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ไฮไลท!์! โปรแกรม นอรเ์วย ์(ทรมุสเ์ซอ + โลโฟเทน) 9 วนั 6 คืน 

 บิน EMIRATES (EK) +  NORWEGIAN (DY) 

สุดคุ้ม เท่ียวแบบสบายๆ ไม่รีบเร่ง 

พิเศษ : ท่องเทีย่วแบบอุ่นใจกบัประกนัการเดนิทาง โดยบรษิทั MSIG  

ชม หมู่บา้นชาวซามิ Sami Village ชาวพืน้เมอืงทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณเมอืงทรมุสเ์ซอ 

สมัผสัประสบการณ์ นัง่รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร ์ยานพาหนะของซานตาครอส   

นัง่เคเบ้ิลคาร ์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ลุน้ชมแสงเหนือและชมววิเมอืงทรมุสเ์ซอ 

ชม สนามฟตุบอล เฮนนิงวาสร ์(Henningsvaer Stadium) ทีม่ภีูมทิศัน์อนัน่าตื่นตาตื่นใจ จนไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสนาม
ฟุตบอลทีไ่ม่เหมอืนใคร และสวยทีสุ่ดในโลก   

ชม พิพิธภณัฑไ์วก้ิง ณ เมอืงเลคเนส Leknes  

พกั หมู่บา้นชาวประมง “รีนน์” Reine Rorbuer ทีไ่ดช้ื่อว่าสุดแสนโรแมนตกิและสวยทีสุ่ดหมูใ่นเกาะโลโพเทน จนนักท่องเทีย่วต่าง
ขนานนามว่า “สวรรคบ์นดนิ 

สวนประติมากรรมวิเกลนัด ์ชม "โมโนลิท"  
ประตมิากรรมรปูแกะสลกัสงู 17 เมตร ทีแ่กะจากหนิแกรนิตเพยีงแท่งเดยีว 

เพลิดเพลินกับการเดิน ช็อปป้ิงที่ย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท  

*ราคารวมหมดทุกอย่าง เตรียมไปแค่ช็อปป้ิงและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านัน้* 
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เดินทาง ไฟลท์ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

ขาไป 

--- สุวรรณภูม ิ(BKK) --- --- --- 

EK 377 สุวรรณภูม ิ(BKK) ดูไบ (DXB) 02:00 06:00 

EK 159 ดูไบ (DXB) ออสโลว (OSL) 07:45 12:00 

DY 378 ออสโลว (OSL) ทรุมสเ์ซอ (TOS) 15:00 16:55 

ขากลบั 

DY 365 เอเวเนส (EVE) ออสโลว (OSL) 11:05 12:50 

EK 160 ออสโลว (OSL) ดูไบ (DXB) 14:10 23:55 

EK 376 ดูไบ (DXB) สุวรรณภูม ิ(BKK) 03:55 12:45 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
โรงแรม 

เมือง 

อาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิCheck-in เวลา 22:00 น. ---- ---- ---- ---- 

2 สุวรรณภูม ิ– ดูไบ - ออสโล - ทรุมสเ์ซอ  
ออกเดนิทาง 02:00 ถงึทรุมสเ์ซอ 16:55 
อสิระผ่อนคลายความเหนื่อยลา้จากการเดนิทาง                                 

THON HOTEL, THOMSO 
ระดบั 3 ดาว+ หรอืเทยีบเท่า 

   

3 เมอืงทรุมสเ์ซอ – ฟารม์ของชาวเผ่าซาม ิ– นัง่รถลากเลื่อนโดยกวาง
เรนเดยีร ์– เดนิชมเมอืงทรุมสเ์ซอ – นัง่เคเบิล้คาร ์ชมววิเมอืงทรุมส์
เซอ                  

THON HOTEL, THOMSO 
ระดบั 3 ดาว+ หรอืเทยีบเท่า 

   

4 ทรุมสเ์ซอ – นอรด์โจสบอตน์ - ฮารส์ตดั                                    SCANDIC HARSTAD 
ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า    

5 ฮารส์ตดั – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – สโวลแวร ์– เฮนนิงวาสร ์– 
เลคเนส – ชมพพิธิภณัฑไ์วกิ้ง – รนีน์                                                      

REINE RORBUER by Classic 
Norway Hotel, ระดบั 3 ดาว หรอื

เทยีบเท่า    

6 หมู่บา้นเอ ้– พพิธิภณัฑห์มู่บา้นชาวประมง – สะพานแฮมนอยด ์– 
หมู่บา้นชาวประมง นัสฟยอรด์ - สโวลแวร ์                                                     

