
 

NNOORRTTHHEERRNN  LLIIGGHHTTSS  LLOOFFOOTTEENN  1111  DDAAYYSS  
AABBIISSKKOO--LLOOFFOOTTEENN--TTRROOMMSSOO  

  
1100  เม.ย.6เม.ย.633  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน)กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน)  ศุกร์ศุกร์  
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ  ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบินไทย เจา้หนา้ที่

คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพกั
ผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, 
จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทัน), 
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธิ์
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษิัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

1111  เม.ย.6เม.ย.633  เทีย่วกรุงสต็อกโฮลม์(สวีเดน)เทีย่วกรุงสต็อกโฮลม์(สวีเดน)  --เที่ยวชมเมือง เที่ยวชมเมือง --พิพิธภัณฑเ์รือวาซาพิพิธภัณฑเ์รือวาซา  ––  ซิตีฮ้อลล์ซิตีฮ้อลล์  
--  ช้อปป้ิงช้อปป้ิง  เสาร์เสาร์  

01.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่  TG960  
07.00 น. 
 

 

 

ถึงกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรบัสมัภาระ
และการตรวจของศลุกากร รถโคช้รอรบัคณะและน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา Vasa 
เป็นเรือที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้สว่นเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 
เปอรเ์ซ็นต ์ และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิ
ทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลก เรือล านีถ้กูจดั
แสดงไวใ้นพิพิธภณัฑท์ี่สรา้งขึน้เพื่อแสดงเรือล านีใ้นกรุงสตอกโฮลม์ ซึ่งประกอบไปดว้ย
นิทรรศการที่เก่ียวขอ้งกบัเรือล านี ้ 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกบัเรือวาซา ซึ่งคณุ
สามารถรบัชมได ้ 16 ภาษา พิพิธภณัฑแ์ห่งนีด้งึดดูนกัทอ่งเที่ยวไดม้ากที่สดุ ในบรรดา

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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พิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย จากนัน้น าท่านเขา้ชมซิตีฮ้อลล ์หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใชเ้วลา
สรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐ
แดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ 
วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลในหอ้งบลฮูอลล ์
ที่ดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสิรต์ฮอลล ์ เพื่อรองรบัแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาใหท้่านได้
เดินเที่ยวชม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
13.00 น. น าคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวตัิศาสตรม์าตัง้แต่ครัง้ศตวรรษที่ 13 ศิลปะ

และสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของบา้นเมือง ตกึราม
บา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่รมิน า้และตามเนินสงูต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองที่
สวยที่สดุแห่งหนึ่งในโลก น าท่านชมเมืองที่จดุชมวิว แลว้ผ่านชมแกมลา่สแตนเมืองเก่าแก่
ที่สดุและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจบุนัยงัทิง้รอ่งรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง 
และยงัเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัหลวง, รฐัสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุม่อาคาร
พิพิธภณัฑ ์ และมีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเลน่ชมเมืองย่านวอลค์กิง้สตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ปปิง้
ตามอธัยาศยั 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าคณะพัก  RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือเทียบเท่ าในระดับ

เดียวกัน 
www.radissonblu.com  

1122  เม.ย.6เม.ย.633  บินสู่เมืองบินสู่เมืองคิรูนาคิรูนา  --  โรงแรมน ้าแข็ง โรงแรมน ้าแข็ง --  อุทยานแห่งชอุทยานแห่งชาาติติอบิสโกอบิสโก  --  ปฏิบัติการปฏิบัติการล่าแสงล่าแสง
เหนือเหนือ  อาทติย์อาทติย์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินกรุงสต็อกโฮลม์   
12.20 น. ออกเดินทางสูเ่มืองคิรูนา โดยเที่ยวบินสายการบินภายในประเทศ  
 ***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างท าการบิน***  
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคิรูนา ซึ่งนับไดว่้าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มี

