืนูฮาฟน ์

 

 

ทีน่ ีเ่ป็นสถานทีย่อดฮติทีถู่กถา่ยภาพมากทีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลกเลยในแตล่ะปีจะมนีกัทอ่งเทีย่ว

มากกวา่ 1 ลา้นคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคูก่บัรปูปัน้ The Little Mermaid และถา้เรามาถงึโคเปนเฮเกนท ัง้ทก็ี

หา้มพลาดเลยนะคะ 

 

จากนัน้น าทา่นชม น า้พุเกฟิออน (Gefion Fountain)  

- รปูปั้นของเทพนีอรด์กิเกฟิออนทีก่ าลังลากจูงวัวกระทงิ 4 ตัว ตามต านานโบราณของนอรส์ (Norse 

Mythology) กลา่ววา่ เทพเีกฟิออนใหบ้ตุรชายทัง้สี ่แปลงกายเป็นวัว แลว้ไถกลบทะเล เทพนีอรด์กิ

เกฟิออนท าการไถคราดเพือ่ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารค์ รูปปั้นสรา้งขึน้ในโอกาสทีโ่รงผลติเบยีร์

คาร์ลสเ์บริ์ก อายุครบ 50 ปี ในปี ค.ศ.1897 ออกแบบโดย อันเดอร์ส บุนดก์าร์ด (Anders 

Bundgaard) ศลิปินชาวเดนมารก์ น ้าพแุหง่นีย้ังเป็นบอ่อธษิฐานศักดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นนยิมไปโยนเหรยีญ

ขอพรดว้ย 
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จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace)  

- อกีหนึง่อาคารสถาปัตยกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญของเมอืงโคเปนเฮเกน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1167 ภายใตก้ารน าของบชิอป Absalon ในสไตลบ์าร็อค ปราสาทถูกสรา้งขึน้อย่างสมบูรณ์ในปี 

ค.ศ. 1828 ภายในพระราชวังหลังนีป้ระกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญๆ มากมาย ทัง้รัฐสภาแห่งประเทศ

เดนมารก์ (The Danish Parliament) ศาลฎกีาและหอ้งท างานของนายกรัฐมนตร ีนอกจากนี ้

หลายๆ สว่นของตัวพระราชวังเองก็ยังใชใ้นการจัดงานราชพธีขีองราชวงศเ์ดนมารก์ หนึง่ในหอ้งที่

ย ิง่ใหญอ่ลังการทีส่ดุในพระราชวังแหง่นีค้อืเดอะเกรตฮอลล ์(The Great Hall) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ถนนสตรอยก ์(Strøget Street)  

- แหลง่ชอ็ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุของโคเปนเฮเกน ครอบคลมุ ถนน 4 สายดว้ยกันคอื Frederiksberggade, 

Nygade, Vimmelskaftet และ stergade เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกและยาวทีส่ดุในยโุรป 

มคีวามยาวกวา่ 1 ก.ม. และเป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แตปี่ ค.ศ. 1962 

 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบนินานาชาตโิคเปนเฮเกน คาสทร์พั เพือ่เดนิทางไปยัง 

เมอืงนารว์คิ ประเทศนอรเ์วย ์

15.30 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงโคเปนเฮเกน โดยสายการบนินอรว์เีจยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่DY941 

16.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิออสโล ประเทศนอรเ์วย ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

17.55 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนินอรว์เีจยีนแอรไ์ลน ์(DY) เทีย่วบนิที ่DY366 

19.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮารส์ตดั-นาร ์เอเวเนส ประเทศนอรเ์วย ์

 

น า้หนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งค านวณน า้หนกักระเป๋าส าหรบัการเดนิทาง หากเกนิ

ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บคา่น า้หนกัเพิม่เตมิ 

สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมกบัชว่งวนัเวลา และสภาพอากาศ 

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั Scandic Narvik หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูเ่กาะลอฟโฟเทน (Lofoten) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.)   