THON HOTEL LOFOTEN, 
Svolvær ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า    

7 สโวลแวร ์- สนามบนิเอเวเนส - สนามบนิออสโล – สวน
ประตมิากรรมวเิกลนัด ์- ชอ็ปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส ์เกท 

THORN HOTEL EUROPA, Oslo 
ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า    

8 กรุงออสโล – โอเปร่าเฮา้ส ์– ศาลาว่าการ - ย่านเอเคอร ์บรคู – 
สนามบนิออสโล – สนามบนิดูไบ 

---- 
 

  

9 สนามบนิดูไบ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เครื่องลงเวลา   -----  ---- ---- 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก : กรงุเทพฯ, สนามบินสุวรรณภมิู                                               (-/-/-) 

22.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก ทางเข้าประตู 8 เคาเตอร ์M สายการบิน เอ
มิเรสต์ แอรไ์ลน์ (EK) เจ้าหน้าที่และหวัหน้าทวัร์คอยต้อนรบั และบรกิารเรื่องกระเป๋าเดนิทาง เช็คอิน และรบัเอกสาร
ประกอบการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง : สวุรรณภมิู – ดไูบ - ออสโล - ทรมุสเ์ซอ                                  (-/-/D) 

02:00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภมิู สู่ สู่สนามบินดูไบ, โดยสายการบิน เอมิเรสต์ เท่ียวบินท่ี EK 377 (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง, กระเป๋าจะท าการเชค็ทรูจากสนามบนิสุวรรณภูม ิจนถงึสนามบนิออสโล ประเทศนอรเ์วย์ น ้าหนักกระเป๋าโหลด
ใตท้อ้งเครือ่งสงูสุด ท่านละ 2 ใบ รวมกนัแลว้ไม่เกนิ 30 กโิลกรมั (น ้าหนักต่อใบไม่เกนิ 20 กโิล) และกระเป๋าถอืขึ้นเครือ่งไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่
เกนิ 7 กโิลกรมั) 

06:00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ ประเทศอาหรบัเอมเิสต ์ท าการเปลีย่นเครื่องบนิเพื่อเดนิทางสู่ กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ 
07:45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบิน เอมิเรสต์                      โดยเท่ียวบินท่ี EK159 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
12:00 น. เดนิทางถึงสนามบนิกรุงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอร์เวย์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง พร้อมรบัสมัภาระ และการ

ตรวจของศุลกากร น าท่านเชค็อนิ (Check-in) ไฟลท์ DY328 สู่เมอืงทรุมสเ์ซอ (เวลาทีน่อร์เวย์ช้ากว่าไทย 6 ชัว่โมง แนะน าให้
ท่านปรบัเวลาทนัทเีมือ่ไปถงึ, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งสงูสุด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนักต่อใบไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกระเป๋าถอืขึ้นเครือ่ง
ไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

15:00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินทรมุสเ์ซอ โดย สายการบินนอรวิ์เจียน เท่ียวบินท่ี DY378 
16:55 น. เดนิทางถงึ “เมืองทรมุส์เซอ” (Tromsø) เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของนอร์เวย์ อยู่ในเขตมณฑลทรุมส ์ทางตอนเหนือ

ของนอร์เวย์ อีกทัง้ยงัเป็นเมอืงใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล Artic Circle อีกด้วย หลงัตรวจรบักระเป๋าสมัภาระ
เรยีบรอ้ย น าท่านขึน้รถโคช้ทีร่อรบัเพื่อเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั และอสิระใหท้่านไดผ้่อนคลายความเหนื่อยลา้จากการเดนิทาง  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั THON HOTEL, THOMSO ระดบั 3 ดาว++ หรือเทียบเท่า 

  
วนัท่ีสาม : เมืองทรมุสเ์ซอ – ฟารม์ของชาวเผ่าซามิ – นัง่รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร ์– เดินชมเมอืงทรมุสเ์ซอ– นัง่เคเบ้ิล

