


 

 

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 14636 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

Lofoten Winter Aurora Hunting 
10 Day 8 Night 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

สตอ็คโฮม-รถไฟสายอารต์ดิเซอรเ์คิล–นารวิ์ก-หมู่เกาะโลโฟเทน-ทรุมเซอ 

ออสโล-ลอ่งเรือส าราญ DFDS-โคเปนเฮเกน  

***เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนอนัหนาวเยน็สุดข้ัวและอุดมไปด้วยธรรมชาติต่ืนตาต่ืนใจ เยีย่มชมวฒันธรรม
เก่าแก่ของชาวไวกิง้ สัมผสัความอบอุ่นจากผู้คนละสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกบักจิกรรมข้ัวโลกและเป้าหมาย

สุดท้ายกบัการตามล่าแสงเหนือเพราะที่น่ีคือ เดนมาร์ก นอรเวย์และสวเีดน*** 

          เดนิทางโดย สายการบนิยูเครนอนิเตอร์เนช ั่นแนล
แอร์ไลน์ (PS) 
 
 
 
  
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ–เคียฟ-สต็อคโฮม 

09:00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 8  

เคานเ์ตอร ์R สายการบินยูเครนอินเตอรเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง พกัหอ้ง 2 /พกั 3ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่ม 

22 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 87,800.- 19,000.- 
27 ธ.ค. – 05 ม.ค.62 95,900.- 19,000.- 





 

 

12:05 ออกเดินทางสู่ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 272 

17:55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

19:25 ออกเดินทางสู่ กรุงสตอ็คโฮม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 173 

20:55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสตอ็คโฮม – อารล์นัดา ประเทศสวีเดน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั QUALITY HOTEL GLOBE หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง  สตอ็กโฮม - นารวิ์ก  

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโลก จนไดข้นานนามว่า “ความงามบนผิวน ้าหรือราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมื่องแห่งประวติัศาสตรท่ี์มี

ความเป็นมาตั้งแต่สมยัครั้งศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมยัของบา้นเมือง 

ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้ง ปราสาทราชวงั ตั้งอยู่ริมน ้าตามเนินสูงต่างๆ จากน้ันน าท่านไปยงั จุดชมวิวบน 

เนินเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพ่ือบนัทึกภาพของเมืองสต็อคโฮลม์จากมุมท่ีสวยท่ีสุดของตัวเมืองท่ี

ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ หอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลติค  จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง

ท่ี หา้งสรรพสินคา้เอ็นเค NK ท่ีตั้งอยูใ่นย่าน Street Sergel Square ซ่ึงเป็น“หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ยุโรปเหนือ”  ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, 

Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ย่านเมืองเก่ากมัลาสตาน Gamla Stan Area เขตเมืองเก่าแห่งสต็อคโฮลม์ ท่ีเต็มไป

ดว้ยท่ี อยูอ่าศยัสมยัโบราณของศตวรรษท่ี13 ท่ียงัคงรกัษาสภาพอาคารบา้นเร่ือนไดอ้ยา่งดี ซ่ึงถนนในเมือง

ยงัใชปู้ ดว้ยกอ้นหินส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ อีกทั้งตึกราม มีทศันียภาพสวยท่ีสุดของกรุงสตอกโฮลม์ เชิญเดินเท่ียว

ชมบริเวณเมืองเก่าแก่ท่ีสวยงามราวกบัภาพวาด ยอ้นสู่อตีดอนัรุ่งเรือง ท่ีปัจจุบนัยงัท้ิงร่องรอยแห่งความเป็น

เมืองแห่งยุคกลาง และยงัเป็นท่ีตั้งของ พระราชวงัหลวง รฐัสภา มหาวิหาร ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคาร

พิพิธภณัฑ ์ 

ค า่         อิสระอาหารค า่  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟสต็อคโฮม SJ Train น าท่านเปล่ียนบรรยากาศการเดินทาง