ประชากรอาศัยอยู่ มีความส าคญัเพราะเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ น าท่าน
เดินทางสูห่มู่บา้นยุคคสัเยรวี์ เพื่อชมโรงแรมน า้แข็งที่ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นยุคคสัเยรวี์ Jukkasjärvi 
ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ว่ากันว่าโรงแรมน า้แข็งแห่งนีเ้ป็นแห่งที่ใหญ่ที่สดุและเป็น
แห่งแรกของโลก ทัง้ยงัเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับประเทศหนาวๆอื่นๆในโลก ใหส้รา้งโรงแรม
น า้แข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนีค้รอบคลุมพื ้นที่ 59,200 ตารางฟุต สรา้งขึน้จากเสา
น า้แข็ง 2,000 ตน้และกอ้นน า้แข็งอีก 3,000 ตนั และในทกุๆฤดหูนาวของทกุปีสถาปนิกและ
นกัออกแบบจากทั่วโลกจะมารวมตวักนัที่นี่เพื่อตดักอ้นน า้แข็งจากแม่น า้ทอรเ์นอ (Torne) ที่
อยู่ใกลเ้คียง มาเนรมิตเป็นหอ้งพกัในรูปแบบต่างๆ 

 

 

 จากนั้นออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลปัป์ลันด ์
Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกใหเ้ป็นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสว่าง
ไสวมากที่สดุในโลก จากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

(95 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
21.00 น. หลงัอาหารค ่า เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ โรงแรมที่ตัง้อยู่ใกลท้ะเลาสาบ Tornetrask และ

อุทยานแห่งชาติอบิสโก และที่นี่เป็นที่ตั้งของศูนยศ์ึกษาปรากฏการแสงเหนือ เป็นจุดที่มี
โอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค ่าคืน หากโชคดีฟ้าเปิด ท่านจะสามารถ
ถ่ายภาพแสงเหนือเกบ็เป็นที่ระลกึ  

 น าท่านเข้าพักโรงแรม HOTEL FJALLET, BJORKLIDEN หรือเทยีบเท่าในระดับ
เดียวกัน 
 
 

www.bjorkliden.com 

http://www.radissonblu.com/
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1133  เม.ย.6เม.ย.633  รถไฟสายอารค์ติคเซอรเ์คิล รถไฟสายอารค์ติคเซอรเ์คิล --  นารว์ิก นารว์ิก ((นอรเ์วย์นอรเ์วย์))  --  เมืองสโววาเมืองสโววารด์รด์  --  หมู่เกาะโลหมู่เกาะโล
โฟเทนโฟเทน  จันทร์จันทร์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเสน้ทางสายอารค์ติคเซอรเ์คิล หนึ่งในเสน้ทางรถไฟที่ขึน้ชื่อว่า

สวยที่สดุ ใหท้่านเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงามของป่าสนและทะเลสาบ 
***ส ำหรบัรถไฟสำยอำร์คติคเซอร์เคิล อำจจะมีกำรยกเลิกโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัสภำพอำกำศ และควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั*** 

 
 

12.29 น. เดินทางถึงเมืองนารวิ์กทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย์แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเล
กวา้งไกลอีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จประพาสมาทรง
ทอดพระเนตรการท าเหมืองแรข่องเมืองซึ่งยงัคงเปิดใหบ้รกิารจนถึงปัจจบุนั 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย รถโคช้รอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่เมืองสโววารด์ (Svolvær) ซึ่งเป็นเมืองศูนยก์ลางเขต

ชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต 
Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์

(237 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตราคาร Chinese 
 น าท่านเข้าพกัโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.thonhotels.com 
1144  เม.ย.6เม.ย.633  เทีย่วหมู่เกาะโลเทีย่วหมู่เกาะโลโฟเทนโฟเทน  --  นุสฟยอรด์ นุสฟยอรด์ --  มอคคาเนสมอคคาเนส  --  หมู่บ้าน หมู่บ้าน ÅÅ  --  หมู่บ้าน หมู่บ้าน 

