
KEU121021-TG Aurora Borealis Norway Denmark 10D7N 

 
 

 
  

      รหสัโปรแกรม : 27534 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



KEU121021-TG Aurora Borealis Norway Denmark 10D7N 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 950  พบเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 2 โคเปนเฮเกน- น ้าพุเกฟิอ้อน-เงอืกน้อยลิดเดิล้ เมอรเ์มด-นูฮาวน-์สตร้อยท-์เรือส าราญ DFDS 

00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 
เที่ยวบินที่ TG950 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.20 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครือ่ง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น า
ท่านเขา้สู่ ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก และถูกเรียกขานเมืองนีว้่าเป็นเมืองในเทพ
นิยาย โคเปนเฮเกน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออก
ติดชายฝ่ังทะเล เมืองที่เก่าแก่ในทวีปยุโรปและยังถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบ

สแกนดิเนเวียน 
น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึน้ในราว
คริสต์ศตวรรษที่  10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วย
ธรรมชาติที่สวยงาม และน่าต่ืนตาต่ืนใจ  น าท่านถ่ายรูปบริเวณลานกวา้งหน้าพระราชวังอะมา
เลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่ง
เดนมารก์ พระราชวงัแห่งนีก้่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมี
การเปลี่ยนทหารยามหนา้วงัทุกวนั เหมือนกบัพระราชวงับั๊กกิง้แฮมในองักฤษ อาคารของพระราชวงั
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ตั้งต่อกันคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่าง
สบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนีไ้ม่มีรัว้กั้น จัตุรสัดา้นหนา้ของพระราชวงัท่านจะพบกับอนุสาวรีย์
ของกษัตรยิเ์ดนมารก์ทรงมา้ ดสูง่างามยิ่งนกั น าท่านถ่ายภาพกบัน ้าพุเกฟิอ้อน(Gefion Fountain) 
อนสุาวรียท์ี่เป็นที่มาแห่งต านานในการสรา้งประเทศ ลกัษณะเป็นน า้พรูุปป้ันผูห้ญิงก าลงัถือแสไ้ล่ววั 
4 ตัว ท่ีมีต านานเล่าขานกันว่า เทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธิ์ดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ พระราชินี
เกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ จนเกิดเป็นประเทศ
เดนมารก์ น าท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด(The Little Mermaid) ต านานแห่ง
ความรกัของเงือกนอ้ยสญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของกรุงโคเปนเฮเกน จากงานการประพันธอ์ันลือชื่อของ
ฮนัส ์คริสเตียน แอนเดอรส์นั (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตวัละครส าคญัที่ท าใหก้รุง
โคเปนเฮเกนไดร้บัฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรคแ์ห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรกัในเทพ
นิยายอีกดว้ย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่รมิชายหาดแลว้ แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการด์ และ
ของที่ระลกึ ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แกว้น า้ พวงกญุแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกดว้ย  
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น าท่านเดินทางสู่นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเที่ยวส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีรา้นค้า 
รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกที่สวยงามทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินคา้โบราณที่ไดร้บั
การบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองขา้งฝ่ังแม่น า้ บริเวณแห่งนีย้งัเคยเป็นที่
พ านักของฮันส ์คริสเตียน แอนเดอรซ์นั ราชานักเขียนแห่งโลกนิทานผูเ้ลื่องชื่อที่มีผลงานมากมาย 
อาทิ เงือกนอ้ย ลูกเป็ดขึเ้หล่ และอ่ืนๆ ซึ่งมีคนว่ากันว่าเขาเขียน นิทานเรื่องแรกในปี ค.ศ.1835 ที่
บา้นของเขาในนฮูาวนน์ีเ้อง ยิ่งท าใหย้่านนูฮาวนเ์ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งไปเยี่ยมชมกนั
ใหไ้ด ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนชอ้ปป้ิงสายส าคัญของเมืองที่เรี ยกว่าสตร้อยท(์The 

Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกดว้ย ถนนสายนีเ้ชื่อมต่อกับ
จตัรุสัคองนูโทรวซ์ึ่งมีพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ครสิเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของ
ถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนม
หลากหลายแบรนด ์ยิ่งพระอาทิตยใ์กลต้กดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี ้ยิ่งเต็มไปดว้ยความ
คึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่ หลั่ งไหลมาจากทั่ วทุก
สารทิศ นอกจากสินคา้แบรนดเ์นมแลว้ ยังมีสินคา้ของที่ระลึกใหเ้ลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกนั 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเพลิดเพลินกบัการเดินเลน่ และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยั 

14.00 น. น าท่าน Check In เรือส าราญ DFDS เส้นทางโคเปนเฮเกน-ออสโล เรือส าราญอนัโอ่อ่าขนาด
ใหญ่ ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผบั บาร ์หอ้งซาวนน์่า รา้นคา้
ปลอดภาษี หอ้งเล่มเกมส ์เป็นตน้ เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึน้ชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอน
สมอ และรบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ตใ์นเรือ พรอ้มพกัคา้งคืนบนเรือส าราญนี ้ชมทศันียภาพ
อนัสวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี 

(หอ้งคู่พกับนเรือ มีหนา้ต่างทกุหอ้ง ท่านสามารถชมววิทะเลอนักวา้งใหญ่ไดจ้ากหนา้ต่างในหอ้งพกั) 
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 3 ออสโล-วิกเกอรแ์ลนดพ์ารค์-ศาลาว่าการออสโล-พระราชวังหลวง-ถนนคารล์ โยฮันส ์เกท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภัตตาคารบนเรือ 
 น าท่านสูเ่มืองออสโล(Oslo) ประเทศนอรเ์วย(์Norway) หนึ่งในเมืองส าคญัทางวฒันธรรมในยุโรป 

ตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ (fjord) ที่ชื่อออสโลฟยอรด์ ตวัเมืองประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะ 
เกาะใหญ่ที่สดุชื่อ Malmøya นอกจากนีย้งัมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน า้จืดส าคญั บางส่วน
ของภมูิทศันธ์รรมชาติที่งดงามที่สดุในนอรเ์วยล์อ้มรอบเมือง 
น าท่านเข้าชมวิกเกอร์แลนด์พาร์ค หรือ สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์(Vigeland 

Sculpture Park) ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะฟรอกเนอร ์ความพิเศษของสวนแห่งนีอ้ยู่ที่ผลงานศิลปะ
ประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยส าริด ในเรื่องราว
เก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตมนุษย ์เป็นผลงานของกุสตาฟ วิกเกอรแ์ลนด ์ปฏิมากรชาวนอรเ์วยช์ื่อดงั อีกทัง้
สวนนีย้งัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก  จุดที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือ 
เสาโมโนลิท (Monolith) ที่มีความสูงประมาณ 17 เมตร รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเก่ียวกับวัฎ
จกัรชีวิตมนุษย ์เป็นรูปป้ันคนจ านวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสานี ้เพื่อไปใหถ้ึงจุดสงูสดุของชีวิต 
โดยใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปีเลยทีเดียว ส่วนบริเวณรอบๆ จะมีกลุ่มรูปป้ันที่ท าจากหินแกรนิต 
แสดงอารมณต่์างๆ ในหลากหลายท่าทาง แสดงความสมัพนัธข์องมนษุยใ์นแต่ละวยั ใหท้่านไดอิ้สระ
เดินเลน่ถ่ายรูป 
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จากนั้นน าท่านชมเมืองออสโล ถ่ายรูปหน้าหน้าศาลาว่าการกรุงออสโล(Oslo City Hall) ตัว
อาคารดา้นนอกเป็นอิฐสีน า้ตาลแดงอยู่ริมน า้ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ดา้นในโถงกวา้งขนาด
ใหญ่ แบ่งเป็นหอ้งต่างๆ เช่น สถานที่ท างานของส่วนราชการ สถานที่ประชุมของสภาเมือง และ
สถานที่จดัเก็บชิน้ผลงานศิลปะเก่าแก่และโบราณวัตถุต่างๆ ที่ส  าคญัศาลาว่าการกรุงออสโลใชเ้ป็น