โดยรถไฟตูน้อนขบวนพิเศษเสน้ทางสายอารก์ติกเซอรเ์คิล หน่ึงในเสน้ทางรถไฟท่ีขึ้ นช่ือวา่สวยท่ีสุดใหท่้าน

เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงามของป่าสนและทะเลสาบ  

18:11  น าท่านเดินทางสู ่เมืองนารวิ์ก ประเทศนอรเ์วย ์ขบวนที่ SJ Nighttrain 94 

วนัที่สาม  นารวิ์ก -  สโวลวาร ์

เชา้ อิสระอาหารเชา้ บนรถไฟ 





 

 

รถไฟตูน้อนขบวนพิเศษเดินทางเขา้สู่เขตขัว้โลกเหนือดินแดนแลปแลนด ์Lap Land ซ่ึงตั้งอยูท่างเหนือของ

ประเทศฟินแลนด ์และครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์และ

คาบสมุทร มีภูมิอากาศแบบป่าสนหรือก่ึงอารก์ติก ระหว่างการเดินทางผ่านชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทาง ผ่าน

เมืองคิรูนาKIRUNA ชุมชนใหญ่ทางตอนเหนือของสวีเดนเมืองท่ีร า่รวยจากการท าเหมืองแร่เหล็ก และเมือง 

อบิสโก ABISKO หมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีมีทิวทศัน์ธรรมชาติสวยงามของสวีเดน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

12:54 ถึงสถานีเมืองนารวิ์ก Narvik เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วยท่ี์แวดลอ้มไปดว้ยภูเขาและทะเล อีก

ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีลน้เกลา้รชักาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเสด็จประพาสมาทรง

ทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมืองน้ี ซ่ึงยงัคงเปิดใหบ้ริการจนถึงปัจจุบนั 

บ่าย น าท่านเดินมางสู่ เมืองสโวลวาร ์Svolvaer เมืองส าคญัท่ีตั้งอยูบ่นหมูเ่กาะโลโฟเทน Lofoten สถานท่ี

ตน้แบบแห่งอาณาจกัรของเจา้หญิงน ้าแข็งเอลซ่าในภาพยนตรเ์ร่ือง Frozen ถือเป็นสถานท่ีสุดโรแมนติกท่ีสุด

แห่งหน่ึงของนอรเ์วย ์เน่ืองจากความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีถูกสรรสรา้งมาอยูอ่ยา่งลงตวั มีผืนน ้าสีฟ้า

คราม ทอ้งฟ้าสีขาวใส ภูเขาตั้งตระหง่านแทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมงลกัษณะบา้นสวยแปลกตา นับวา่เป็น

เมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ีดูคลา้ยเมืองในจิตนการมากกวา่ความจริง 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั LOFOTENARCTIC HOTEL LOFOTE หรือเทียบเท่า 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชม แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสง

ออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

          *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้

โอกาสท่ีจะ ไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัที่สี่  สโวลวาร ์- Å Village – หมู่บา้นเรนเน - หมู่บา้นไฮมน์อย - สโวลวาร ์

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น ไฮมน์อย Hamnoy หมูบ่า้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในหมูเ่กาะโลโฟเทน เป็น

หมูบ่า้นขนาดเล็ก  ท่ีมีความสวยงามอยา่งไม่น่าเช่ือและติดเป็นหน่ึงในหมูบ่า้นท่ีมีความงดงามท่ีสุดอีกแห่ง

หน่ึงในเขตเทศบาลเมืองโมสเคนเนสและยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมี

ทศันียภาพและธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ ์จากน้ันเดินทางต่อไปยงั หมู่บา้นเรนเน Reine หน่ึงในหมูบ่า้นท่ี

ตั้งอยูบ่นเกาะมอสเคเนสโซยา่ ระหวา่งสองขา้งทาง ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา 

ผ่านถนนเสน้เล็กท่ีเช่ือมต่อระหวา่งเกาะเล็กเกาะนอ้ย อิสระเดินเล่นชมหมูบ่า้นเรนเน และเก็บภาพ 