คาร ์ชมวิวเมอืงทรมุสเ์ซอ                 (B/L/D) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09:00 น. น าท่านเดนิทางสู่ Inga Reindeer Farm and Sami Culture ใหท้่านไดม้โีอกาสลองประสบการณ์ใหม่ ทีท่่านจะตอ้งประทบัใจ
ไม่รูล้มืดว้ยการ “นัง่รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร”์ Reindeer-Sledding ยานพาหนะของซานตาครอส เพื่อไปยงัหมู่บ้านชาวซาม ิ
Sami Village ชาวพืน้เมอืงทีอ่าศยัอยู่บรเิวณเมอืงทรุมสเ์ซอ ระหว่างทางไกดท์อ้งถิน่ทีเ่ป็นชาวซามจิะบอกเล่าเกีย่วกบัประวตัแิละการตัง้
ถิน่ฐานของชาวซามใินเขตแลปแลนด ์Lapland 
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เมื่อเดนิทางถงึ ท่านจะไดส้มัผสัวถิชีวีติของชาวซาม ิโดยต้อนรบัท่านอย่างอบอุ่นเขา้สู่กระโจมของชาวซาม ิบรกิารท่านดว้ยซุปรอ้นๆ ที่
เรยีกว่า Bidus ท าจากเนื้อสตัว ์มนัฝรัง่และแครอท ใชส้ าหรบัในการแต่งงาน เสรฟิพรอ้มกบัขนมปัง และพรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของ
ชาว เทีย่วชมธรรมชาตใินฟารม์วถิชีวีติ การด ารงชวีติดว้ยการเลีย้งสตัวต์ามธรรมชาตขิองชนเผ่าซาม ิชนเผ่าโบราณ ทีส่ามารถใชช้วีติอยู่
ไดใ้นเขตขัว้โลกเหนือ ท าความรูจ้กักบัสตัวเ์ลี้ยงในฟารม์ของชาวเผ่าซาม ิไดแ้ก่กวางเรนเดยีร ์น าท่านป้อนอาหารกวางเรนเดยีรด์ว้ยมอื
ของท่านเองและถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เขตเมอืงทรุมสเ์ซอ 
  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดนิชมเที่ยวชมเมอืงทรุมส์เซอ ที่มชีื่อเล่นว่า “ประตูสู่อาร์กติก ในย่านตวัเมอืงเก่าในยุค 1800 

บอกเรื่องราวของนักส ารวจอาร์กติกทีม่ชีื่อเสยีง                  รูป
ปัน้อนุสรณ์สถานสถาปัตยกรรม อาคารทางประวตัศิาสตร ์พพิธิภณัฑช์ัว้โลก Polar Museum พพิธิภณัฑอ์ควาเรยีม และเรอืส ารวจอาร์ค
ตกิ ซึง่ภายในพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์จะบอกเล่าการใชช้วีติของชาวพืน้เมอืงซาม ิณ มหาวทิยาลยัทรุมโซ่ ส่วนบนถนน Storgata มโีรง
ผลติเบยีร์ทีอ่ยู่เหนือสุดของโลก Macks Olbryggeri Brewery เปิดในปี 1877 โดนเด่นดว้ยอาคารสเีหลอืง และความคลาสสคิของท่อส่ง
เบียร์สีทองแดง และห้องอาหารที่โดดเด่นอนัเป็นจุดศูนย์รวมของนักธุรกิจและพ่อค้า หรือจะเลือกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Polaria Arctic 
Aquarium ส าหรับท่านที่ชื่นชอบการ ช๊อปป้ิงจะต้องประทับใจกับความจริงที่ว่าในใจกลางเมืองทรุมส์เซอมีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ
ศูนยก์ารคา้ Nerstranda Senter ซึง่นักท่านเทีย่วส่วนใหญ่นิยมแวะเขา้มาเลอืกซื้อของขวญั ของฝาก ของทีร่ะลกึในการเดนิทางมาเยอืน
เมอืงทรุมสเ์ซอแห่งนี้ อาทเิช่น แก้ว หนังกวางเรนเดยีร ์เบยีร์ทอ้งถิน่ เสือ้กนัหนาวทีอ่บอุ่นลายกวาง ปลารมควนั และตุ๊กตาโทรลล์ และ
ในยามเยน็ ท่านจะพบกบัแสงอาทติยล์บัยอดเขาทีง่ดงาม และเป็นสถานทีช่มแสงเหนือทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ** หมายเหตุ พพิธิภณัฑ์
ต่าง ๆ มคี่าเขา้ธรรมเนียมเขา้ชมไม่รวมในรายการ** 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 จากนัน้น าท่านสมัผสักับประสบการณ์การ “นัง่เคเบ้ิลคาร์” สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ยอดเขาที่สามารถมองเห็นววิ
ทวิทศัน์ของเมอืงทรอมโซไดอ้ย่างชดัเจน และยงัเป็นสถานที ่ลุ้นชมแสงเหนือยามค า่คืน ทีย่อดนิยมของทรุมเซอรอ์กีดว้ย อสิระใหท้่าน
ไดเ้กบ็ภาพความงามเมอืงทรุมสเ์ซอ จากมุมสงู  