สถานที่ประกาศและพิธีมอบรางวลัโนเบลสาขาต่างๆ ของโลก 
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จากนัน้น าท่านชมดา้นนอกพระราชวังหลวงออสโล(Royal Palace Oslo) มีอายเุกือบ 200 ปี เป็น
ที่ประทับของพระราชา พระราชินี และราชวงศ ์ตัง้อยู่ที่ปลายสุดของถนนคารล์ โยฮันส ์เกต (Karl 
Johans Gate) เริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1824 เสร็จสมบูรณ์วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1849 

ระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นสมบติัของรฐัและเป็นที่ท างานของพระมหากษัตริย ์รวมถึงเป็นที่ประทับของ
ราชวงศต่์างๆ จะเปิดใหเ้ขา้ไปเดินชมบรรยากาศภายในเฉพาะในฤดรูอ้นเท่านัน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  อิสระใหท้่านเลือกซือ้ของฝากและชอ้ปป้ิง ณ บรเิวณ ถนนคารล์ โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) 

ถนนสายช้อปป้ิงที่มีชีวิตชีวา และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของออสโล มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร
มากมายตัง้อยู่บนถนนเสน้นี ้ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก Hotel Clarion The HUB หรือระดับเทยีบเท่า 

 4 ออสโล-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร-์พพิธิภัณฑไ์วกิง้-สโลวาร ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) 
05.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินออสโล 

08.35 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินฮารส์ตาด นารว์ิค โดย สายการบิน Scandinavian Airlines 
เที่ยวบินที่ SK4082 (08.35-10.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาท ี
น าท่านเดินทางสู่โลโฟเทน (Lofoten) หมู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์ประกอบไปดว้ย
เกาะน้อยใหญ่ต่างๆ โดยมีเกาะใหญ่หลักๆ อยู่ด้วยกัน 5 เกาะ ได้แก่ Austvågøy, Gimsøya, 
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Vestvågøy, Flakstadøya, และ  Moskenesøya แต่ละเกาะก็จะเชื่อมต่อกนัดว้ยสะพานเพื่อความ
สะดวกในการสนัจร บรเิวณคาบสมทุรสแกนดิเนเวีย รวมถึงมีประวติัเป็นดินแดนของชาวไวกิง้นับพนั
ปี ผูค้นสว่นใหญ่จึงประกอบอาชีพชาวประมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู่หมู่บา้นที่ไดข้ึน้ชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน อนัเป็นจุดสิน้สดุของถนนสาย
หลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว น าชมหมู่บ้าน
ชาวประมงเฮนนิงสแวร์ (Henningsvær) ซึ่งมีจุดขายส าคัญอย่างหนึ่ง คือ สนามฟุตบอลที่มีภูมิ
ทศันอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจ จนไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สดุในโลก นอกจากรอบ
สนามฟุตบอล Henningsvaer Stadium จะเต็มไปดว้ยเรือนตากปลาคอด ที่เป็นสินคา้ส่งออกชื่อดัง
ของหมู่บา้นประมงที่นี่แลว้ ยังมีเนินภูเขาเล็ก ๆ สามารถเดินขึน้ถ่ายรูปชมความงามของสถานที่

