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EXCLUSIVE MIDNIGHT SUN 13 DAYS ( TG)  
NORWAY – NORTH CAPE - LOFOTEN ISLAND 

นอร์เวย์ - นอร์ทเคป - หมู่เกาะโลโฟเทน  
พระอาทิตย์เท่ียงคืน + จับปยัูกษ์ KING KRAB 

13 วนั 10 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เสน้ทางสุดพิเศษ ธรรมชาติสุดสวยอลงัการกบัช่วงเวลา 

พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน หน่ึงปีมีครั้งเดียว ท่ีท่านตอ้งไปสมัผสัใหไ้ดส้กัครั้งในชีวิต 

 

>> ชม MIDNIGHT SUN ที่แหลม NORTH CAPE พรอ้มลิ้ มรส Sparkling wine แกลม้ดว้ยไข่ปลาคารเ์วีย 

>> ชม NORTH CAPE ปลายสุดของแผ่นดินของยุโรป ที่รชักาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส 

>> สมัผสัความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) 

>> ชมหมู่บา้น HAMNOY หมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดในหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> ชมหมู่บา้น REINE หน่ึงในหมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดในหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> ชมหมู่บา้น Å เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูแ่หลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> เปิดประสบการณ ์น าท่านนัง่เรือออกไปจบัปูยกัษ ์(KING CRAB SAFARI) 

>> เปิดประสบการณ ์น าท่านนัง่เรือออกไปชมปลาวาฬ (WHALE WATCHING)  

>> ชมหมู่เกาะ SENJA หน่ึงในหมู่เกาะฟยอรด์ติดกบัหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> ชมเมือง TROMSO และ นัง่เคเบ้ิลคารสู่์ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)   

>> ชมเมือง NARVIK เมืองที่รชักาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส 

>> ชม MIGIC ICE BAR ท่ีท าข้ึนจากน ้าแข็งทั้งหมด 

>> ชม พิพิธภณัฑห์มู่บา้นชาวประมง สมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวประมงที่หมู่เกาะโลโฟเทน 

>> ชอ้ปป้ิงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์

 
พกัโรงแรมระดับ 4  ดาว  
เมนูพเิศษ 

Seafood / Lobster / อาหารไทย  

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ 

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 

 
ก าหนดการเดินทาง 

17 – 29 กรกฎาคม 2566  กรุ๊ปเดียวเท่าน้ัน   
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัองัคารที่ 18 กรกฎาคม 2566  (2)  โคเปนเฮเก้น – ออสโล (นอร์เวย์) -  ชมเมือง 
00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950 
07.40 น.  เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
10.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

SK1458 
**หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม** 

11.00 น.  เดินทางถึงสนามบินออสโล จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  น าท่านท่านเท่ียวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองท่ี

มีค่าครองชีพแพงท่ีสุดในโลกส าหรับชาวต่างชาติ จากนั้นน าท่านชม สวนสาธารณะวิกเกอร์แลนด์ 
(VIGELAND SCULPTURE PARK) เป็นสถานท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การ
แกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนดว้ยส าริด ในเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวิต
มนุษย ์ผลงานของ 'กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด ์' ปฏิมากรช่ือดงั โดยไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลงานมาจดั
แสดงอยา่งถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ บาวท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ท่ีเป็นรูปคนจ านวน
มากมายปีนป่ายกนัอยูบ่นเสา ท่ีใชเ้วลาสร้างรวม 22 ปี กลางสวนท่ีสูงถึง 17 เมตร ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด 
เชิญชมผลงานน ้าพุวงจรชีวิตท่ีมีความหมายสอนใจ โดยผลงานช้ินเอกสูงถึง5.5ฟุต ช่ือ 
MONOLITTEN และรูปหล่อส าริด ช่ือ ANGRY LITTLE BOY อนัถือวา่สัญลกัษณ์ของกรุงออสโล 
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 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ยา่นถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งชอ้ป

ป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของนอร์เวย ์เป็นแหล่งทั้งยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งพบปะของนกัท่องเท่ียวจากทัว่
โลกท่ีมาเยอืนนอร์เวย ์ตั้งอยูก่ลางกรุงออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญั
ท่ีน่าซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขนสัตว ์น ้ามนัปลา เนยแขง็เทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือ
ตุ๊กตา TROLL ตุ๊กตาพื้นบา้นของนอร์เวย ์เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ สินคา้และ ของท่ีระลึก
ต่างๆ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  CLARION HOTEL THE HUB หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566  (3)  ออสโล – นาร์วิค - สโววาร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั/ SET BOX 

