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NNOORRTTHHEERRNN  LLIIGGHHTTSS  LLOOFFOOTTEENN  1111  DDAAYYSS  

AABBIISSKKOO--LLOOFFOOTTEENN--TTRROOMMSSOO  

  
1100  เม.ย.6เม.ย.633  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน)กรุงสตอ็กโฮล์ม (สวีเดน)  ศุกร์ศุกร์  
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ี

คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกั
ผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

1111  เม.ย.6เม.ย.633  เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน)เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน)  --เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมเมือง --พพิธิภณัฑ์เรือวาซาพพิธิภณัฑ์เรือวาซา  ––  ซิตีฮ้อลล์ซิตีฮ้อลล์  
--  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง  เสาร์เสาร์  

01.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี  TG960  
07.00 น. 
 

 

 

 

 

ถึงกรุงสตอ็กโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระ
และการตรวจของศลุกากร รถโค้ชรอรับคณะและน าทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซา Vasa 
เป็นเรือท่ีถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรือไว้ได้กวา่ 95 
เปอร์เซ็นต์ และตกแตง่ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบตัิ
ทางศิลปะท่ีโดดเดน่ และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสดุแห่งหนึง่ในโลก เรือล านีถ้กูจดั
แสดงไว้ในพิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือแสดงเรือล านีใ้นกรุงสตอกโฮล์ม ซึง่ประกอบไปด้วย
นิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกบัเรือล านี ้ 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา ซึง่คณุ
สามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภณัฑ์แหง่นีด้งึดดูนกัท่องเท่ียวได้มากท่ีสดุ ในบรรดา
พิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนัน้น าทา่นเข้าชมซิตีฮ้อลล์ หรือศาลาวา่การเมือง ซึง่ใช้เวลา
สร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐ
แดงกว่า 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ 
วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ได้รับรางวลัโนเบลในห้องบลฮูอลล์  
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ท่ีดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพ่ือรองรับแขกเหร่ือกวา่ 1,300 คน มีเวลาให้ทา่นได้
เดนิเท่ียวชม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
13.00 น. น าคณะเท่ียวชมกรุงสตอ็กโฮล์ม เมืองแหง่ประวตัิศาสตร์มาตัง้แตค่รัง้ศตวรรษท่ี 13 ศิลปะ

และสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของบ้านเมือง ตกึราม
บ้านช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยูริ่มน า้และตามเนินสงูต ่า ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองท่ี
สวยท่ีสดุแห่งหนึง่ในโลก น าทา่นชมเมืองท่ีจดุชมววิ แล้วผ่านชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่
ท่ีสดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้ร่องรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยคุกลาง 
และยงัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่อาคาร
พิพิธภณัฑ์ และมีเวลาให้ทา่นได้เดนิเลน่ชมเมืองยา่นวอล์คกิง้สตรีทอนัทนัสมยั หรือช้อปปิง้
ตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 น าคณะพัก  RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.radissonblu.com  

1122  เม.ย.6เม.ย.633  บนิสู่เมืองบนิสู่เมืองคิรูนาคิรูนา  --  โรงแรมน า้แข็ง โรงแรมน า้แข็ง --  อุทยานแห่งอุทยานแห่งชาตอิบิสโกชาตอิบิสโก  --  ปฏิบัตกิารปฏิบัตกิารล่าแสงล่าแสง
เหนือเหนือ  อาทติย์อาทติย์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบินกรุงสตอ็กโฮล์ม   
12.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองครูินา โดยเท่ียวบินสายการบินภายในประเทศ  
 ***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างท าการบนิ***  
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองท่ีอยู่เหนือท่ีสุดในประเทศสวีเดนท่ีมี

ประชากรอาศยัอยู่ มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองท่ีผลิตแร่เหล็กท่ีมีช่ือของประเทศ น าท่าน
เดินทางสูห่มู่บ้านยคุคสัเยร์วี เพื่อชมโรงแรมน า้แข็งที่ตัง้อยู่ท่ีหมู่บ้านยคุคสัเยร์วี Jukkasjärvi 
ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ว่ากนัว่าโรงแรมน า้แข็งแห่งนีเ้ป็นแห่งท่ีใหญ่ท่ีสดุและเป็น
แห่งแรกของโลก ทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้กับประเทศหนาวๆอ่ืนๆในโลก ให้สร้างโรงแรม
น า้แข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนีค้รอบคลมุพืน้ท่ี 59,200 ตารางฟุต สร้างขึน้จากเสา
น า้แข็ง 2,000 ต้นและก้อนน า้แข็งอีก 3,000 ตนั และในทกุๆฤดหูนาวของทกุปีสถาปนิกและ
นกัออกแบบจากทัว่โลกจะมารวมตวักนัท่ีน่ีเพื่อตดัก้อนน า้แข็งจากแม่น า้ทอร์เนอ (Torne) ท่ี
อยูใ่กล้เคียง มาเนรมิตเป็นห้องพกัในรูปแบบตา่งๆ 