 
 หมายเหตุ : ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงรายการหรอืเวลาขึน้ลงกระเช้า หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย หรอืเกดิเหตสุดวสิยัต่อการขึ้น

กระเชา้สู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหน้า ) 
20:00 น.  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัเขา้สู่ทีพ่กั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  THON HOTEL, THOMSO ระดบั 3 ดาว++ หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีส่ี : ทรมุสเ์ซอ – นอรด์โจสบอตน์ - ฮารส์ตดั                                   (B/L/D) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเทีย่วชมบรเิวณ ท่าเรอืทรุมสเ์ซอ ซึ่งตดิกบัถนนคนเดนิ ซึ่งมทีศันียภาพทีส่วยงามตลอดจนมรีา้นคา้ รา้นกาแฟ 
และรา้นขายของพืน้เมอืงทีร่ะลกึต่าง ๆ มากมาย น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า “มหาวิหารทรมุสเ์ซอ” Tromsø Cathedral มหาวหิารไมท้ี่
ตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมอืง ที่ได้รบัการยอมรบัว่ามคีวามเก่าแก่ทีสุ่ด และยงัเป็นหนึ่งในโบสถ์ไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดของนอร์เวย์ โดยมหาวหิาร
สร้างขึ้นในช่วงปี 1861 ในสมยัของกษตัรยิ์ HAAKON IV สไตล์โกธคิ มคีวามโดดเด่นงดงามทัง้ภายในและภายนอกมากแห่งหนึ่ง ชม
ความงดงามของสถาปัตยกรรมห้องสมุด TROMSO CITY LIBRARY AND ARCHIVE และอาคารไม้โดดเด่น MUSIC PAVILION IN 
TROMSO บนพื้นที่ TOWN SQUARE ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ที่อนุรักษ์ไว้ และในส่วนของ
ดา้นหลงัจะเป็นศาลาว่าการเมอืง TOWN HALL  จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูดา้นหน้า “มหาวิหารอารค์ติก” Arctic Cathedral มหา
วหิารทีส่รา้งขึน้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สรา้งขึน้ในปี 1965 อกีทัง้ยงัมโีครงสรา้งโดดเด่นซึ่งไดร้บัแรงบนัดาลใจ ในการสรา้ง
มากจากสภาพภูมทิศัน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ ดว้ยสถาปัตยกรรมอนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะจงึท าให้มหาวหิารอาร์คตกิกลายเป็นอกี
หนึ่งแลนด์มาร์ควทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของเมอืงทรุมสเ์ซอ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ นอรด์โจสบอตน์ (Nordjosbot) เป็น
หมู่บา้นเลก็ ๆ ในเขตเทศบาลเมอืง Balsfjord (ระยะทาง 70 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 1 ชม. 20 นาท)ี  
  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เขต เมืองฮารส์ตดั (Harstad) (ระยะทาง 230 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 3 ชม. 40 นาท)ี  เมอืงทีใ่หญ่เป็น
อนัดบัสองในเทศมณฑลทรุมส ์รองจาก ทรุมสเ์ซอ ตวัเมอืงตัง้อยู่ท่ามกลางทวิเขารมิชายฝัง่และฟยอรด์บนเกาะฮนิเนยยา และมเีกาะเลก็

เกาะน้อยมากมายรายล้อมมถีนนเชื่อมต่อกนัทีน่ าไปสู่ท่าเรอืดา้นหนึ่งและทีอ่ยู่อาศยัอีกดา้นหนึ่ง อนัเผยใหเ้หน็ประวตัศิาสตร์ของชาว
ไวกิ้ง โรงนาเก่าแก่ทีม่เีสน่ห ์และประเพณีการท าอาหารอนัยาวนาน ทีน่ี่มทีีพ่กัใหเ้ลอืกหลากหลายรปูแบบ ตัง้แต่ทาวน์เฮาสแ์ละโรงแรม
ไปจนถงึจุดตัง้แคมป์แต่ทีไ่ม่ควรพลาดคอืลองพกัในสไตล์โรงนาอนัเป็นเสหข์องชาวไวกิ้ง พรอ้มสมัผสัวฒันธรรมประเพณีและอาหารอนั
น่าตื่นเตน้ของนอรเ์วย ์โดยในช่วงเทศกาลนอรเ์วยเ์หนือประจ าปีของฮารส์ตดัจะมจีดัขึน้ทุกปีในช่วงเดอืนมถิุนายน 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  SCANDIC HARSTAD, HARSTAD ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีห้า : ฮารส์ตดั – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – สโวลแวร ์– เฮนนิงวาสร ์– เลคเนส – เขา้ชมพิพิธภณัฑไ์วก้ิง – รีนน์                                                     