- ตัง้อยูเ่มอืงนูรล์ันด ์Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์บนคาบสมทุรสแกนดเินเวยี เป็น

สถานทีท่ีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในภาคเหนอืของนอรเ์วย ์มเีกาะใหญห่ลักๆ อยูด่ว้ยกนั 5 เกาะ ไดแ้ก ่

เกาะเอาสตโ์วเกย (Austvågsøya), เกาะกมิเซอยา (Gimsøya), เกาะเวสตว์อกอย (Vestvågøy), 

เกาะแฟลกสตัด (Flakstadøya), และ เกาะมอสเคเนส (Moskenesøya)  

 

 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงสโลเวอร ์(Svolvær)  

- ศูนย์กลางการเดนิทางและเป็นเมืองหลักของหมู่เกาะลอฟโฟเทน ตัง้อยู่บนเกาะเอาสต์โวเกย 

(Austvågsøya) เป็นเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือสดุในหมู่เกาะลอฟโฟเทน (Lofoten) ตามแนว 

เวสฟยอรด์ (Vestfjorden) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงทีเ่ก่าแก่และปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ยังคงท า

การประมงอยู ่จุดเด่นของเมอืงจะเป็นบา้นชาวประมงสแีดง (RORBUER) ตัง้อยูร่มิทะเลมอีา่วจอด

เรอืประมงเรยีงรายอยูม่ากมาย และยงัเป็นจดุเรอืลอ่งชมฟยอรด์และปลาวาฬออรก์า้ 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงนารว์คิ • หมูเ่กาะลอฟโฟเทน • เมอืงสโลเวอร ์• หมูบ่า้นชาวประมงเฮนนงิสวาร ์• 

เมอืงเลคเนส • พพิธิภณัฑไ์วกิง้โลโฟตร ์• เมอืงสแตมซุนด ์• ออกลา่แสงเหนอืออโรร่า                    

               (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั หมูบ่า้นเฮนนงิสวาร(์Henningsvær) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 

30 นาท)ี  

- หมูบ่า้นแหง่นีป้ระกอบอาชพีประมงเป็นหลัก และยงัมสีนามฟตุบอลทีม่ชี ือ่เสยีงอันโด่งดังทีต่ัง้อยูบ่น

เกาะเล็กๆทีม่ชี ือ่วา่ "เฮนนงิสวาร ์สเตเดีย้ม" (Henningsvær Stadium) ตัง้อยูร่มทะเลตัดกบัววิภเูขา

อนังดงาม อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเลคเนส (Leknes) ตัง้อยูเ่กาะเวสตว์อกอย (Vestvågøy)  

ระหว่างทางน าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑไ์วกิง้โลโฟตร ์(Lofotr Viking Museum) (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) มกีารคน้พบว่าเป็นที่ตัง้ของชุมชนชาวไวกิง้ในอดีตเป็นพพิธิภัณฑ์

ประวัตศิาสตรท์ีอ่ยู่บนพืน้ฐานของการฟ้ืนฟแูละการขดุคน้ทางโบราณคดขีองหมูบ่า้นเผ่าไวกิ้ง ปัจจุบัน

พืน้ทีด่ังกล่าวไดรั้บการขดุขึน้และสรา้งอาคารขึน้ใหมบ่นทีด่นิจัดสรร สว่นนี้ของพพิธิภัณฑป์ระกอบดว้ย

หอ้งแสดงนิทรรศการถาวร 2 แห่งและโรงภาพยนตร์ หอ้งโถงจัดแสดงผ่านวดิีโอและสิง่ประดษิฐท์ี่มี

เอกลักษณ์ จากการคน้พบและการขุดคน้ของบอรก์ โบราณวัตถุทางโบราณคดบีางส่วนมลีักษณะโดด

เดน่ 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงสแตมซุนด ์(STAMSUND) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 30 