 

 

 จากนัน้ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลปัป์ลนัด์ 
Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกให้เป็นสถานท่ีซึ่งแสงเหนือมีความสว่าง
ไสวมากท่ีสดุในโลก จากนัน้น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

(95 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
21.00 น. หลงัอาหารค ่า เร่ิมปฏิบตัิการล่าแสงเหนือ โรงแรมท่ีตัง้อยู่ใกล้ทะเลาสาบ Tornetrask และ

อุทยานแห่งชาติอบิสโก และท่ีน่ีเป็นท่ีตัง้ของศูนย์ศึกษาปรากฏการแสงเหนือ เป็นจุดท่ีมี
โอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค ่าคืน หากโชคดีฟ้าเปิด ท่านจะสามารถ
ถ่ายภาพแสงเหนือเก็บเป็นท่ีระลกึ  

 น าท่านเข้าพักโรงแรม HOTEL FJALLET, BJORKLIDEN หรือเทยีบเท่าในระดบั
เดียวกัน 

www.bjorkliden.com 

1133  เม.ย.6เม.ย.633  รถไฟสายอาร์คตคิเซอร์เคิล รถไฟสายอาร์คตคิเซอร์เคิล --  นาร์วิก นาร์วิก ((นอร์เวย์นอร์เวย์))  --  เมืองสโววาเมืองสโววาร์ดร์ด  --  หมู่เกาะโลหมู่เกาะโล
โฟเทนโฟเทน  จันทร์จันทร์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะนัง่รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล หนึ่งในเส้นทางรถไฟท่ีขึน้ช่ือว่า

สวยท่ีสดุ ให้ทา่นเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงามของป่าสนและทะเลสาบ 
***ส ำหรับรถไฟสำยอำร์คติคเซอร์เคิล อำจจะมีกำรยกเลิกโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นี้ข้ึนอยู่

 

http://www.radissonblu.com/
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กบัสภำพอำกำศ และควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั***  
12.29 น. เดินทางถึงเมืองนาร์วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเล

กว้างไกลอีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็ประพาสมาทรง
ทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมืองซึง่ยงัคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจบุนั 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเขต

ชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต 
Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ 

(237 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตราคาร Chinese 
 น าท่านเข้าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.thonhotels.com 
1144  เม.ย.6เม.ย.633  เที่ยวหมู่เกาะโลเที่ยวหมู่เกาะโลโฟเทนโฟเทน  --  นุสฟยอร์ด นุสฟยอร์ด --  มอคคาเนสมอคคาเนส  --  หมู่บ้าน หมู่บ้าน ÅÅ  --  หมู่บ้าน หมู่บ้าน 

RReeiinnee    อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะทอ่งเท่ียวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตัง้อยูใ่นเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ อาณาเขต

ของหมู่บ้านตัง้อยูเ่หนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคลิบริเวณใกล้ขัว้โลกเหนือ ล้อมรอบด้วยฟยอร์ด
และเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลมุตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้วยเมืองหรือหมู่บ้านเลก็ๆ 
หลายๆหมู่บ้าน กระจายตัง้อยูร่อบๆ เกาะ น าทา่นเดนิทางสูห่มู่บ้านนสุฟยอร์ด (Nusfjord) 
หมู่บ้านชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ีอีกแหง่ของนอร์เวย์ อีกทัง้ยงัเป็นหมู่บ้านท่ียงัคงมีวิถีชีวิต
แบบชาวประมงดัง้เดิมซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี โดยชาวประมงท่ีน่ีจะออกหาปลา
และน าปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพ่ือสง่ขายและเก็บไว้ทานในฤดู
หนาว ปลาสว่นใหญ่ท่ีจบัได้ในเขตนีค้ือปลาคอ็ด อิสระให้ทา่นได้เก็บภาพตามอธัยาศยั  

(130 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย น าคณะมุ่งหน้าสูบ่ริเวณทางตอนใต้ของเกาะท่ีเมืองมอคคาเนส เท่ียวชมหมู่บ้าน Å ท่ีได้ช่ือ