 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล  
08.35 น. ออกเดินสู่สนามบินนาร์วิค โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4082 
10.10 น. เดินทางถงึสนามบินนาร์วคิ จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนาร์วิค (Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวยท่ี์
แวดลอ้มดว้ยภูเขาและทะเลอนักวา้งใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของพื้นท่ีการเล่นสกีท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์ โดยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟยอร์ดและวิวภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองอยา่งสวยงาม อีก
ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองที่ FJELLHEISRESTAURANTEN 
พร้อมชมวิวบรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วิค 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) 
หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย ์เป็น
หมู่บา้นของชาวประมงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และท าปลาตากแหง้
ส่งออกท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของหมู่เกาะแห่งน้ีก็คือ กระท่อมสีแดงแบบ
ดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงท่ีกลายเป็นสีสันริมชายฝ่ัง ท่ีไม่วา่ใครไดม้าเยอืนก็ตอ้ง
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ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าหรับการดูแสงเหนือท่ีโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของนอร์เวย ์เน่ืองจากความมหศัจรรย ์ ทางธรรมชาติท่ีถูกเสกสร้างมาอยา่งพิถีพิถนั มีผืนน ้าสีฟ้า
คราม ทอ้งฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นบัวา่เป็น
เมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ีดูคลา้ยเมืองในจินตนาการมากกวา่ความจริง  

 
น าท่านชม Magic Ice Bar โดยส่ิงของภายในน้ีจดัท าข้ึนจากน ้าแขง็ และไดมี้การติดตั้งท่ีมีแสงไฟ 
LED เพื่อเพิ่มความงดงาม ท่านจะไดช้มสีสันผสมผสานกบัเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศท่ีมีเสน่ห์
เฉพาะ ซ่ึงจะช่วยใหท่้านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศอนัไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน ้าแขง็แห่งน้ีอยา่ง
แทจ้ริง 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั THON HOTEL LOFOTEN หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566  (4)  สโววาร์ - หมู่บ้าน Å - รีนน์ - แฮมนอยด์  
   นัสฟยอร์ด - เลกเนส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้าน Å  (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เป็นหมู่บา้นท่ีอยูป่ลายสุด
ของหมู่เกาะ LOFOTEN อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือวา่เป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียว ใหท่้านเดินชมหมู่บา้นตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING 
VILLAGE  MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวประมงท่ีอาศยัอยูบ่นหมู่
เกาะโลโฟเทน ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีสถานท่ีต่างๆให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม อาทิโรงงานผลิตน ้ามนัตบัปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้าน
ขายเบเกอร่ี และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดท าการ
เน่ืองจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมหมู่บา้น และเก็บ
ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เมืองรีนน์ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 10 นาที) ซ่ึงอยู่
ทางตอนใตข้องเกาะ ระหวา่งสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา 
ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็นถนนเส้นหลกัสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน น าท่านเดินทางผา่นถนน
เส้นเลก็ๆเช่ือมต่อระหวา่งเกาะเลก็เกาะนอ้ย ขา้มสะพานต่างๆ จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง REINE 
ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

 



MIDNIGHT SUN – NORWAY – NORTH CAPE – LOFOTEN 13 DAYS (TG)  นอร์เวย ์–โลโฟเทน - พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน 13 วนั                                                        9 | P a g e  
 

น าท่านเท่ียวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมูบ่า้นชาวประมงท่ีปรากฏอยูใ่นโปสการ์ดโลโฟ
เทน ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถพบเห็นไดบ่้อยตามร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้นชาวประมง
หลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลงันบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามยิง่ อิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นแฮมนอยดต์ามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านแวะหมู่บา้น Horn แวะถ่ายรูปกบัยอดภูเขา Hammarskaftet เป็นช่ือของภูเขายอด
แหลมรูปกรวยคว ่า เป็นจุดถ่ายรูปท่ีไม่ควรพลาด  
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น าท่านแวะถ่ายรูปกบัหมู่บ้านซาคริเซย (Sakrisøy) หน่ึงในหมู่บา้นชาวประมง น่ารักๆ มีสีเหลือง
ของบา้นเรือนเป็นจุดเด่น อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