นาท)ี หมูบ่า้นชาวประมงเล็กๆ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเกาะเวสตว์อกอย (Vestvågøy) 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าท่าน ออกลา่แสงเหนอื หรอืปรากฎการณ์ออโรรา่ NORTHERN LIGHT เป็นปรากฎการณ์ทาง

ธรรมชาตทิีม่แีสงเรอืงรองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะเกดิขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก เรยีกว่า 

แสงเหนอื 
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ทีพ่กั Live Lofoten Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่ับกจิกรรม น ัง่เรอื Crab Safari by RIB Boat  

- ชมความงดงามเของเกาะแห่งนี้ พรอ้มทัง้ท ากจิกรรมจับปูทะเลซึง่เป็นที่แรกที่มกีารจัดกจิกรรม

ลอ่งเรอืจับปทูะเลในเกาะลอฟโฟเทน ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการจับปทูะเลบนเกาะลอฟโฟเทน 

วนัทีส่ ี ่ น ัง่เรอื Crab Safari by RIB Boat • หมูบ่า้นนสัฟยอรด์ • เมอืงรนีน ์• หมูบ่า้นฮมันอย • 

หมูบ่า้นโอ • เมอืงสโลเวอร ์• MAGIC ICE BAR              ( เช้า /กลางว ัน /

เย็น) 
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 หลงัจากกจิกรรมจบัปยูกัษท์า่นจะไดช้มิรสชาตขิองปยูกัษโ์ดยชาวทอ้งถิน่จะปรงุน าไปตม้ใหท้า่น

ไดร้บัประทานกนัแบบสดสดเลยทเีดยีว เสริฟ์พรอ้มกบัขนมปงั และของหวาน 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนักบัเมนปูทูะเล 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนสัฟยอรด์ (Nusfjord) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาท)ี  

- เมอืงเล็กๆ ทีม่ทีัศนียภาพอันน่าสนใจ อกีแห่งหนึง่ในหมูเ่กาะลอฟโฟเทน ทีม่วีวิภเูขาสลับกับแมน่ ้า 

และภาพสะทอ้นววิ เทอืกเขาบนผนื  

อสิระใหท้า่นเดนิชม หมูบ่า้นนสัฟยอรด์ (Nusfjord Fishing Village)  

- ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น หมู่บา้นชาวประมงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและยังคงไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดเียีย่มอกีแห่ง

ของนอรเ์วย ์หมูบ่า้นแห่งนี้มกีระท่อมชาวประมงทัง้สเีหลอืงและแดง อกีทัง้ยังอนุรักษ์บา้นเมอืงเก่า

ไวเ้ป็นอยา่งด ีและไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) อกีดว้ย 

ใหท้า่นไดม้เีวลาเก็บภาพความ ประทับใจ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงรนีน ์(Reine) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 40 นาท)ี  

- อยูท่างตอนใตข้องเกาะ ระหว่างสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ  ธรรมชาตอิันสวยงามแปลก

ตา ไปตามถนนสาย E10 ซึง่เป็นถนนเสน้หลักสายเดยีวของหมูเ่กาะลอฟโฟเทน ใหท้่านไดเ้ดนิเล่น

ชมเมอืง และถา่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นฮมันอย (Hamnøy)  

- แวะถ่ายภาพกับมุมมหาชน ทีถ่่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนไดด้ทีีสุ่ดอกีจุดหนึง่คือ ภาพหมู่บา้น

ชาวประมงสแีดง หนา้ภเูขาสงูตระหงา่น ตัดกบัพืน้น ้าสฟ้ีาจากน ้าทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางไปยงั หมูบ่า้นโอ (Å)  
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- หมูบ่า้นทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุ บนหมูเ่กาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิน้สดุของถนนสายหลัก E10 ซึง่

ถอืวา่เป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บความนยิม อยา่งมากจากนักทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางกลับ เมอืงสโลเวอร ์(Svolvær) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.30ช.ม.) 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พเิศษหลังจากรับประทานอาหารเย็น น าท่าน

