
                 

 

  รหัสโปรแกรม : 23244 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 12 DAYS 
DENMARK-NORWAY-TROMSO-LOFOTEN-ABISKO-SWEDEN 

 

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก 
วันที่ 2 เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – ช้อปปิ้ง - เรือสำราญ DFDS Seaways 
01.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 950 
07.40 น. ถึงท่าอากาศยานกาสทรัป กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 

พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ชรอรับท่านแล้วนำเที่ยวชมเมือง ผ่านจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ 
ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง 
ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริสเตียน-
แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก 
ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า 
เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา 
จากนั้นไปชมพระราชวัง อมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก รถโค้ชผ่านเขตท่าเรือ 
Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 
เรียงรายใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลีที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 
ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก 
เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล 
ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น 

 เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, 
ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน 
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

16.30 น. เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดน 
17.00 น. อาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์”ภายในภัตตาคารในเรือสำราญ 
 พักค้างคืนบนเรือสำราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ SEASIDE CABIN 
วันที่ 3 ออสโล - เที่ยวชมเมือง - บินสู่ทรอมโซ่ 
 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่างเส้น 

ทางเรือสำราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
09.45 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ชมอุทยานฟร็อกเนอร์ 

ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ 
ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, 
พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา 
และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินเท่ียวย่านถนนคนเดิน คาร์ลโจฮันเกท 
ถนนช้อปป้ิงที่สำคัญของเมือง 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
17.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ่ โดยสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK 4430 
18.55 น. ถึงเมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ 

ทรูมเซอเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ 
(Paris of the North) ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง 
เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด 
อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนย์กลางการสำรวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 นำคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 4 ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
08.30 น.  สู่ท่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ นำท่านลงเรือ hybrid-electric catamaran ชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติก 

ให้คุณได้ใกล้ชิด และมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาและฟยอร์ด 
ความมหัศจรรย์เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน  

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 ชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากย่านใจกลางเมือง อาคารสถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าแก่สีสันฉูดฉาด 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทรุมเซอเป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ 
บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันทันสมัย 
นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร 
ชมเมืองทรูมเซอแบบพาโนรามา มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ ๆ   ร้อมลอบ ทางด้านทิศตะวันออก 
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ 

และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้นอาร์กติก 
และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก (หากสภาพอากาศไม่อำนวย 
หัวหน้าทัวร์อาจจะปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

 นำคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 5 ทรูมเซอ - สวนสัตว์ Polar Park - เมืองสโววาร์ด 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่สวนสัตว์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลกแล้ว 

ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นักล่า อาทิ หมี, หมาป่า, 
แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan 

ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 6 หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
09.00 น. เที่ยวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ในเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ 

อาณาเขตของหมู่บ้านตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือ 
ล้อมรอบด้วยฟยอร์ดและเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้วยเมือง หรือหมู่บ้านเล็กๆ 
หลายๆ หมู่บ้าน กระจายตั้งอยู่รอบๆ เกาะ การท่องเที่ยวชมหมู่บ้านต่างๆ เป็นไฮไลท์ของโลโฟเท่น หมู่บ้านนุสฟยอร์ด 
(Nusfjord) หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง 
ยังเป็นหมู่บ้านที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิมซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 
โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลา 
และนำปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว 
ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ในเขตนี้คือปลาค็อด 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย มุ่งหน้าสู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส เที่ยวชมหมู่บ้าน Å 
ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน และเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s 
ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน หมู่บ้าน Reine อันได้ช่ือว่าเป็นหมู่บ้านที่มี Landscape 
ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะโลโฟเทน เข้าสู่ที่พักในสไตล์บ้านชาว ประมง (Rorbuer 
Cabins) บ้านชาวประมงสีแดงที่ตั้งอยู่ริมทะเล 
หากโชคดีและฟ้าเปิดท่านยังสามารถเห็นแสงเหนือปกคลุมทั่วบริเวณในยามค่ำคืน 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเข้าพักโรงแรม Reine Rorbuer Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 7 เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้าน Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สโววาร์ด  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่หมู่บ้านชาว Hamnoy ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามในอันดับต้น 

ๆ ภาพสวยของโลโฟเท่น ส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านน้ีเป็นแบ็คกราวด์ท่ีสวยงาม ถูกแพร่กระจายไปให้โลกได้ชี่นชม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Lofotr Vikingmuseum) ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับยุคไวกิ้งได้อย่างแท้จริง 

นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบบ้านของชาวไวกิ้งที่มีอายุเก่าแก่คาดว่าน่าจะประมาณ ค.ศ. 500 
อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในฐานะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวา 
ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองสโววาร์ด มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของเมือง 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 8 เมืองสโววาร์ด - นาร์วิก (นอร์เวย์) - อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ - ล่าแสงเหนือ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองนาร์วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ 

แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่รัชกาลที่ 5 
ทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมือง ซึ่งยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน 
ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสวย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางต่อตามเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล เส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยท่ีสุดในเขตซีกโลกเหนือ 

เส้นวงกลมอาร์คติกเซอร์เคิลตั้งอยู่ที่ละติจูด 66 องศาเหนือ 
ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าสนและทะเลสาบ สู่อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National 
Park ในเขตลัปป์ลันด์ Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet 
ยกให้เป็นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสว่างไสวมากที่สุดในโลก 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
21.00 น. เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก 

เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน 
หากโชคดีฟ้าเปิด และค่า KP แรงส่งผลให้เกิดแสงเหนือ ท่านจะสามารถถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก  



 นำท่านเข้าพักโรงแรม Hotell Fjället **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันที่ 9 อุทยานแห่งชาติอบิสโก - คิรูน่า - บินสู่สต็อกโฮลม์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
10.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองคิรูน่า (สวีดิชแลปป์แลนด์) ที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความ 

สำคัญเพราะเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีช่ือของประเทศ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.00 น. เดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ โดยสายการบิน SAS เที่ยวบินท่ี SK 1045 
15.30 น. ถึงสนามบินอาลันด้า กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
 นำคณะพัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 10 สต็อกโฮลม์ – City Hall – Vasa Museum – Gamla Stan - อิสระให้ช้อปปิ้ง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
 คณะนำเท่ียวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เข้าชมซิตี้ฮอลล์ ในเดือนธันวาคมของทุกปี 

จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ 
เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน, ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 
เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ 
และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เกาะแกมล่าสแตน 

ย่านเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง พระราชวังหลวง, รัฐสภา, 
มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน 
ตั้งอยู่ริมนำ้ตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก บันทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมวิว 
มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 นำคณะพัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 11 สต็อกโฮลม์ – เดินทางกลับ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาลันด้า เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
14.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG 961 
วันที่ 12 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.15 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
หมายเหตุ      ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื ่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, 
ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า 



หรือเหตุส ุดวิส ัยอื ่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจ ุดหมายตามโปรแกรมได้ ห ัวหน้าทัวร ์ ม ีส ิทธิ ์ ในการเปลี ่ยนโปรแกรม 
และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เกิดข้ึนนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

 

คา่ทัวรร์วม : 
⮚ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน้ำมันเช้ือเพลิง ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2565 
⮚ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป และสแกนดิเนเวียน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 10-14 ท่าน ใช้รถขนาด 28 ที่นั่ง / 15 ท่านขึ้นไป 
ใช้รถขนาด 49 ที่นั่ง 
⮚ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double 
⮚ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
⮚ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน 
⮚ ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น) 
⮚ ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR 
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี 
จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 
⮚ สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ 
อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 
กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SUPP 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

06 - 17 ตลุาคม 2565 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -41,000.-/-31,250.- 
17 - 27 พฤศจกิายน 2565 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -41,000.-/-31,250.- 

30 พ.ย. - 11 ธันวาคม 2565 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -41,000.-/-31,250.- 
22 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 179,000.- 153,500.- 137,000.- 24,000.- 24,000.- -41,000.-/-31,250.- 
21 ม.ค. - 01 ก.พ. 2566 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -41,000.-/-31,250.- 
08 - 19 กมุภาพนัธ ์2566 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -41,000.-/-31,250.- 

01 - 12 มนีาคม 2566 175,000.- 148,500.- 132,000.- 21,000.- 21,000.- -41,000.-/-31,250.- 
05 - 16 เมษายน 2566 179,000.- 153,500.- 137,000.- 24,000.- 24,000.- -41,000.-/-31,250.- 



คา่ทัวรไ์มร่วม : 
🗷 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
🗷 คา่ทิปหวัหน้าทวัร ์และไกด์ทอ้งถิน่ 
🗷 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
🗷 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 
และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ 
ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบับริษทั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent 
ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยนืยนัการเดิน 
ทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง 
ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

 

 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  
● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  **คืนเงินมัดจำ** 

(หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว) 
● ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจำ 50%** 
● ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทัวร์** 
● การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว 
ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปน้ี 
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2. ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น 
ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง 
สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 



● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ 
โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่าน้ัน 
และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
● หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด 
ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 
ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว 
ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 
15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ 
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ 
และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้น้ี เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 
 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ 
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ 
เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
คา่ธรรมเนยีมประกันภยัและคา่ธรรมเนยีมน้ำมนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง 
ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