ดงักลา่วได ้ใหท้่านไดเ้ดินเลน่ชมหมู่บา้น และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู่เมืองสตัมซุนด(์Stamsund) หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกาะ 
Vestvågøy น าท่านชมพิพิธภัณฑไ์วกิ้ง(Lofotr Viking Museum) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟ
เทน มีการคน้พบว่าเป็นที่ตัง้ของชมุชนชาวไวกิง้ในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วกิง้ที่แสดงเรื่องราว
และหลกัฐานทางประวัติศาสตรข์องชาวไวกิง้ไวม้ากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑถ์ูกออกแบบโดยใช้
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โครงเรือไวกิง้โบราณและภายในไดจ้ัดแสดงขา้วของเครื่องใชแ้ละเรื่องราวเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาว
ไวกิง้ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองสโววาร์(Svolvaer) เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะโลโฟเทน และเป็นชุมทาง
ส าคัญส าหรบัทัง้ภูมิภาค มีประชากรประมาณ 4.120 คนที่อาศัยอยู่ เป็นประตูที่จะเดินทางไปทุก
ภมูิภาค และการคมนาคมกบัผืนแผ่นดินใหญ่ และเป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะโลโฟเทน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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ทีพั่ก Skårungen - Hotel, Cabins and Camping หรือระดับเทียบเท่า (2 คืน) 

 
 

 5 โลโฟเทน-พพิธิภัณฑห์มู่บ้านชาวประมงบ้าน Å-นัสฟยอรด์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภัตตาคารบนเรือ 
น าท่านชมพิพิธภัณฑห์มู่บ้านชาวประมง (Norwegian Fishing Village Museum) ซึ่งท่านจะได้
สมัผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งนีย้ังมีสถานที่ต่างๆใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชม อาทิ โรงงานผลิต
น า้มนัตบัปลาคอดรา้นขายเบเกอรี่ และรา้นขายของที่ระลึกต่างๆ ชมพิพิธภัณฑบ์้าน Å  อ่านว่า ออ
(Oh) ไม่ไดต้ั้งขึน้มาเพื่อเรียกรอ้งความสนใจจากนักเดินทางทั้งหลาย แต่มีที่มาจาก Old Norse 
ภาษาของชาวไวกิง้ ซึ่งแปลว่า ล าธารสายเล็ก ๆ จะเห็นไดว้่ามีหมู่บา้นในนอรเ์วยอ์ย่างนอ้ย 7 แห่ง
ถูกเรียกดว้ยชื่อนี ้เพราะต่างมีล  าธารไหลผ่าน แต่หมู่บา้นออ ใน Lofoten จดัเป็นหนึ่งในหมู่บา้นที่มี
นกัท่องเที่ยวและเป็นที่รูจ้กัมากที่สดุ โดยล าธารที่ไหลผ่านหมู่บา้นนีไ้หลมาจากทะเลสาบ Agvatnet 
สูท่อ้งทะเล  เพื่อแยกใหเ้ห็นความแตกต่างของชื่อ Å ที่ซ  า้ซอ้นกนัในนอรเ์วย ์จึงไดม้ีการตัง้ชื่อเพิ่มเขา้
ไปใหห้มู่บา้นนีว้่า Å i Lofoten 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางเมืองนัสฟยอรด์ (Nusfjord) เมืองเล็กๆที่มีทศันียภาพอนัน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่
เกาะโลโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น า้ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน า้ ให้ท่านเดินชม
หมู่บ้านนัสฟยอรด์ (Nusfjord Fisherman Village) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุด
และยงัคงไดร้บัการอนรุกัษไ์วอ้ย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอรเ์วย ์หมู่บา้นแห่งนีม้ีกระท่อมชาวประมงทัง้
สีเหลืองและแดง อีกทัง้ยงัอนรุกัษ์บา้นเมืองเก่าไวเ้ป็นอย่างดี และไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก Skårungen - Hotel, Cabins and Camping หรือระดับเทียบเท่า (2 คืน) 
 