ชม MAGIC ICE BAR พรอ้มกบัเครือ่งดืม่

สุดพเิศษ ON ICE GLASS ทา่นละ  1  

แกว้ (NON ALCOHOL)  

- โดยสิง่ของภายในนี้จัดท าขึน้จากน ้าแข็ง 

และไดม้กีารตดิตัง้ทีม่แีสงไฟ LED เพือ่ 

เพิ่มความงดงาม ท่านจะไดช้มสีสัน

ผสมผสานกับเสยีงดนตรสีรา้งบรรยากาศ

ทีม่เีสน่หเ์ฉพาะ ซึง่จะชว่ยให ้ท่านไดด้ืม่

ด ่ากบับรรยากาศอนัไมธ่รรมดาของดนิแดนแหง่น ้าแข็งแหง่นีอ้ยา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั Thon Hotel Lofoten หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 
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เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัว ์Polar park (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3.45 ช.ม.)  

- ศูนยอ์นุรักษ์พันธุส์ัตวใ์นแถบขัว้โลก และยังเป็นสวนสัตวท์ีอ่ยูเ่หนือสดุของโลกอกีดว้ย ในนี้จะมทีัง้ 

หม,ี หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถงึสตัวอ์ืน่ๆ อกีหลากสายพันธุ ์อาท ิพวกกวางมซู, กวางเรน

เดยีร,์ วัวมสักอ์็อกซ ์

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอมโซ (Tromso) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3.30 ช.ม.)  

- อกีหนึ่งเมอืงท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสยีงตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย ์เป็นเมอืงเล็กๆ ที่มี

ความเจรญิ ดว้ยภมูทิัศนอ์นัสวยงาม มทีะเลเป็นฉากหนา้และภเูขาเป็นฉากหลัง เมอืงท่องเทีย่วยอด

นยิมอกีแห่งหนึง่ทีไ่ม่ควรพลาดอกีทังยังเป็นประตูสู่ขัว้โลกเหนือและศูนยก์ลางการส ารวจขัว้โลก

เหนอือกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอมมาเรย (Sommarøy)  

วนัทีห่า้ เมอืงสโลเวอร ์• สวนสตัว ์Polar park • เมอืงทรอมโซ • เมอืงซอมมาเรย   

                               (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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- หมูบ่า้นชาวประมงเกา่ในเขตตะวันตกของเทศบาล Tromsø ในเขต Troms ประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยู่

ประมาณ 36 กโิลเมตรทางตะวันตกของเมอืง Tromsø และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม 

น าทา่น ออกลา่แสงเหนอื หรอืปรากฎการณ์ออโรรา่ NORTHERN LIGHT  

- ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีม่แีสงเรอืงรองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะเกดิขึน้ในบรเิวณ

แถบขัว้โลก เรยีกวา่ แสงเหนอื 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

ทีพ่กั Sommarøy Arctic Hotel Tromsø หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 
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เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอมโซ (Tromso)  

น าทา่นท ากจิกรรมผจญภยัทีน่่าตืน่เตน้กบั สนุขัลากเลือ่น HUSKY FARM หรอื HUSKY SAFARI  

- ตัง้อยูใ่นภมูทิัศนห์บุเขาอารก์ตกิทีใ่หบ้รรยากาศสดชืน่และสวยงาม ท าใหฮ้ัสกีฟ้ารม์แห่งนี้มชี ือ่เสยีง

และเป็นทีรู่จั้ก อยา่งมากในการมาท ากจิกรรมสนัุขลากเลือ่น อกีทัง้สนัุขฮสักีเ้ป็นสนัุขเมอืงหนาวทีร่่า

เรงิ รักการวิง่เลน่ จงึใชส้นัุขฮสักีเ้ป็นสนัุขลากเลือ่นเพือ่ใหท้่านไดห้าประสบการณ์ท ากจิกรรมกันอกี