(B/L/D) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ “สโวลแวร”์ (Svolvær) (ระยะทาง 169 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ                   2ชม. 45 นาท)ี ซึ่งตัง้อยู่ในเขต 
“หมู่เกาะลอฟโฟเทน” (Lofoten) เมอืง Nordland เป็นหมู่บ้านของชาวประมงทีผู่ค้นส่วนใหญ่ยงัคงพึง่พาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว 
และท าปลาตากแห้งส่งออกที่มชีื่อเสียง โด่งดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณ์ที่ส าคญัของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดัง้เดมิของ
ชาวประมง ทีก่ลายเป็นสสีนัรมิชายฝัง่ ทีไ่ม่ว่าใครไดม้าเยอืนกต็อ้งถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ และยงัเป็นหนึ่งในสถานทีส่ าหรบัการดูแสง
เหนือที่โรแมนติกทีสุ่ดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหศัจรรย์ทางธรรมชาตทิีถู่กเสกสร้างมาอย่างพถิพีถินั มผีนืน ้าสฟ้ีาคราม 
ทอ้งฟ้าสใีส ภูเขาสงูตระหงา่น แทรกแซมดว้ยหมู่บา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมอืงสวยท่ามกลางธรรมชาตทิีด่คูลา้ยเมอืง
ในจนิตนาการมากกว่าความจรงิ  

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “เฮนนิงวาสร”์ (Henningsvær) (ระยะทาง25 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ  40 นาท)ี เมอืงท่าและหมู่บา้นชาวประมงที่
ปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยากคกึคกั เป็นอกีเมอืงยอดนิยมทีน่ักท่องเทีย่วต่างพากนัมาแวะเวยีน และหนึ่งในจุดเด่นของเมอืงนี้คอื         
สนามฟตุบอล (Henningsvaer Stadium) ทีม่ภีูมทิศัน์อนัน่าตื่นตาตื่นใจ จนไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลทีส่วยที่สุด
ในโลก โดยสนามฟุตบอลแห่งนี่ถูกทางสมาคมฟุตบอลยฟู่า (UEFA) เลอืกใหเ้ป็นหนึ่งในสถานทีเ่ตะฟุตบอล 13 แห่ง ทีไ่ม่เหมอืนใคร และ
ปรากฏสู่สายตาชาวโลกผ่านโฆษณาในแคมเปญ #PlayAnywhere campaign ในปี ค.ศ. 2018 เพื่อโปรโมทการแข่งขนัฟุตบอลยูฟ่า
แชมเปียนสล์กีนัดนัดชงิชนะเลศิ  
 