 6 โลโฟเทน-นารว์ิค-ขับข่ีสโนวโ์มบลิ-สุนัขลากเล่ือน-ซอมมาเรย-ทรอมโซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรถไฟ 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองนารว์ิค(Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วยท์ี่แวดลอ้มดว้ย
ภูเขา และ ทะเลอันกวา้งใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพืน้ที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ ์โดย
สามารถดึงดดู นกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดู
แสงเหนือ พรอ้มกบั แนวชายฝ่ังฟยอรด์และวิวภเูขาที่รายลอ้มเมืองอย่างสวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านสมัผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ดว้ยการขับขี่สโนวโ์ม
บิล(Snowmobile) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน ้าแข็ง โดยท่านจะได้รับ
ค าแนะน าในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจา้หน้าที่ผูเ้ชี่ยวชาญ และช านาญ
เสน้ทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนวโ์มบิล และน าท่านนั่งสุนัขลากเล่ือน ที่ไดร้บัการฝึกมา
อย่างดี เพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพืน้ที่ที่ปกคลมุไปดว้ยน า้แข็งและ
หิมะ ทัง้นีเ้นื่องจากสนุขัมีน า้หนกัเบา คล่องตวั ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความ
อดอยากในฤดูหนาวไดดี้ รวมทัง้มีความอดทนต่อความเหนื่อยลา้เป็นที่หนึ่ง จึงท าใหส้ามารถลาก
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เลื่อนดว้ยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต  ่ากว่าศูนยอ์งศา สุนัขลากเลื่อนยังเป็น
กีฬายอดนิยม โดยมีมชัเชอร ์(Musher) เป็นผูบ้งัคบัเลื่อนในการแข่งขนัแต่ละครัง้จนแพร่หลายไปยงั
หลายประเทศแถบขัว้โลก ใหท้่านสมัผสัประสบการณก์บัสนุขัลากเลื่อน  
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น าท่านสู่หมู่บ้านซอมมาเรย (Sommaroy) หมู่บา้นชาวประมง ที่ตัง้อยู่ในเขตเมืองทรอมโซ เมือง

แห่งการลา่แสงเหนือ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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ทีพั่ก Sommarøy Arctic Hotel Tromsø หรือระดับเทียบเท่า 
*** หอ้งพกัมีโอกาสพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถ
ก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ไดโ้อกาสทีจ่ะไดเ้หน็ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในขณะนัน้ *** 

 

 7 ทรอมโซ-มหาวิหารอารก์ติก-น่ังเคเบิล้คารช์มวิว-ล่องเรือรับประทานอาหารชมแสงเหนือ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าท่านสู่เมืองทรอมโซ(Tromso) เมืองในฝันของคนล่าแสงเหนือในประเทศนอร์เวย(์Norway) 
ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอารก์ติกเซอรเ์คิล  นอรเ์วย ์
(Norway) ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวในกลุ่มนอรดิ์ก ซึ่งตัง้อยู่ในยุโรปเหนือ เมืองที่นกัท่องเที่ยวนิยม
มาชมความงดงามของปรากฏการณท์างธรรมชาติที่ส  าคญัทัง้ แสงเหนือ และพระอาทิตยเ์ที่ยงคืนใน
ดินแดนแถบนี ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพืน้ที่ยอดนิยมของบรรดานกัท่องเที่ยวอย่างมาก 
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น าท่านชม มหาวิหารอารก์ติก(Arctic Cathedral) สถานที่อนัโดดเด่น ที่นกัท่องเที่ยวตอ้งมากนัให้
ได ้เพราะเป็นวิหารที่ถูกสรา้งขึน้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีโครงสรา้งและรูปทรงแปลก
ตา แรงบนัดาลใจจากภูมิทศันภ์าคเหนือของนอรเ์วย ์ที่นี่มีชื่อเสียงมากในทรอมโซ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