RReeiinnee    อังคารอังคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะท่องเที่ยวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตัง้อยู่ในเมือง Nordland ประเทศนอรเ์วย ์ อาณาเขต

ของหมู่บา้นตัง้อยู่เหนือเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิลบรเิวณใกลข้ัว้โลกเหนือ ลอ้มรอบดว้ยฟยอรด์
และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลมุตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปดว้ยเมืองหรือหมู่บา้นเล็กๆ 
หลายๆหมู่บา้น กระจายตัง้อยู่รอบๆ เกาะ น าท่านเดินทางสูห่มู่บา้นนสุฟยอรด์ (Nusfjord) 
หมู่บา้นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สดุที่อีกแห่งของนอรเ์วย ์ อีกทัง้ยงัเป็นหมู่บา้นที่ยงัคงมีวิถีชีวิต
แบบชาวประมงดัง้เดิมซึ่งไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลา
และน าปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปดว้ยการตากแหง้เพื่อสง่ขายและเก็บไวท้านในฤดู
หนาว ปลาสว่นใหญ่ที่จบัไดใ้นเขตนีค้ือปลาค็อด อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

(130 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย น าคณะมุ่งหนา้สูบ่รเิวณทางตอนใตข้องเกาะที่เมืองมอคคาเนส เที่ยวชมหมู่บา้น Å ที่ไดช้ื่อ

ว่าเป็นหมู่บา้นที่สวยที่สดุบนหมู่เกาะโลโฟเทน และเป็นจดุสิน้สดุของถนนสายหลกั E10 
ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลกัเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน จากนัน้เดินทางสูห่มู่บา้น 
Reine อนัไดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้นที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สดุแหง่
หนึ่งของเกาะโลโฟเทน น าคณะเดินทางเขา้สูท่ี่พกัในสไตลบ์า้นชาวประมง (Rorbuer 
Cabins) บา้นชาวประมงสีแดงที่ตัง้อยู่รมิทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิดท่านยงัสามารถเห็น
แสงเหนือปกคลมุทั่วบรเิวณในยามค ่าคืน 

 

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

เดียวกัน 
www.reinerorbuer.no 

1155  เม.ย.6เม.ย.633  เทีย่วเกาะเทีย่วเกาะโลโลโฟเทนโฟเทน  --  หมู่บ้านชาวประมง หมู่บ้านชาวประมง HHaammnnooyy  --  พิพิธภัณฑไ์วกิง้ พิพิธภัณฑไ์วกิง้ --  พักเมืองพักเมือง
เมืองสโววารด์เมืองสโววารด์    พุธพุธ  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูห่มู่บา้นชาวประมง Hamnoy ซึ่งเป็นหมู่บา้นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สดุ

ในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามไม่แพก้บัหมู่บา้นอื่นๆ และเป็นอีกหนึ่งที่ที่ท่านไม่ควรพลาด
การเก็บภาพประทบัใจ 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Thai 
บ่าย น าคณะเขา้ชมพิพิธภณัฑไ์วกิง้ (Lofotr Vikingmuseum) ที่นี่คณุสามารถสมัผสักบัยคุไวกิง้

ไดอ้ย่างแทจ้รงิ นกัโบราณคดีไดข้ดุคน้พบบา้นของชาวไวกิง้ที่มีอายเุก่าแก่คาดว่าน่าจะ
ประมาณ ค.ศ.500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และไดร้บัการบรูณะขึน้ใหม่ใน
ฐานะของพิพิธภณัฑท์ี่มีชีวิตชีวา ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่เมืองสโววารด์ มี
เวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจของเมือง  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าพักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.thonhotels.com 
1166  เม.ยเม.ย.6.633  เมืองสโววาด์เมืองสโววาด์  --  นารว์ิก นารว์ิก --  สวนสัตว ์สวนสัตว ์PPoollaarr  PPaarrkk  --  ทรูมเซอทรูมเซอ  พฤหัพฤหัสบดีสบดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองนารวิ์ก เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์ น าคณะ

