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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) 

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประต ู 3 เคาน์เตอร ์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ 

ห้องพักผู้โดยสารขาออก 

 

วันที่ 2 เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – ช้อปป้ิง - เรือสำราญ DFDS Seaways 

01.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 950 

07.40 น. ถึงท่าอากาศยานกาสทรัป กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก ผ่านการ

ตรวจคนเข้าเมือง พรอ้มรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ชรอรับท่านแล้ว

นำเที่ยวชมเมือง ผ่านจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด 

สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น 

ของนักเลา่นิทานระดับโลกฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบ

ริเวอร-์จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มี

เรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุ

เกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายทีร่่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึน้มา จากนั้นไปชม

พระราชวัง อมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก รถโค้ช

ผ่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 



 
 

 

เรียงรายใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลีที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็น

แหล่งบันเทงิที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาว

ที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปส้ินสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์

เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรแูบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน 

เป็นต้น 

 เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อม

ไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษ,ีร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณา

เตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

16.30 น. เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดน 

17.00 น. อาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์”ภายในภัตตาคารในเรือสำราญ 

 พักค้างคืนบนเรือสำราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพัก

คู่ SEASIDE CABIN 

 

วันที่ 3 ออสโล - เท่ียวชมเมือง - บินสูท่รอมโซ่ 

 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่างเส้น 

ทางเรือสำราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหาร

เช้าที่ภัตตาคารบนเรือสำราญ 

09.45 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่



 
 

 

มีประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ 

ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด ์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง 

ชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเกา่แก่อายุกว่า 100 

ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินเท่ียวย่านถนนคนเดิน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อป

ปิ้งที่สำคัญของเมือง 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

17.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ่ โดยสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK 4430 

18.55 น. 
ถึงเมืองทรมูเซอ Tromsø อกีหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มปีระชากรมากเป็น

อันดับ 7 ของนอร์เวย์ ทรูมเซอเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมาก

จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) ด้วยภูมิ

ทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

อีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกท้ังยังเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนย์กลางการ

สำรวจขั้วโลกเหนืออกีด้วย 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร  

 นำคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 4 ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม 

08.30 น.  สู่ท่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ นำท่านลงเรือ hybrid-electric catamaran ชมฟยอร์ด

ในแถบอาร์กติก ให้คุณได้ใกล้ชิด และมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาและฟยอร์ด 



 
 

 

ความมหัศจรรย์เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน  

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากย่านใจกลางเมือง อาคารสถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าแก่สีสัน

ฉูดฉาด ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทรุมเซอเป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวน

มากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 มหาวิหารอาร์กติก 

(Arctic Cathedral) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันทันสมัย นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาส

โตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร ชมเมืองทรู

มเซอแบบพาโนรามา มีลักษณะเป็นเกาะอยูก่ลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ ๆ   ร้อมลอบ 

ทางด้านทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศสวีเดนและฟนิแลนด์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่ง

ของแลปแลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่

ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก (หากสภาพอากาศ

ไม่อำนวย หัวหน้าทวัรอ์าจจะปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศในแต่ละวัน) 

 นำคณะพัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

 



 
 

 

วันที่ 5 ทรูมเซอ - สวนสัตว์ Polar Park - เมืองสโววาร์ด 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม 

08.00 น. เดินทางสูส่วนสัตว์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสัตว์ท่ีอยู่เหนือสุดของโลก

แล้ว ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขัว้โลก และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของ

สัตว์สายพันธุ์นักล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อืน่ๆ อีก

หลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร,์ วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
เดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ใน

เขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโดง่ดังในเขต Nordland ทาง

ตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 6 
หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม 

09.00 น. เที่ยวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ในเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ อาณาเขตของ

หมู่บ้านตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือ ล้อมรอบด้วยฟ

ยอร์ดและเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้วยเมือง หรือ

หมู่บ้านเล็กๆ หลายๆ หมู่บ้าน กระจายตั้งอยู่รอบๆ เกาะ การท่องเที่ยวชมหมู่บ้าน

ต่างๆ เป็นไฮไลท์ของโลโฟเท่น หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) หมู่บ้านชาวประมงท่ี

เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ยังเป็นหมู่บ้านที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดมิซึ่งได้รับ



 
 

 

การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลา และนำปลามาผ่าน

กระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดหูนาว ปลาส่วน

ใหญ่ที่จับได้ในเขตนี้คือปลาค็อด 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 
มุ่งหน้าสู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส เที่ยวชมหมู่บ้าน Å  ที่ได้ชื่อ

ว่าเป็นหมู่บ้านท่ีสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน และเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก 

E10 ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน หมู่บ้าน 

Reine อันได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติท่ีสวย

ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะโลโฟเทน เข้าสู่ที่พักในสไตล์บา้นชาว ประมง (Rorbuer 

Cabins) บ้านชาวประมงสีแดงที่ตั้งอยู่ริมทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิดท่านยังสามารถ

เห็นแสงเหนือปกคลุมทั่วบริเวณในยามค่ำคืน 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเข้าพักโรงแรม Reine Rorbuer Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 7 เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้าน Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สโววาร์ด  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม 

09.00 น. เดินทางสู่หมู่บ้านชาว Hamnoy ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงท่ีเก่าแก่ที่สุดในเกาะโลโฟ

เทน มีความสวยงามในอันดับต้น ๆ ภาพสวยของโลโฟเท่น ส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านนี้

เป็นแบ็คกราวด์ที่สวยงาม ถูกแพรก่ระจายไปให้โลกได้ชี่นชม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 
 

 

บ่าย ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Lofotr Vikingmuseum) ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับยุคไวกิ้งได้

อย่างแท้จริง นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบบ้านของชาวไวกิ้งที่มีอายุเก่าแก่คาดวา่น่าจะ

ประมาณ ค.ศ. 500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และได้รับการบูรณะขึ้น

ใหม่ในฐานะของพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิตชีวา ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่

เมืองสโววาร์ด มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของเมือง 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเข้าพักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน

 

วันที่ 8 เมืองสโววาร์ด - นาร์วกิ (นอร์เวย์) - อุทยานแห่งชาติอบสิโก้ - ล่าแสงเหนือ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม 

 เดินทางสูเ่มืองนาร์วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเล

กว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการ

ทำเหมืองแร่ของเมือง ซึ่งยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

สวย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางต่อตามเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล เส้นทางรถไฟที่ขึ้นช่ือว่าสวยที่สุดใน

เขตซีกโลกเหนือ เส้นวงกลมอารค์ติกเซอร์เคิลตั้งอยู่ที่ละติจูด 66 องศาเหนือ ให้ท่าน

เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าสนและทะเลสาบ สู่อุทยานแห่งชาติอ

บิสโก Abisko National Park ในเขตลปัป์ลันด์ Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง 



 
 

 

Lonely Planet ยกให้เป็นสถานท่ีซึ่งแสงเหนอืมีความสว่างไสวมากที่สุดในโลก 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

21.00 น. เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบสิโก 

เป็นที่ตั้งของศูนยศ์ึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือ

บนท้องฟ้าในยามค่ำคืน หากโชคดีฟ้าเปิด และค่า KP แรงส่งผลให้เกิดแสงเหนอื ท่าน

จะสามารถถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก  

 
นำท่านเข้าพักโรงแรม Hotell Fjället **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

  

วันที่ 9 อุทยานแห่งชาติอบิสโก - คิรูน่า - บินสู่สต็อกโฮลม ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม 

10.00 น. นำคณะออกเดินทางสูเ่มืองคิรูน่า (สวีดิชแลปป์แลนด์) ที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศ

สวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความ สำคัญเพราะเป็นเมืองท่ีผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของ

ประเทศ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

14.00 น. เดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม ์โดยสายการบิน SAS เที่ยวบนิที่ SK 1045 