วา่เป็นหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสดุบนหมู่เกาะโลโฟเทน และเป็นจดุสิน้สดุของถนนสายหลกั E10 
ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลกัเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน จากนัน้เดินทางสูห่มู่บ้าน 
Reine อนัได้ช่ือวา่เป็นหมูบ้่านท่ีมี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสดุแห่ง
หนึ่งของเกาะโลโฟเทน น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกัในสไตล์บ้านชาวประมง (Rorbuer 
Cabins) บ้านชาวประมงสีแดงท่ีตัง้อยูริ่มทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิดท่านยงัสามารถเห็น
แสงเหนือปกคลมุทัว่บริเวณในยามค ่าคืน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าพักโรงแรม REINE RORBUER LOFOTEN หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.reinerorbuer.no 

1155  เม.ย.6เม.ย.633  เที่ยวเกาะเที่ยวเกาะโลโลโฟเทนโฟเทน  --  หมู่บ้านชาวประมง หมู่บ้านชาวประมง HHaammnnooyy  --  พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ --  พกัเมืองพกัเมือง
เมืองสโววาร์ดเมืองสโววาร์ด    พุธพุธ  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูห่มู่บ้านชาวประมง Hamnoy ซึง่เป็นหมู่บ้านชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ

ในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามไม่แพ้กบัหมูบ้่านอ่ืนๆ และเป็นอีกหนึ่งท่ีท่ีทา่นไม่ควรพลาด
การเก็บภาพประทบัใจ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Thai 
บา่ย น าคณะเข้าชมพิพิธภณัฑ์ไวกิง้ (Lofotr Vikingmuseum) ท่ีน่ีคณุสามารถสมัผสักบัยคุไวกิง้

ได้อยา่งแท้จริง นกัโบราณคดีได้ขดุค้นพบบ้านของชาวไวกิง้ท่ีมีอายเุก่าแก่คาดวา่น่าจะ
ประมาณ ค.ศ.500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และได้รับการบรูณะขึน้ใหม่ใน
ฐานะของพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตชีวา ได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองสโววาร์ด มี
เวลาให้ทา่นได้เก็บภาพประทบัใจของเมือง  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม Local 
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 น าท่านเข้าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.thonhotels.com 
1166  เม.ย.6เม.ย.633  เมืองสโววเมืองสโววาด์าด์  --  นาร์วิก นาร์วิก --  สวนสัตว์ สวนสัตว์ PPoollaarr  PPaarrkk  --  ทรูมเซอทรูมเซอ  พฤหสับดีพฤหสับดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองนาร์วิก เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ น าคณะ

เดนิทางสูภ่ตัตาคารเพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั 
(238 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย น าคณะออกเดินทางสูส่วนสตัว์ Polar Park ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นสวนสตัว์ท่ีอยูเ่หนือสดุของ

โลกแล้ว ยงัเป็นศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ในแถบขัว้โลก และถือวา่เป็นบ้านขนาดใหญ่ของสตัว์
สายพนัธุ์นกัลา่ อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสตัว์อ่ืนๆ อีกหลากสายพนัธุ์ 
อาทิ พวกกวางมซู, กวางเรนเดียร์, ววัมสัก์อ็อกซ์ อีกด้วย 

 

(69 ก.ม.) 

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็นเมืองและ
เทศบาลในเทศมณฑลทรุมส์ ประเทศนอร์เวย์ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ มี
ประชากรมากเป็นอนัดบั 7 ของนอร์เวย์ ทรูมเซอเป็นเมืองเล็กๆแตมี่ความเจริญและทนัสมยั
อย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแหง่ยโุรปเหนือ (Paris of the North) ด้วยภมูิ
ทศัน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลงั เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอีก
แห่งเหนือท่ีไม่ควรพลาด อีกทัง้ยงัเป็นประตสูู่ขัว้โลกเหนือและศนูย์กลางการส ารวจขัว้โลก
เหนืออีกด้วย 

(148 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม Local 
 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com 

** พกั 2 คืน **  
1177  เม.ย.6เม.ย.633  เที่ยวชมเมืองทรูมเซอเที่ยวชมเมืองทรูมเซอ  --  ล่องเรือชมฟยอร์ดล่องเรือชมฟยอร์ด  --  น่ัน่ังกระเช้าเคเบิล้คาร์สู่ยอดเขางกระเช้าเคเบิล้คาร์สู่ยอดเขา              

สโตรสไตเนินสโตรสไตเนิน  ศุกร์ศุกร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
08.30 น.  น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ น าท่านล่องเรือชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติกท่ี