เดินทางสูภ่ตัตาคารเพื่อรบัประทานอาหารกลางวนั 
(238 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูส่วนสตัว ์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสตัวท์ี่อยู่เหนือสดุของ

โลกแลว้ ยงัเป็นศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุส์ตัวใ์นแถบขัว้โลก และถือว่าเป็นบา้นขนาดใหญ่ของสตัว์
สายพนัธุน์กัลา่ อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสตัวอ์ื่นๆ อีกหลากสายพนัธุ ์
อาทิ พวกกวางมซู, กวางเรนเดียร,์ ววัมสักอ์็อกซ ์อีกดว้ย 

 

(69 ก.ม.) 

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองและ
เทศบาลในเทศมณฑลทรุมส ์ประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์มี
ประชากรมากเป็นอนัดบั 7 ของนอรเ์วย ์ทรูมเซอเป็นเมืองเล็กๆแต่มีความเจรญิและทนัสมยั
อย่างมากจนไดร้บัการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยโุรปเหนือ (Paris of the North) ดว้ยภูมิ
ทัศนอ์ันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลงั เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีก
แห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทัง้ยงัเป็นประตสูู่ขัว้โลกเหนือและศนูยก์ลางการส ารวจขัว้โลก
เหนืออีกดว้ย 

(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  เทีย่วชมเมืองทรูมเซอเทีย่วชมเมืองทรูมเซอ  --  ล่องเรือชมฟยอรด์ล่องเรือชมฟยอรด์  --  น่ัน่ังกระเช้าเคเบิล้คารสู่์ยอดเขางกระเช้าเคเบิล้คารสู่์ยอดเขา              

สโตรสไตเนินสโตรสไตเนิน  ศุกร์ศุกร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น.  น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ น าท่านล่องเรือชมฟยอรด์ในแถบอารก์ติกที่

สวยงามของทรูมเซอ ใหค้ณุไดใ้กลช้ิดและมองเห็นทิวทศันอ์นังดงามของภูเขาและฟยอรด์ 
โดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน า้แข็งเมื่อ
หลายลา้นปีก่อน ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศันข์องล าธารที่กดัเซาะหบุเขาจนเป็น
เหวขนาดใหญ่ (บนเรือมีชุดกนัหนำวให้ยืมและเสือ้ชูชีพ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือ
ยกเลิกใหบ้ริกำรอนัเนื่องมำจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย กำรล่องเรือชมฟยอร์ดใช้
เวลำประมำณ 3-5 ชั่วโมง) 

 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asian Buffet 

http://www.radissonblu.com/
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บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากย่านใจกลางเมือง ใหท้่านไดช้ื่นชมความงดงามของ
เหลา่สถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหลา่อาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ที่ถกู
แต่งแตม้ดว้ยสีสนัฉดูฉาด ซึ่งทรุมเซอเป็นเมืองที่มีบา้นเก่าท าจากไมจ้ านวนมากที่สดุใน
นอรเ์วยเ์หนือ บา้นเก่าที่สดุสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1789 จากนัน้ชมมหาวิหารอารก์ติก (Arctic 
Cathedral) วิหารสมยัใหม่ที่สรา้งในปี ค.ศ. 1965 มีภาพประดบักระจกใหญ่ที่สดุในยโุรป 
จากนัน้น าท่านนั่งเคเบิล้คารส์ูย่อดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยู่สงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 420 เมตร ใหท้่านไดช้มทศันียภาพทั่วเมืองทรูมเซอ ซึ่งมีลกัษณะเป็นเกาะ
อยู่กลางฟยอรด์มีเกาะใหญ่ๆรอ้มลอบ ทางดา้นทิศตะวนัออกมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศ
สวีเดนและฟินแลนด ์

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 หลงัอาหารค ่า เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอรเ์วย ์เป็น