https://youtu.be/Fe81iAUyM7c
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าท่านเดนิชมบรรยากาศบ้านชาวประมงสแีดง (RORBUER) ตัง้อยู่รมิทะเล มอี่าวจอดเรอืประมงเรยีงรายอยู่มากมาย 
เป็นภาพทีส่วยงามตดักบัววิภูเขาทีป่กคลุมไปด้วยหมิะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพทีส่วยงามไม่น้อย ให้ท่านไดเ้ดนิเล่นและเกบ็ภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “เมืองเลคเนส” Leknes (ระยะทาง 55 กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงเล็ก ๆ น่ารกัอีกเมอืงบนเขตหมู่
เกาะลอฟโฟเทน น าท่านเขา้ชม “พิพิธภณัฑไ์วก้ิง” (Lofotr Longhouse Viking Museum) ทีใ่หญ่และยาวทีสุ่ดในแสกนดเินเวยี ซึง่จดั
แสดงศลิปะวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวกิ้งในอดตีทีย่า้ยถิน่ฐานมาปักหลงั ณ ผนืแผ่นดนินอร์เวยใ์นปัจจุบนั ท่านจะไดช้มขา้ว
ของเครื่องใช ้ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวกิง้ในอดตี 
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “รีนน์” Reine (ระยะทาง 65.8 กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 15 นาท)ี หมู่บ้านชาวประมงทีสุ่ดแสนโรแมนตกิและ
สวยที่สุด จนนักท่องเทีย่วต่างขนานนามว่า “สวรรค์บนดิน” เดมิเป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ปัจจุบนัมกีารปรบัปรุงส าหรบัรองรบั
นักท่องเทีย่วและส่วนใหญ่ทีพ่กัจะถูกจองเตม็ตลอดทัง้ปี  ความสวยงามของทีน่ี่เริม่ต้นจากภูมปิระเทศทีล่้อมรอบดว้ยเทอืกเขา และฟ
ยอร์ด สถาปัตยกรรมบา้นไมช้าวประมงทีส่รา้งขึน้ในรูปแบบเดยีวกนั ดูน่ารกัและเป็นระเบยีบ ทาสสีนัสดใสตดักบัสฟ้ีาครามของน ้าทะเล 
โดยทีห่น้าบา้นทีพ่กัทุกหลงัจะระบุชื่อเจา้ของบา้นเดมิไว ้ท่านจะไดช้มซุม้ตากปลาคอททมีอียู่มากมายบนเกาะเป็นมุมถ่ายภาพสุดเก่ และ
ทีพ่ลาดไม่ไดค้อืจุดถ่ายภาพทีม่องเหน็เทอืกเขา Reinebringen และ Moskenesioya และ ณ จุดน้ีเป็นจุดยอดนิยมของนักถ่ายภาพระดบั
โลก ทีต่่างต้องมาตัง้กล้องรอเกบ็ภาพแสงเหนือ ทีจ่ะเกดิขึน้ในช่วงฤดูหนาวเฉพาะบรเิวณที่อยู่ในเหนือเสน้อาร์คตกิเซอร์เคลิบรเิวณใกล้
ขัว้โลกรอบพรอ้มกบัววิอนัลอ้มดว้ยฟยอรด์และเทอืกเขาหมิะปกคลุม และอกีหนึ่งจุดเด่นของทีน่ี่คอืจะมอีากาศทีไ่ม่หนาวจดั เน่ืองมาจาก
มแีนวเขาช่วยบงักระแสลมหนาวทีพ่ดัผ่านเขา้มา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั REINE RORBUER by Classic Norway Hotel, ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
 
วนัท่ีหก : หมู่บ้านอะ๊ (Å)–พิพิธภณัฑห์มู่บา้นชาวประมง–สะพานแฮมนอยด–์หมู่บา้นชาวประมงนัสฟยอรด์-สโวลแวร ์                                                      

(B/L/D) 
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เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปยงั หมู่บ้านอ๊ะ (Å) (ระยะทาง 10 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นหมู่บ้านทีไ่ดข้ึ้นชื่อว่าสวยทีสุ่ดบนหมู่
เกาะลอฟโฟเทน อนัเป็นจุดสิน้สุดของถนนสายหลกั E10 ซึง่ถอืว่าเป็นหมู่บา้นทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมากจากนักท่องเทีย่ว 

  
 

ชม “พิพิธภณัฑ์หมู่บ้านชาวประมง” Norwegian Fishing Village ซึ่งท่านจะไดส้มัผสัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวประมงทีอ่าศยัอยู่
บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยงัมสีถานทีต่่าง ๆ ใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชม อาทิ  
โรงงานผลติน ้ามนัตบัปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), รา้นขายเบเกอรี ่และรา้นขายของทีร่ะลกึต่าง ๆ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชม
หมู่บา้น และเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
(หมายเหตุ : รา้นคา้และโรงงานต่าง ๆ อาจปิดท าการเนื่องจากวนัหยุดเทศกาล โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 
 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่  แฮมนอยด์ (Hamnøy) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ระหว่างทางแวะ
บนัทกึภาพ ณ จุดถ่ายภาพบรเิวณ สะพานแฮมนอยด ์Hamnøy Bridge View Point  

 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “นัดส์ฟยอร์ด” Nusfjord (ระยะทาง 36 ก.ม. เดนิทางประมาณ 1 ชม.) อีกหนึ่งเมอืงเล็กๆ น่ารกัๆ แห่ง