สวยงามของทรูมเซอ ให้คณุได้ใกล้ชิดและมองเห็นทิวทศัน์อนังดงามของภเูขาและฟยอร์ด 
โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีเกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน า้แข็งเม่ือ
หลายล้านปีก่อน ตลอดเส้นทางทา่นจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหบุเขาจนเป็น
เหวขนาดใหญ่ (บนเรือมีชุดกนัหนำวให้ยืมและเสื้อชูชีพ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีที่บริษัทเรือ
ยกเลิกให้บริกำรอนัเนื่องมำจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย กำรล่องเรือชมฟยอร์ดใช้
เวลำประมำณ 3-5 ชัว่โมง) 

 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Asian Buffet 
บา่ย น าทา่นเท่ียวชมเมืองทรูมเซอ เร่ิมจากยา่นใจกลางเมือง ให้ทา่นได้ช่ืนชมความงดงามของ

เหลา่สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหลา่อาคารบ้านไม้เก่าแก่ท่ีถกู
แตง่แต้มด้วยสีสนัฉดูฉาด ซึง่ทรุมเซอเป็นเมืองท่ีมีบ้านเก่าท าจากไม้จ านวนมากท่ีสดุใน
นอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าท่ีสดุสร้างตัง้แตปี่ ค.ศ. 1789 จากนัน้ชมมหาวิหารอาร์กติก (Arctic 
Cathedral) วหิารสมยัใหม่ท่ีสร้างในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดบักระจกใหญ่ท่ีสดุในยโุรป 
จากนัน้น าทา่นนัง่เคเบิล้คาร์สูย่อดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึง่อยูส่งูจาก
ระดบัน า้ทะเล 420 เมตร ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพทัว่เมืองทรูมเซอ ซึง่มีลกัษณะเป็นเกาะ
อยูก่ลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ๆร้อมลอบ ทางด้านทิศตะวนัออกมีอาณาเขตติดตอ่กบัประเทศ
สวีเดนและฟินแลนด์ 

 

http://www.radissonblu.com/
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18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 หลงัอาหารค ่า เร่ิมปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยช่ือดงัของนอร์เวย์ เป็น

สว่นหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็นจดุยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกดั
อยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก (หากสภาพอากาศไม่
อ านวย หวัหน้าทวัร์อาจจะปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศใน
แตล่ะวนั) 

 

 น าคณะพกั RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com 
** พกัคืนท่ี 2 ** 

1188  เม.ย.6เม.ย.633  บนิสู่บนิสู่เมืองออสโลเมืองออสโล  --  เที่ยวชมเมืองเที่ยวชมเมือง  --  ช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกทช้อปป้ิงถนนคาร์ล โจฮันเกท  เสาร์เสาร์  
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast box  
06.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินทรูมเซอ เพ่ือเตรียมเดินทางสูเ่มืองออสโล  
08.15 น. เดนิทางสูอ่อสโล โดยเท่ียวบินท่ี DY323  
10.10 น. คณะถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์   
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บา่ย น าทา่นเท่ียวชมกรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ใน

ยคุเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 น าคณะชมอทุยานฟร็อกเนอร์ สถานท่ีจดัแสดงผลงาน
ศิลปะประตมิากรรมการแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหลอ่รูปคนด้วยส าริด
และทองแดง ผลงานทัง้หมดเป็นของ ‘กสุตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรช่ือดงั ซึง่ท่ีน่ีมีปฎิ
มากรรมมากกวา่ 200 ชิน้ให้ได้ชม โดยผลงานชิน้เอกเป็นเสากลางอทุยานซึง่มีควมสงูถึง 
17 เมตร ช่ือ Monolitten รอบเสาแกะสลกัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวติมนษุย์ ลกัษณะ
ของเสาโมโนลิท เป็นรูปคนจ านวนมากมายปีนป่ายกนัอยูบ่นเสาใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี 
จากหินแกรนิตเพียงแท่งเดียว และยงัมีรูปหลอ่ส าริด ช่ือ Angry Littleboy อนัโดง่ดงัไม่แพ้
กนั แล้วกลบัเข้าสูเ่ขตใจกลางเมือง ชมท าเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุวา่ 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลา
เทศบาลเมืองเก่าซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง น าทา่นถ่ายรูปกบัโรงละครแหง่ชาต ิ (The 
Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลให้เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ประโยชน์ และการปรับผงัการจราจรของชายฝ่ังด้านตวัเมืองออสโล อิสระให้ทา่นเดนิเลน่
ยา่น Aker Brygge ในอดีตกวา่ร้อยปีมาแล้ว เคยเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ในนอร์เวย์ 
ปัจจบุนัมีการปรับปรุงเป็นแหลง่รวมความบนัเทิงยอดนิยมท่ีครบครัน รวมทัง้เป็นย่านท่ีอยู่
อาศยัของชาวไฮโซออสโล มีบ้านเรือนหรู และร้านค้าทนัสมยัมากมาย เป็นแหลง่รวมความ
บนัเทิงยามราตรี มีผบั บาร์ ร้านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ชิลๆ มากมาย 