ทัง้ยงัเป็นการใหส้นัุขออกก าลังกายอกีดว้ย 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

 

น าท่าน น ัง่เคเบลิคารส์ูย่อดเขาสโตรสไตเนนิ 

(Storsteinen Mountain) เป็นยอดเขาสงูมี

จุดชมววิที่สามารถมองเห็นเมือง ทรอมโซและ

บรเิวณใกลเ้คียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยก

จากกนัโดยมรีอ่งน ้าซึง่เกดิจาก การกดัเซาะตัง้แต่

ยคุน ้าแข็ง กลายเป็นฟยอรด์อยู่โดยรอบ ใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพความประทับใจของเมอืงทรอมโซจาก

มมุสงู 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงทรอมโซ • สุนขัลากเลือ่น HUSKY FARM • น ัง่เคเบลิคารส์ูย่อดเขาสโตรสไตเนนิ • 

มหาวหิารอารค์ตกิ      (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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จากนัน้น าทา่น ชมยา่นใจกลางเมอืง  

- ใหท้า่นไดช้ืน่ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นมรดกทาง วัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคาร

บา้นไมเ้กา่แกท่ถีกูแตง่แตม้ดว้ยสสีนัสดใสฉูดฉาด 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่มหาวหิารอารค์ตกิ (Arctic Cathedral)  

- มหาวหิารทสีรา้งขึน้ในรปูแบบ สถาปัตยกรรมสมยัใหม ่สรา้งขึน้ในปี 1965 อกีทังยังมโีครงสรา้งโดด

เดน่ ซงึไดรั้บแรงบันดาลใจ ในการสรา้งมากจากสภาพภมูทิัศน์ในแบบ ภาคเหนือของนอรเ์วย ์มหา

วหิารอารค์ตกิยงัเป็นสถานททีอ่งเทยีวทีม่ ีชือ่เสยีงอกีแหง่หนึง่ของเมอืงทรอมโซอกีดว้ย 
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ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทรอมโซ Tromso airport 

19.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงออสโล (OSLO) โดยสายการบนิ SCANDINAVIAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่

SK4433  

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิออสโล เมอืงหลวงประเทศนอรเ์วย ์

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั Quality Airport Hotel Gardermoen หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ชม สวนประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์(Vigeland Sculpture Park)  

- ตัง้อยู่ในอุทยานฟร็อกเนอร์ Frogner เป็นสวนประตมิากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นไปดว้ย

ผลงานรูปแกะสลักหนิและรูปหล่อส ารดิจ านวนมากกว่า 200 ช ิน้งาน ทีน่่าทึง่คอื ผลงานทัง้หมดนัน้

สรรสรา้งโดยศลิปิน Gustav Vigeland เพยีงคนเดยีว แสดงใหเ้ห็นถงึความทุ่มเทของตัวศลิปินเป็น

อย่างมาก โดยใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปีเลยทีเดียว ประติมากรรมที่ท าดว้ยทองสัมฤทธิ ์

หนิแกรนติ และเหล็กหลอ่ รวมถงึประตมิากรรมชือ่ดัง คอื เด็กนอ้ยโมโห (The Angry Boy),  เสาโม

โนลทิ (The Monolith) และ วงลอ้แหง่ชวีติ (The Wheel of Life) 

 

 

 

น าทา่นชม ออสโลโอเปรา่เฮาส ์(Oslo Opera House)  

วนัทีเ่จ็ด สวนประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์• ออสโลโอเปรา่เฮาส ์• พระราชวงัหลวงออสโล • DFDS 

Scandinavian Seaways    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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- สถานทีส่ าหรับจัดแสดงคอนเสริต์โอเปร่าและการแสดงบัลเลต ์และยังเป็นโรงละครแห่งชาตขิอง