น าท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) อีกหน่ึง เมือง
เลก็ๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ใหท่้านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่น ้า 
และทะเลสาบท่ี สะทอ้นภาพเทือกเขาบนผืนน ้า  
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หมู่บา้นชาวประมงนสัฟยอร์ด ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัไดรั้บการอนุรักษ์
ไวอ้ยา่งดียิง่อีกแห่งของนอร์เวย ์หมู่บา้นแห่งน้ีมีการรังสรรคห์มู่บา้นหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง 
เขียว และยงัคงอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไว ้อยา่งดียิ่ง อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั หรือจะ
นัง่เล่น จิบกาแฟ ช่ืนชมกบัธรรมชาติของเมืองน้ี นอกจากน้ี เมืองนสัฟยอร์ดยงัไดรั้บการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) อีก
หน่ึงเมืองสวยอนัข้ึนช่ือของหมู่เกาะ LOFOTEN น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บภาพความประทบัใจ  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั SCANDIC LEKNES HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566  (5)  เลกเนส - เฮนน่ิงสวาร์ – คาเบลวัก – ฮาร์สตัด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) เน่ืองจากบริเวณหมู่เกาะโล
โฟเทน มีการคน้พบวา่เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วก้ิงท่ีแสดง
เร่ืองราวและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาวไวก้ิงไวม้ากมาย ซ่ึงรูปแบบพิพิธภณัฑถู์กออกแบบ
โดยใชโ้ครงเรือไวก้ิงโบราณและภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชแ้ละเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิต
ของชาวไวก้ิง ให ้ท่านชมพิพิธภณัฑไ์วก้ิง และพายเรือไวก้ิงโบราณ ซ่ึงเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีพลาด
ไม่ได ้เม่ือไปเยอืนพิพิธภณัฑไ์วก้ิงแห่งน้ี  

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮนนิ่งสวาร์ (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) 
เป็นเมืองท่าและหมู่บา้นชาวประมงท่ีปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยากคึกคกั เป็นอีกเมืองยอด
นิยมท่ีนกัท่องเท่ียวต่างพากนั  มาแวะเวียน ซ่ึงจุดเด่นของเมืองน้ีคือบา้นชาวประมงสีแดง 
(RORBUER) ตั้งอยูริ่มทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยูม่ากมาย เป็นภาพท่ีสวยงามตดักบัวิว
ภูเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพท่ีสวยงามไม่นอ้ย ใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บ
ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 นาที) เป็นหมู่บา้น
ชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสโววาร์ น าท่านชม
หมู่บา้นน่ารักตามสไตลน์อร์เวยแ์ท้ๆ  แวะชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถไ์ม ้ท่ีใหญ่ท่ีสุด
บนหมู่เกาะโลโฟเทน  
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จากนั้นน าท่านสู่เมืองฮาร์สตัด (Harstad) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 30 นาที) โดย
เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในเทศมณฑลทรุมส์ โดยมีใจกลาง เมืองท่ีเล็กกะทดัรัดท่ีหนั
หนา้ออกไปรับกบัทะเลนอร์เวย ์

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  CLARION COLLECTION HOTEL ARCTICUS หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566  (6) ฮาร์สตัด – อนัเดเนส – ล่องเรือชมปลาวาฬ 
 กริลล์ฟยอร์ด - เซนญา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอนัเดเนส (Andenes) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) เมืองท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลกในการดูปลาวาฬในช่วงฤดูร้อนและดูสงเหนือในช่วงฤดูหนาว 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Whale Watching) กิจกรรมอนัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการดู
ปลาวาฬแบบธรรมชาติ ปลาวาฬท่ีอาศยัอยูใ่นน่านน ้ าแถบน้ีจะมี 3 สายพนัธ์ุดว้ยกนั คือ วาฬมิงค,์ 
วาฬหลงัค่อม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือ ชมวาฬใชเ้วลาประมาณ
2-4 ชัว่โมง (บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง กรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย) 

 
17.00 น. จากนั้นน าท่านข้ามเรือ Ferry สู่ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด (Gryllefjord Fishing 

Village) ซ่ึงมีประชากรอยูร่าวๆ 400 คน ผา่นชมบา้นเรือนและความสวยงามของพื้นท่ีเรียบชายฝ่ัง
ทะเลและฟยอร์ด (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที) น าท่านเดินทางต่อสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญา 
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(Hamn I Senja) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะเซนญาและเป็นท่ีตั้งของรีสอร์ท ท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงนกัท่องเท่ียวทัว่โลกตอ้งมาเยอืนเพื่อชมความงามของธรรมชาติและแสงเหนือ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พัก 
ที่พกั  HAMN I SENJA หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 ***หมายเหตุ หอ้งพกัท่ี HAMN I SENJA เป็นแบบคละ TYPE / 2 หอ้งนอน ขอสงวนสิทธ์ิใหท่้าน
ท่ีจองเขา้มาก่อน *** 

วนัอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 (7) เซนญา - ทรอมโซ - ชมเมือง - ยอดเขาสโตนสไตเนิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองทรอมโซ (TROMSO) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) 

เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตอนเหนือของนอร์เวย ์
ถือวา่เป็นอีกเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีส าคญัทั้ง 
แสงเหนือ และพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในดินแดนแถบน้ี ถือวา่เป็นอีกหน่ึงในพื้นท่ียอดนิยมของบรรดา
นกัท่องเท่ียวอยา่งมากเลยทีเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum) อีกหน่ึงพิพิธภณัฑท่ี์อยูใ่นอาคารไมสี้แดง มี
ลกัษณะคลา้ยๆกบัโกดงัเก็บของ ตั้งอยูบ่นท่าเทียบเรือ เป็นอีกหน่ึงอาคารแห่งประวติัศาสตร์ของ
ประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 1830 ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของ
ภูมิภาค การส ารวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นท่ีในแถบอาร์กติก นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการ
ล่าสัตวใ์นเขตอาร์กติก ซ่ึงไดแ้ก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล  
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 จากนั้นน าท่านเขา้ชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารท่ีสร้างข้ึนใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างข้ึนในปี 1965 อีกทั้งยงัมีโครงสร้างโดดเด่น ซ่ึงไดรั้บแรง
บนัดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทศัน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย ์มหาวิหารอาร์คติกยงั
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่ง หน่ึงของเมืองทรอมโซ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถชมความงามของพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน ไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นเชิญท่านอิสระ
เดินเล่นตามอธัยาศยั   
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จากนั้นน าท่านนั่งเคเบิล้คาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขา
สูงท่ีมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกลเ้คียงท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยก
จากกนัโดยมีร่องน ้าซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะตั้งแต่ยคุน ้าแขง็ กลายเป็นฟยอร์ดอยูโ่ดยรอบ  

 
อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั         RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว 
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วนัจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566  (8) ทรอมโซ - อลัตา – ฮอนน่ิงสแวก – นอร์ทเคป  
  ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน + รับประกาศนียบัตร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินทรอมโซ 
11.40 น. ออกเดินสู่เมืองอลัตา โดยสายการบิน WIDERØE เที่ยวบินที่ WF 922 

**หมายเหตไุฟล์ทบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิแปลงแปลงตามความ
เหมาะสม** 

12.20 น. เดินทางถึงสนามบินอลัตา น าท่านตรวจรับสัมภาระ 
 น าท่านสู่ตวัเมืองอัลตา (ALTA) เมืองใหญ่ท่ีสุดในฟินน์มาร์ก เป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่ชาวประมงวา่มี
แหล่งน ้าท่ีมีปลาแซลมอนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เป็นเมืองหนา้ด่านของการมาสู่นอร์ธเคป เพื่อไป
ดูพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน สามารถชมสถานท่ีต่างๆ ในเมืองน้ี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่ คาฟยอร์ด (KAFJORD) เพื่อลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลท่ีมีความยาวถึง 6,780 เมตร เพื่อ
เดินทางต่อสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) (ระยะทาง 210 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม.) ซ่ึง
เป็นดินแดนท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย ์เป็นแควน้กวา้งใหญ่
ซ่ึงเป็นบริเวณแห่งทะเลน ้ าแขง็ (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พัก 
ที่พกั SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
22.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ท่ีตั้งของ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป ซ่ึงตั้งอยูบ่นปลายแหลมนอร์ธเคป ชม