1965 และยงัเป็นสถานที่ที่ชมความงดงามของแสงเหนือ และพระอาทิตยเ์ที่ยงคืน 
น าท่านชม มหาวิหารทรอมโซ(Tromso Cathedral) มหาวิหารไมท้ี่ตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมือง ที่
ไดร้บัการยอมรบัว่ามีความเก่าแก่ที่สดุ และยงัเป็นหนึ่งในโบสถไ์มท้ี่ใหญ่ที่สดุของนอรเ์วย ์โดยมหา
วิหารถกูสรา้งขึน้ในช่วงปี 1861 ในแบบสไตลก์อธิคที่มีความงดงามมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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จากนั้นน าท่านน่ังเคเบิ้ลคาร์(Fjellheisen Cable Car) สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน(Mt Storsteinen) 
เป็นยอดเขาสงูที่อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 420 เมตร มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและ
บริเวณใกลเ้คียงที่มีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน า้ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตัง้แต่ยุค
น า้แข็ง กลายเป็นฟยอรด์อยู่โดยรอบ ดา้นทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและ
ฟินแลนด ์อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมมุสงู 
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 จากนัน้น าท่านล่องเรือผ่านฟยอร์ดท่ามกลางความมืดมิดของธรรมชาติ พรอ้มด่ืมด ่ากับมือ้ค ่า
จากรา้นอาหารในท้องถิ่นพรอ้มสูตรอาหารต ารับนอรเ์วย์แท้ ก่อนฟังลูกเรือเล่าถึงอุตสาหกรรม
ประมงของนอรเ์วย ์และปิดทา้ยดว้ยการชมแสงเหนือ (Aurora) จากฟากฟ้า 

  **ทัง้นีก้ารตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยนัไดแ้น่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครัง้ที่ออก
เดินทาง เนือ่งจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินัน้ ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั การเกิดแสงเหนือ 
ตอ้งขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนันัน้ๆ  
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พักที ่Clarion Collection Hotel Aurora หรือเทยีบเท่า 

 8 ทรอมโซ-ออสโล-ช้อปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
07.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบิน Tromso Airport 

10.30 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินออสโล โดย สายการบิน Scandinavian Airlines 
เที่ยวบินที่ SK4411 (10.30-12.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท ี

12.20 น.  เดินทางถึง สนามบินออสโล  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านชมลานกระโดดสกีโฮลเมนโคเลน (HolmenKollen Jump Ski Arena) ลานสกี
แห่งนีเ้ป็นศนูยร์วมของการเล่นสกีในประเทศนอรเ์วยม์ามากกว่า 100 ปี โดยการแข่งขนัสกีกระโดด
ไกลครัง้แรกไดถู้กจดัขึน้วนัที่ 31 เดือนมกราคม ปี ค.ศ.1892 เป็นลานสกีที่โด่งดงัมากที่สดุแห่งหนึ่ง
ของโลก จนไดร้บันามว่าเป็นสญัลกัษณข์องการแข่งกีฬาสกีและสกีกระโดดไกลในระดบันานาชาติ 
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  อิสระใหท้่านเลือกซือ้ของฝากและชอ้ปป้ิง ณ บรเิวณ ถนนคารล์ โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) 
ถนนสายช้อปป้ิงที่มีชีวิตชีวา และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของออสโล มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร
มากมายตัง้อยู่บนถนนเสน้นี ้ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ทีท่ีพั่ก Hotel Clarion The HUB หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 9 ออสโล-โคเปนเฮเกน-สนามบนิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
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ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงออสโล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.15 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินโคเปนเฮเกน โดย สายการบิน Scandinavian Airlines 
เที่ยวบินที่ SK4411 (09.15-10.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาท ี

10.30 น.  เดินทางถึง สนามบินโคเปรเฮเกน จากนั่นน าท่านเพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพ 

13.50 น. ออกเดินทางจากเมืองโคเปนเฮเกน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินไทย (TG) เทีย่วบิน

ที ่TG 951  ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.35 ชั่วโมง  บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 
 

  10 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
27 ธันวาคม 66 – 05 มกราคม 67 209,999.- 209,999.- 39,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้ และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 20 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  จ ากดักระเป๋าท่านละ 1 ใบเท่านัน้ 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7% และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถกูตอ้ง 

จะตอ้งบวกภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ 
จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า
ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปคนขบัรถในยโุรป และ ทิปหวัหนา้ทวัร ์60 ยูโร/ท่าน/ทิป 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 80,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
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3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
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บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ หรือตั๋วโปรโมชั่น) หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–59 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
4. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

5. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า
มัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีห้องพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  
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7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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