นอรเ์วยเ์ป็นศูนยว์ัฒนธรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในนอรเ์วย์ ตัวอาคารสรา้งจากกระจกและหนิออ่นขนาดใหญ่

สไตลโ์มเดริน์ ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากภเูขาน ้าแข็งออกแบบใหด้เูหมอืนธารน ้าแข็งยกัษ์โผลข่ึน้มา

จากน ้า และมสีะพานทีล่าดเอยีงสขีาวไวเ้ป็นพืน้ทีส่าธารณะอกีดว้ย 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั พระราชวงัหลวงออสโล (Royal Palace)  

- พระราชวังสุดยิง่ใหญ่อายุเกอืบ 200 ปี เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1824 เสร็จสมบูรณ์วันที ่26 เดอืน

กรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 ระยะเววลา 25 ปี 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
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14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่ทา่เรอืส าราญ DFDS Scandinavian Seaways เพือ่ท าการเชค็อนิ  

  (การนอนบนเรอืกรณุาเตรยีมกระเป๋าแยกชดุส าหรับคา้ง 1 คนืเพือ่ความ 

 

 

 

17.00 น. ออกเดนิทางสู ่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีบนเรอืมากมาย 

รา้นอาหาร สปา การแสดงโชว ์และอืน่ๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบฟุเฟตบ์นเรอื เมนซูฟีู๊ ดและอืน่ๆอกีมากมาย 

***โดยอาหารบฟุเฟตซ์ฟีู๊ ดทางเรอืจะจดัเตรยีมเมนอูาหารขึน้อยูแ่ตล่ะฤดกูาล*** 

ทีพ่กั  DFDS Scandinavian Seaways หอ้งแบบมหีนา้ตา่งเตยีงคู ่

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิโคเปนเฮเกน เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดท้ า TAX 

REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

13.50 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG951 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

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

วนัทีเ่กา้ สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ               (-/-/-) 
  

วนัทีแ่ปด สนามบนิโคเปนเฮเกน – สวุรรณภมูฯิ กรงุเทพ        (เชา้/-/-)
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หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความ

เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานที่

ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอน

เฟิรม์กอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร 

มหศัจรรย.์.. นอรเ์วย ์ลอฟโฟเทน+ทรอมโซ 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 6 

ปีพกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น(ไมเ่สรมิ

เตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 16 พฤศจกิายน 2565 25+1 149,999 149,999 139,999 +15,000 

03 – 11 ธนัวาคม 2565 25+1 149,999 149,999 139,999 +15,000 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

กรณีทีม่ตีั๋วเครือ่งบนิแลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์ 20,000 บาท 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
110,000-120,000 บาท 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัรค์นไทย *** 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป 

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ทัง้นีห้ากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม 

กรณีมวีซีา่แลว้ จะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวและปัญหาสขุภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

**ทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 41,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกว่า 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล

กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) 

กรณียกเลกิ : 
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 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท 

ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่น การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดังตอ่ไปนี ้

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่นืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่าน

หรอืไมผ่า่นการพจิารณา  

 ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้ง

ถูกหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม ่ออกตั๋ว

ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัด

จ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูกิรณีทา่นเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอื ต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเครื่องบนิ หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท จะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ ท่าน

ควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 10 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทาง

สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การ

ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซีา่

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง 

ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 
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 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวร์เป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 

ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 10 ท่าน ทาง

บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บั

เตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภมูติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรงุในชว่งฤดหูนาว หากวันเดนิทางตรงกบัวัน

เหลา่นี ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาที่

แน่นอนกอ่นเดนิทาง 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด 

ในการยืน่วซีา่ทางสถานทตูจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนมุตัผิลวซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอื

เดนิทางออกมาใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยดุ เสาร-์อาทติย ์

และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุของทางสถานทตู หรอื อาจชา้หรอืเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทตู         

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 
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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: 08 1929 9293 คะ่ 

 