สว่นหนึ่งของแลปแลนด ์และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัด
อยู่ตรงเสน้อารก์ติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก  (หากสภาพอากาศไม่
อ านวย หวัหนา้ทวัรอ์าจจะปรบัเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสภาพอากาศใน
แต่ละวนั) 

 

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

1188  เมเม.ย.6.ย.633  บินสู่บินสู่เมืองออสโลเมืองออสโล  --  เที่ยวชมเมืองเที่ยวชมเมือง  --  ช้อปป้ิงถนนคารล์ โจฮันเกทช้อปป้ิงถนนคารล์ โจฮันเกท  เสาร์เสาร์  
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast box  
06.15 น. ออกเดินทางสูส่นามบินทรูมเซอ เพื่อเตรียมเดินทางสูเ่มืองออสโล  
08.15 น. เดินทางสูอ่อสโล โดยเที่ยวบินที่ DY323  
10.10 น. คณะถึงกรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์  
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ใน

ยคุเรอเนสซองส ์ สรา้งในปี 1648 น าคณะชมอทุยานฟรอ็กเนอร ์ สถานที่จดัแสดงผลงาน
ศิลปะประติมากรรมการแกะสลกัรูปเหมือนจากหนิแกรนิต และการหลอ่รูปคนดว้ยส ารดิ
และทองแดง ผลงานทัง้หมดเป็นของ ‘กสุตาฟ วิคเกอรแ์ลนด ์ ‘ ปฏิมากรชื่อดงั ซึ่งที่นี่มีปฎิ
มากรรมมากกว่า 200 ชิน้ใหไ้ดช้ม โดยผลงานชิน้เอกเป็นเสากลางอทุยานซึ่งมีควมสงูถึง 
17 เมตร ชื่อ Monolitten รอบเสาแกะสลกัเป็นเรื่องราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวิตมนษุย ์ลกัษณะ
ของเสาโมโนลิท เป็นรูปคนจ านวนมากมายปีนป่ายกนัอยู่บนเสาใชเ้วลาสรา้งรวม 22 ปี 
จากหินแกรนิตเพียงแท่งเดียว และยงัมีรูปหลอ่ส ารดิ ชื่อ Angry Littleboy อนัโด่งดงัไม่แพ้
กนั แลว้กลบัเขา้สูเ่ขตใจกลางเมือง ชมท าเนียบรฐับาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร,์ อาคารรฐัสภา และศาลา
เทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมือง น าท่านถ่ายรูปกบัโรงละครแห่งชาติ (The 
Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรบัปรุงบรเิวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กิดเป็นพืน้ที่ที่มี
ประโยชน ์ และการปรบัผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมืองออสโล อิสระใหท้่านเดินเลน่
ย่าน Aker Brygge ในอดีตกว่ารอ้ยปีมาแลว้ เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในนอรเ์วย ์
ปัจจบุนัมีการปรบัปรุงเป็นแหลง่รวมความบนัเทิงยอดนิยมที่ครบครนั รวมทัง้เป็นย่านที่อยู่
อาศยัของชาวไฮโซออสโล มีบา้นเรือนหรู และรา้นคา้ทนัสมยัมากมาย เป็นแหลง่รวมความ
บนัเทิงยามราตรี มีผบั บาร ์รา้นอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ชิลๆ มากมาย 

 

 อิสระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคารล์โจฮนัเกท แหลง่ชอ้ปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สดุของ
นอรเ์วย ์เป็นแหล่งทัง้ย่านชอ้ปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือน
นอรเ์วยต์ัง้อยู่กลางกรุงออสโล มีสินคา้ทกุสิ่งอย่างใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญัที่น่าซือ้
ก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขนสตัว ์น า้มนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลกึ เช่น เรือไวกิง้ หรือ
ตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพืน้บา้นของนอรเ์วย ์เครื่องครวั พวงกุญแจ สินคา้และ ของที่ระลึกต่างๆ 