ภาพถ่ายเก่ียวกบัการประพาสของรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2450 ซ่ึงพระองคไ์ดจ้ารึกพระปรมาภิไธย
บนกอ้นหินขนาดใหญ่ ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้ห้ชาวไทยไดมี้ความภาคภูมิใจในพระปรีชา
สามารถภายในพิพิธภณัฑส์ยาม ท่ีจดัสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเร่ืองราว
ของปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในหอ้ง Auditorium ก่อนท่ีจะไปชมปรากฏการณ์จริงดา้น  
นอก  
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ต่อจากนั้นเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปดว้ย Sparkling wine แกลม้ดว้ยไข่ปลาคาร์เวียเลิศรส 
แลว้รับมอบประกาศนียบตัร ส าหรับผูม้าเยอืน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  
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วนัองัคารที่ 25 กรกฎาคม 2566  (9)  ฮอนน่ิงสแวก – KING CRAB SAFARI - อลัตา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านสัมผสัประสบการณ์ใหม่ กจิกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ี
แห่งในโลก โดยการนัง่เรือ RIB BOAT ออกไป ปยูกัษ ์(RED KING CRAB) เป็นปูมีขนาดใหญ่
ความโดยวดัจากกา้มปูยาวไดถึ้ง 2 เมตร และมีน ้าหนกัถึง 10 กก. โดยประมาณ เจา้หนา้ท่ีจะโชว์
วิธีการจบัปูยกัษ ์ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัปูยกัษแ์ละปรุงเป็นอาหารม้ือกลางวนั (ใชเ้วลาประมาณ 3.5 
ชม.) 

 
กลางวัน           พเิศษ!!!  ให้ท่านได้ลิม้รส เน้ือปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกนัอย่างเต็มอิม่ 

 



MIDNIGHT SUN – NORWAY – NORTH CAPE – LOFOTEN 13 DAYS (TG)  นอร์เวย ์–โลโฟเทน - พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน 13 วนั                                                        21 | P a g e  
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอลัตา (ALTA) เมืองใหญ่ท่ีสุดในฟินน์มาร์ก(ระยะทาง 210 กม.ใชเ้วลา 3 
ชม.)  

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั         THON HOTEL ALTA หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566  (10) อลัตา -  ออสโล -โคเปนเฮเก้น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชมโบสถแ์ห่งแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS CATHEDRAL) โบสถส์ไตลโ์มเดิร์นท่ีมี
แสงเหนือเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 

 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอลัตา (ALTA)  
14.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4545 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
20.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1465 
21.20 น. เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น  เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเดนมาร์ก 

**หมายเหตไุฟล์ทบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิแปลงแปลงตามความ
เหมาะสม** 
***อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย คืนเงินท่านละ 40 ยโูร**** 

ที่พกั AC HOTEL BY MARRIOTT BELLA SKY COPENHAGEN หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดา  
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วนัพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566  (11) โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชม เดอะลติเติล้ เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปป้ันเงือกนอ้ยสร้างดว้ยส าริดนัง่อยูบ่น
กอ้นหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเกน้ เป็นจุดท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึง
ของเมือง สร้างข้ึนโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผูว้า่จา้งไดรั้บอิทธิพลจากนิทานของ ฮนัส์ คริสเตียน 
แอนเดอร์เซน รูปป้ันแลว้เสร็จถูกน าไปแสดงในปีค.ศ. 1913  

 
จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปบริเวณลานกวา้งหนา้พระราชวงัอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ซ่ึง
เป็นสถานท่ีประทบัของบรรดาเหล่าพระราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านชมเขตท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ยา่นท่าเรือท่ีมีอาคารบา้นเรือน ตั้งแต่ยคุคริสต ์ศตวรรษท่ี 17 
เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกท่ีเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น
แหล่งบนัเทิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก   
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อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่นวอล์คกิง้สตรีทหรือถนนสตรอยก์เกต็ ถนนช้อปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิม
จากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดท่ี KongensNytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์
ดงัจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นตน้รวมทั้งหา้ง ELUM หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั AC HOTEL BY MARRIOTT BELLA SKY COPENHAGEN หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566  (12)  โคเปนเฮเก้น - สนามบิน   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น  
เพื่อท าการเช็คอินและท า   TAX REFUND 

14.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที่ TG 951 

วนัเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566  (13)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIDNIGHT SUN – NORWAY – NORTH CAPE – LOFOTEN 13 DAYS (TG)  นอร์เวย ์–โลโฟเทน - พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน 13 วนั                                                        25 | P a g e  
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

17 – 29 กรกฎาคม 2566 295,000 295,000 285,000 280,000 30,000 

 
** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีออกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 100,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
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c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   
หมายเหตุ 

*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 
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ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินไทย (TG) อนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ◊ ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ และ สายการบิน WIDERØE อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23  
กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน) ถือขึ้นเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม 
 ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 
 

 

 