15.30 น. ถึงสนามบินอาลันด้า กรุงสต็อกโฮลม์ เมอืงนี้ได้รับสมญานามว่า “ความงามบนผิว

น้ำ” 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

 นำคณะพัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 



 
 

 

วันที่ 10 สต็อกโฮลม์ – City Hall – Vasa Museum – Gamla Stan - อิสระให้ช้อปป้ิง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม 

 

 คณะนำเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เข้าชมซิตี้ฮอลล์ ในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธี

เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงใหเ้ป็นห้องคอนเสิร์ต

ฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน, ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่

ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 

เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลกันับร้อยช้ิน เรือวาซาเป็นทรัพย์

สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เกาะแกมล่าสแตน ย่าน

เก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ร่องรอยแหง่ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง 

พระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ 

ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตั้งอยู่รมิน้ำตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็น

เมอืงที่สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก บันทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้

เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

 นำคณะพัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่ 11 สต็อกโฮลม์ – เดินทางกลับ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนท่ีโรงแรม 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาลันด้า เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินท่ี  TG 963 (เครื่องแวะ

พักที่ภเูก็ต) 

วันที่ 12 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  

10.05 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

หมายเหต ุ      ทางบรษิัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเคร่ืองบิน, 

เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด



 
 

 

เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่อง

ไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัต,ิ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทาง

ล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มี

สิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 

ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ 

หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบรษิัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

PERIOD 

Tour 

Fare 

Adults 

Child 

4-11 

With 

Bed 

Child 4-

6 

No Bed 

DBL 

SUPP 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL / CHD 

05 -16 ตุลาคม 

2565 

165,000

.- 

148,50

0.- 

132,000

.- 

21,000.

- 

21,00

0.- 

-35,000.-/-

26,250.- 

19 – 30 ตุลาคม 

2565 

วันปิยมหาราช 

165,000

.- 

148,50

0.- 

132,000

.- 

21,000.

- 

21,00

0.- 

-35,000.-/-

26,250.- 

ค่าทัวรร์วม :   

➢ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 มกราคม 

2565 

➢ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป และสแกนดิเนเวียน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

➢ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / 

Double 

➢ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละ

ประเทศ 

➢ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน 

➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น) 

➢ ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครอง

การสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอา

ประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน

ต่างประเทศ 2,000,000 รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 



 
 

 

40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

➢ สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ

สามารถถือสัมภาระข้ึนเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ 

อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และ

นำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของ

สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

คา่ทัวร์ไม่รวม : 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test 

 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกบั Test & Go ตามที่รัฐกำหนด 

 ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ และไกด์ทอ้งถิ่น 

 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่ง

มาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ 

ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว 

ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 

 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับบริษัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณา

ติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชือ่ถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วย

ขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน 

กรุณาจองทวัร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 

ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดงักล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน 

และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระ

เงินส่วนท่ีเหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงื่อนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 

2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร,์ ไม้เทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุง



 
 

 

ตัว 

3. ผู้เดินทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  

• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  
**คืนเงินมัดจำ** 

(หักค่าใช้จา่ยที่ได้จ่ายไป

แล้ว) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน 
**คืนเงินมัดจำ 50%** 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  
**ไม่คืนเงินค่าทัวร์** 

• การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่าย

จริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทัง้นี้ให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 

2. ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน 

3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น 

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได ้

• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่นไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทน

ได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และ

ค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-

REFUND 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้ับ

การพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการ

ยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถอืเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่

ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทาง

สถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบ

กรุ๊ป 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดย

ที่จะแจ้งใหผู้้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการ

ท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสดุวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่



 
 

 

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำท่ีส่อไป

ในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 

หมาย

เหต ุ

หลักเกณฑ์ท่ีนำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ

นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 

เป็นต้นไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 

45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อน

วันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่ง

ของกรุ๊ป เปน็ไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้

เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวัน

เดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถ

ทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel 

Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 การ

เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนเพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3DaInEH

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