 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั หมู่บา้นออ A Village หมูบ่า้นชาวประมงเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณทางตอนใตสุ้ดของ

หมูเ่กาะโลโฟเทน ซ่ึงชาวประมงของท่ีน้ีมีความเช่ียวชาญในการท าปลาตากแหง้ส่งออก ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไป

ทัว่โลก จากน้ันไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองสโวลวาร ์

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั LOFOTENARCTIC HOTEL LOFOTE หรือเทียบเท่า 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชม แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสง

ออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

          *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้

โอกาสท่ีจะ ไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัที่หา้  สโวลวาร ์– สวนสตัว ์Polar park - ทรุมเซอ   

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองบารด์ู Bardu น าท่านสู่สวนสตัว ์Polar Park ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นสวนสตัวท่ี์อยูเ่หนือ

สุดของโลกแลว้ ยงัเป็นศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุส์ตัวใ์นแถบขัว้โลกและถือว่าเป็นบา้นขนาดใหญ่ของสตัวส์ายพนัธุ์

นักล่า อาทิ หมี, หมาป่า,แมวป่า Lynx และรวมไปถึงสตัวอ่ื์นๆอีกหลายสายพนัธุ ์อาทิ พวกกวางมซู, กวาง

เรนเดียร,์ ววัมสักฮ็์อกซ ์อีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรุมเซอ (Tromso) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็นเมืองเล็กๆ แต่มีความ

เจริญและทนัสมยัอยา่งมากจนไดร้บัการขนานนามวา่เป็น ”ปารีสแห่งยุโรปเหนือ” (Paris of the North) 

โอบลอ้มไปดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงาม ท่ีมีทั้งทะเลและภูเขา สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ท าาจากไม ้สีสนัสดใส 

ตั้งอยูเ่หนือเสน้อารก์ติกเซอรเ์คิล Arctic Circle และไดช่ื้อวา่เป็น The Capital of The Arctic หรือถูกเรียก

จากนักท่องเท่ียวอีกช่ือหน่ึงวา่ ประตูสู่ขัว้โลกเหนือ (Gateway to the Arctic) มีความส าคญั คือ ท าใหเ้กิด 

Midnight Sun ในหนา้รอ้นและ Polar Night ในหนา้หนาว 

 ค า่       บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SOMMARY ARCTIC HOTEL LOFOTE หรือเทียบเท่า 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชม แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสง

ออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

          *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้

โอกาสท่ีจะ ไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 





 

 

วนัที่หก  ทรุมเซอ - ออสโล    

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารอารก์ติก (Arctic Cathedral) วิหารสมยัใหมท่ี่สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1965 โดย

มีไฮไลทจุ์ดเด่นส าคญัประจ าวิหารแห่งน้ีท่ีดึงดูดผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกใหเ้ยี่ยมชม ก็คือ ภาพประดบักระจก

สีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และมหาวิหารทรุมเซอ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไมนิ้กายโปรเตส

แตนท ์สมยัศตวรรษท่ี 19 มหาวิหารแห่งน้ีไดร้บัการยกยอ่งอยา่งสูงในดา้นของสถาปัตยกรรม ยุคฟ้ืนฟู

โกธิคและหอระฆงัสูงท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่าน และงานศิลปะตกแต่งภายในอนัโดดเด่นสะดุดตา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

   น าท่านเดินทางสู่เดินทางสู่สนามบินเมืองทรุมเซอ 

15:00   ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบิน NORWEGIAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี DY 373 

16:55   เดินทางถึง ท่าอากาศยานออสโล การเ์ดอรม์อน – เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ 

ค า่         อิสระอาหารค า่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั SCANDIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด  ออสโล  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม เมืองออสโล นครหลวงแห่งนอรเวย ์เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ 

ตวัเมืองประกอบดว้ยเกาะ40เกาะ เกาะใหญ่ท่ีสุดช่ือ Malmoya เกาะเล็กเกาะนอ้ยท่ีมีอยูส่วยงามมากและมี