เกาะลอฟโฟเทน ท่านจะได้สมัผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่น ้า และทะเลสาบที่สะท้อนภาพเทอืกเขาบนผนืน ้า น าท่าน
เทีย่วชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอรด์ (Nusfjord Fisherman Village) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดทีย่งัไดร้บัการ
อนุรกัษ์ไวอ้ย่างดยีิง่อกีแห่งของ นอรเ์วย ์หมู่บา้นแห่งนี้มกีารรงัสรรคห์มู่บา้นหลากสสีนั ทัง้แดง เหลอืง เขยีว และยงัคงอนุรกัษ์บา้นเมอืง
เก่าไว ้อย่างดยีิง่  
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อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพตามอธัยาศยั หรอืจะนัง่เล่น จบิกาแฟ ชื่นชมกบัธรรมชาตขิองเมอืงนี้ นอกจากนี้เมอืงนัสฟยอร์ดยงัไดร้บัการยก
ย่องจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ “สโวลแวร”์ Svolvær (ระยะทาง 92 กโิลเมตร 
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ระหว่างทาง น าท่านชมและถ่ายรูปดา้นหน้า “โบสถโ์ว่กนัน์” Vågan หรอื ทีรู่จ้กักนัในชื่อ Lofoten Cathedral 
โบสถ์ไม้เก่าแก่หลงัใหญ่ประจ าเมอืง Vagan ตัง้อยู่ในหมู่บ้าน Kabelvag เป็นโบสถ์ไม้สเีหลอืงสร้างขึน้ใน  สไตล์ไม้กางเขนในปี ค.ศ.
1898 โดยสถาปนิก Carl J. Bergstrøm 

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั THON HOTEL LOFOTEN, Svolvær ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
วนัท่ีเจด็ :  สโวลแวร ์- สนามบินเอเวเนส - สนามบินออสโล – สวนประติมากรรมวิเกลนัด์ -   ชอ็ปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส์ เกท                                              

(B/L/D) 
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06:00 เชค็เอาท์จากโรงแรม พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX  
  จากนันน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเอเวเนส (Evenest Airport) เมืองเอเวเนส (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เพื่อท าการเชค็อนิไฟลท ์DY365 สู่กรุงออสโล 
11:05 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินออสโล โดย สายการบินนอรวิ์เจียน เท่ียวบินท่ี DY365 (น ้ าหนักกระเป๋าโหลดใตท้้องเครือ่งสงูสุด 

ท่านละ 2 ใบ น ้าหนักต่อใบไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกระเป๋าถอืขึน้เครื่องไดอ้กีท่านละ 1ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 
12:50 น. ถงึกรุงออสโล เมอืงหลวงประเทศนอรเ์วย ์น าท่านเดนิทางสู่ภตัตาคารเพื่อรบัประทานอาหารกลางวนั 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าชม “สวนประติมากรรมวิเกลนัด์” VIGELAND  SCULPTURE PARK ที่ได้รบัการยกย่องว่าเป็นสวนประติมากรรมที่มี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในตวัเมอืงหลวง ณ สวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรปูแกะสลกัชิน้โบวแ์ดง
ของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สงู17เมตร)แกะจากสลกัหนิแกรนิตเพยีงแท่งเดยีวใชเ้วลาในการสรา้งรวม 22 ปี 

 
  

น าท่านเขา้สู่ถนนช็อปป้ิงย่าน “ช็อปป้ิงย่าน คาร์ล โจฮนัส์ เกท” KARL JOHANS GATE ถนนที่เป็นเหมอืนหนึ่งในแลนด์มาร์กของ
เมือง สินค้าน่าช้อปมากมายตัง้แต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้าท้องถิ่นไม่มีแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ที่มีต้นก าเนิดในแถบ
สแกนดเินเวยี และกระเป๋าเป้สะพายจากสวเีดนแบรนด ์“Fjallraven” หรอืทีเ่ราคุน้ในชื่อ “Kanken“ กม็แีบบใหเ้ลอืกมากมาย หรอืแบรนด์
เนม อาท ิหลุย์วคิตอง, ชาแนล ฯลฯ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชอ็ปป้ิง เลอืกซื้อของทีร่ะลกึ เกบ็ภาพตามอธัยาศยั หรอืจะนัง่เล่น
ชลิล์ๆ  จบิกาแฟ ชื่นชมกบัธรรมชาตขิองเมอืง  

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
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น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั THORN HOTEL EUROPA, OSLO ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
 
วนัท่ีแปด : กรงุออสโล – โอเปร่าเฮ้าส ์– ศาลาวา่การ - ย่านเอเคอร ์บรคู – สนามบินออสโล – สนามบินดไูบ                                                               