 

 อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท แหลง่ช้อปปิง้ที่มีช่ือเสียงที่สดุของ
นอร์เวย์ เป็นแหล่งทัง้ย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีมาเยือน
นอร์เวย์ตัง้อยูก่ลางกรุงออสโล มีสินค้าทกุสิ่งอยา่งให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวญัท่ีน่าซือ้
ก็คือ ผลิตภณัฑ์จากขนสตัว์ น า้มนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลกึ เช่น เรือไวกิง้ หรือ
ตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพืน้บ้านของนอร์เวย์ เคร่ืองครัว พวงกญุแจ สินค้าและ ของที่ระลกึต่างๆ 
เป็นต้น 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 น าคณะพกั RADISSON BLU PLAZA OSLO หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com 
1199  เม.ย.6เม.ย.633  สนามบินการ์ดเดอมูน สนามบินการ์ดเดอมูน --  เดนิทางกลับกรุงเทพฯเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินการ์ดเดอมนู กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 
(45 ก.ม.) 

13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG955  
2020  เม.ย.6เม.ย.633  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  จันทร์จันทร์  

http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonblu.com/
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06.20 น. น าทา่นเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ  โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง (เช่นการปฏิบตักิารลา่แสงเหนือ 
จะต้องดสูภาพอากาศเป็นหลกั) เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน 
จะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSUUPPPP  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD 

10 – 20 เม.ย. 2563 150,000.- 126,000.- 112,000.- 25,000.- 20,000.- -30,000.- 
-22,000.- 

คา่ทวัร์รวม คา่ทวัร์รวม ::      
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอียด

แนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่น
เองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้
น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ 
โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
  คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม

ท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีทา่นรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์
และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็น
การยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยต่อบคุคลดงัตอ่ไปนี ้เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยต่อบคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้าง



 
 
 
 
 
 
 

EUR50A_NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 D @ ABISKO-LOFOTEN-TROMSO_(10-20 Apr ’20)_Update 25.12.19         7/9 

ความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุ
ยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่น
อ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ  
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสบิห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
   คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจาก 
   นกัทอ่งเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
   2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
   2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
   2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิตัว๋เคร่ืองบิน (น (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จ่ายสว่นต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ 
RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือ
ยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 

100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสาย
การบินนัน้ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
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ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะถกู

เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่น
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ 
และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))    
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ือง

การสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เดก็ , 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้
การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ าของประเทศนอร์เวย์  ใช้เวลายื่นประมาณ 1155  วันวันท าการท าการ  
ตัง้แตว่นัท่ี ตัง้แตว่นัท่ี 1144  พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู ภาพถ่ายพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุม่แชงเก้น จะเร่ิมเก็บข้อมลูทางกายภาพของผู้ เดินทางโดยการเก็บข้อมลู ภาพถ่าย
ดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ ดิจิตอล ใบหน้าและข้อมลูสแกนลายนิว้มือ 1100  นิว้ ท่ีเรียกวา่ นิว้ ท่ีเรียกวา่   ไบโอเมตริกซ์ไบโอเมตริกซ์    ซึง่ข้อซึง่ข้อมลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ มลูของผู้สมคัร จะถกูบนัทกึไว้ในระบบฐานข้อมลูเก่ียวกบัวีซา่ 

VVIISS  เป็นระยะเวลา เป็นระยะเวลา 55  ปี ปี   ผู้สมคัรทกุทา่นจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับย่ืนวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมายผู้สมคัรทกุทา่นจงึต้องเดินทางมายงัศนูย์รับย่ืนวีซา่ด้วยตวัเองตามเวลานดัหมาย   
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรื

อประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / ส าเนาสตูิบตัร ใน

กรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   
 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 

หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 
 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้า
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ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อน
เม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัว
ด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้อง
ออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการ
เดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้องไปย่ืน

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขต
ลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวรและถงึแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่สถานทตูไม่
คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วละหากต้องการขอยื่นค าร้องใหมก่็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของทา่น เน่ืองจากการขอวี
ซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมมี่
สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง     
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ  

 