ทะเลสาบ343แห่งซ่ึงเป็นแหล่งน ้าจืดส าคญั ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก มีประชากร

811,688คน จากน้ันเดินทางต่อไปยงั อุทยานฟรอกเนอร ์Vigeland Sculpture Park ท่านจะท่ึงผลงานของ

ปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วย ์ช่ือ กุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลาถึง 40 ปี ในการแกะสลกัหินแกรนิต และ

ทองแดงใหยุ้วชนไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช่ือ 

โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแข็ง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99




 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านน าท่านเก็บภาพท่ีระลึก ศาลาว่าการเมืองออสโล  ซ่ึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ย

ลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยูริ่มแมน่ ้าซ่ีงรายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ น าท่าน

ถ่ายรูปกบัโรงละครแห่งชาต ิThe Oslo Opera House หน่ึงในโครงการปรบัปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้

เกิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรบัผังการจราจรของชายฝั่งดา้นตวัเมืองออสโล จากน้ันน าท่านน าท่านช้

อปป้ิงบริเวณ ยา่นถนนคารล์โจฮนัเกท Karl Johans Gate ท่ีมากไปดว้ยรา้นคา้ชั้นน าและใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้ง

ของสถานท่ีส าคญัไมว่า่จะเป็น พระราชวงัหลวง ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของกษัตริยอ์งคปั์จจุบนั และอาคารรฐัสภา

เป็นตน้ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของออสโล 

15:30 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองออสโล 

16:30 ออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน้ Copenhagen น าท่าน ลงเรือส าราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซ่ึง

สะดวกสบายดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร ์ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือก ชม

สินคา้ปลอดภาษี ฯลฯน าท่านล่องสู่ ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนตกิ ระหวา่งการเดินทางท่านจะได้

ชม “ออสโลฟยอรด์” ส่วนหน่ึงของฟยอรด์นอรเ์วยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก  

 พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารแบบบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scandinavian 

Seafood  ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก  

วนัที่แปด โคเปนเฮเกน้      

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

 น าท่านเท่ียวชม กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ Denmark ชม น ้าพุแห่งราชินีเกฟิ

ออน Gefion Fountain ท่ีมีต านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดย

พระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้ นมาจากใตน้ ้า ใหเ้กิดเป็นประเทศ

เดนมารก์ในทุกวนัน้ี แวะถ่ายรูปคู่กบัเงือกนอ้ยLittle Mermaid สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือ

ขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้และเรือส าราญเทียบท่าอยู่  จากน้ันน าท่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก 

Amalienborg Palace บริเวณดา้นนอกท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 

ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค่ และจะมีการเปล่ียนทหารยามหน้าวงัทุกวนัตอนเท่ียงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถ

เสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย   อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไป  

            ส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัรา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส,พอรซ์เลน เป็นตน้ 

 ค า่       อิสระอาหารค า่  และน าท่านเขา้สู่ที่พกั ZLEEP HOTEL COPENHAGEN AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วนัที่เกา้  โคเปนเฮเกน้ – กรุงเทพฯ   





 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 หลงัอาหารอิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนและจดักระเป๋าสมัภาระเพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสมควรน าท่าน

เดินทางสู่ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน้ 

13:20 ออกเดินทางสู่ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 162 

16:40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

19:55 ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES  

เที่ยวบินที่ PS 271 

วนัที่สิบ    

09:55   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.......พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี

ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัท

ฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า

น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 100 ยูโร ต่อท่านตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 





 

 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,500 บาท  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งส้ิน 100 ยูโร ตอ่ทา่นตลอดทริป ** 

เง่ือนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บั

เงินมดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน  

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายใน ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์

ทั้งหมด   

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้

ท่ีนัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อน 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทาง
ช่วง  วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการ
บินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ

คืนเงินได)้ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
3.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี





 

 

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจ าตัว๋  

5.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรมอาจจะ

ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 