 

http://www.radissonblu.com/
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เป็นตน้ 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าคณะพกั RADISSON BLU PLAZA OSLO หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com 
1199  เม.ย.6เม.ย.633  สนามบินการด์เดอมูน สนามบินการด์เดอมูน --  เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ  อาทติย์อาทติย์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโ่รงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินการด์เดอมนู กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 
(45 ก.ม.) 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG955  
2020  เม.ย.6เม.ย.633  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  จันทร์จันทร์  
06.20 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ  โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง (เช่นการปฏิบตักิารลา่แสงเหนือ 
จะตอ้งดสูภาพอากาศเป็นหลกั) เนื่องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น 
จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

 

http://www.radissonblu.com/


 

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

 

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.- 135,000.- 128,000.- 25,000.- 20,000.- -29,000.- 
-21,000.- 

ค่าทวัรร์วม ค่าทวัรร์วม ::      
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่14 กันยายน 2561 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอยีด

แนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรต่อทา่น / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่นอรเ์วย ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกันภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 
บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

✓ ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้เครื่องได้
น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ 
โหลดไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทวัรไ์ม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่ น หากท่านทานไดเ้ฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(การจองทวัร ์(HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีทา่นรูจ้กัและ

เชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ่งทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็น
การยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุเนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี ้คคลดงัต่อไปนี ้  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิเช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้ง

ความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยุ
ยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่าน
อื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
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การยกเลิกการจองทวัร ์(การยกเลิกการจองทวัร ์(CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสามสบิวนั ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ  
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหักจากเงิน  
   ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
   นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
   2.1 ค่าธรรมเนยีมการขอวซี่า 
   2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
   2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ((AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อ
ยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (การสะสมไมลข์องสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50% , ออสเตรียนแอรไ์ลน ์

100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสาย
การบินนัน้ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (ธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้
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สถานท่ีเขา้ชม (สถานท่ีเขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านได้
เขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))    
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะถกู

เรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้  ท่าน
สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ 
และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+ยาว+
สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))    
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่อง

การสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (การเดินทางเป็นครอบครวั (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เดก็ , 

และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้
การดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าขอเอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศนอรเ์วย ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ งประเทศนอรเ์วย ์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1155  วนัวนัท าการท าการ  
ตัง้แตว่นัท่ี ตัง้แตว่นัท่ี 1144  พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเริ่มเก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการพฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเริ่มเก็บขอ้มลูทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการเก็บขอ้มลู ภาพถ่ายเก็บขอ้มลู ภาพถ่าย
ดิจิตอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มือ ดิจิตอล ใบหนา้และขอ้มลูสแกนลายนิว้มือ 1100  นิว้ ท่ีเรียกว่า นิว้ ท่ีเรียกว่า   ไบโอเมตรกิซ์ไบโอเมตรกิซ์    ซึ่งขอ้มลูซึ่งขอ้มลูของผูส้มคัร จะถกูบนัทึกไวใ้นระบบฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวซี่า ของผูส้มคัร จะถกูบนัทึกไวใ้นระบบฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวซี่า 

VVIISS  เป็นระยะเวลา เป็นระยะเวลา 55  ปี ปี   ผูส้มคัรทกุท่านจงึตอ้งเดินทางมายงัศนูยร์บัยื่นวีซา่ดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมายผูส้มคัรทกุท่านจงึตอ้งเดินทางมายงัศนูยร์บัยื่นวีซา่ดว้ยตวัเองตามเวลานดัหมาย   
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรื

อประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัวิซี่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว  
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสตูิบตัร ใน

กรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   
 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์

หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชเีงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้

ออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้น
เมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวั
ดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ ทางบรษิัทจะตอ้ง
ออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการ
เดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไปยื่น

เรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขต
ลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวรและถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซี่าสถานทตูไม่
คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ละหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิัทฯ 
ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม ท่านไม่มี
สิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่าวีซา่ได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง     
และเงื่และเงื่อนไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการอนไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  

 