(B/-/-) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09:00 น. เช็คเอาท์จากโรงแรมทีพ่กั จากนัน้น าท่านเที่ยวชม “กรงุออสโล” OSLO เมอืงหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในอดตีครัง้สมยัที่
นอร์เวย์อยู่ในอารกัขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนัน้นอร์เวย์ เคยยา้ยเมอืงหลวงถงึสองครัง้สองหนจากกรุงทรอนไฮม์ เป็น กรุงเบอร์เก้น 
จนกระทัง่มาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนั ทีโ่อ่อ่าอุดมไปดว้ยประวตัศิาสตร์ยอ้นหลงัถงึ 900 ปี และขึน้ชื่อว่าเป็นเมอืงทีม่คี่าครองชพีแพง
ทีสุ่ดในโลก ผ่านชม พระบรมมหาราชวงั ท าเนียบรฐับาล อาคารรฐัสภา เนชัน่แนลเธยีเตอร ์ศาลาเทศบาลเมอืงเก่าซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืง และอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ต่าง ๆ  
น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า โอเปร่าเฮ้าส์ แลนด์มาร์คส าคญัของกรุงออสโล เป็นศูนย์ วฒันธรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในนอร์เวย์ เป็นทีต่ัง้ของคณะ
อุปรากรและบลัเล่ต์ระดบัชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่สร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อนัสะดุดตา 
ออกแบบให้ดูเหมือนธารน ้ าแข็งยักษ์โผล่ขึ้นมาจากน ้ า และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวโพลน นับเป็นภาพที่งดงามอย่างแท้จริง 
นักท่องเทีย่วสามารถเดนิไปตามหลงัคาลาดเอยีงของโอเปร่าเฮา้สแ์ห่งใหม่ขึน้ไปชมทวิทศัน์ของกรุงออสโลจากหลงัคาของอาคารแห่งนี้
ได ้ผ่านชมปราสาทอาเคอฮุส (Akurshus) งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส ์ 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิชมบรรยากาศและถ่ายรปูดา้นหน้า ศาลาว่าการ (TOWN HALL) แนวอารต์เดคโคสถาปัตยกรรมทีด่ทูนัสมยั ประดบั
ไปด้วย น ้าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น THE NOBEL PEACE CENTER สถานที่ๆ มีการจดัแสดง
เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ถัดมาจะเป็นเขตท่าเรืออันคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว ย่านเอเคอร์ บรูค (AKER 
BRYGGE) แหล่งกนิดื่มของชาวฮบิฮอบ มเีวลาอสิระใหท้่านชื่นชมบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นที่ระลกึตามอทัยาศยั  
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**ราคาอาจมีการปรบัขึ้น–ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัขึ้นลง และอตัตราแลกเปล่ียนเงินตรา โดยท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านัน้ 
ทัง้น้ีราคาท่ีเสนอคิด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ** 

 
****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ์ ณ ขณะนัน้โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอยีดเมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืว่าท่านรบัทราบ
และยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทั**** 

 

 
 
 
 

 

 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินออสโล 
11:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ออสโล เพื่อท าการเชค็อนิไฟลท์ EK160  
14:10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดไูบ โดยสายการบิน เอมิเรสต์ เท่ียวบินท่ี EK 160 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท า

การเชค็ทรจูากสนามบนิออสโล จนถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องสงูสุด ท่านละ 2 ใบ รวมกนัแลว้สงูสุดไม่เกนิ 30 
กโิลกรมั และกระเป๋าถอืขึน้เครื่องไดอ้กีท่านละ 1ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

 23.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง   
 
วนัท่ีเก้า : สนามบินดไูบ – สนามบินสุวรรณภมิู, กรงุเทพฯ                            (B/-/-) 

02.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต์                       เท่ียวบินท่ี EK376 (บรกิาร
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

12.40 น.  น าท่านเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
   

********************************************************* 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ ตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชัน้นักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ(Economy Class เดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะ), ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, และค่า

ประกนัภยัทางอากาศ (อพัเดท ณ วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2565) โดยสายการบิน Emirates (EK) (กระเป๋าสมัภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 
กโิลกรมั และกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องน ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั (น ้าหนักต่อชิน้ไม่เกนิ 20 กก.) สงูสุดไม่เกนิ 2 ชิน้  

✓ ค่าวซี่านอรเ์วย ์ส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย (ยื่นแบบธรรมดา) **มวีซี่าแลว้หกัออก 2,300** 
✓ ค่าประกนัภยัสุขภาพและอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศสงูสุด 500,000 บาท / เสยีชวีติเนื่องจากอุบตัเิหตุ

สงูสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
✓ ค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานที ่ตามทีร่ะบุในรายการ  
✓ หวัหน้าทวัร ์(ไกดไ์ทย) ผูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
✓ ทปิ ส าหรบัพนักงานขบัรถ และหวัหน้าทวัรไ์ทย ทัง้นี้ลูกคา้สามารถใหเ้พื่อเตมิไดข้ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้  

 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะกรณีกรุ๊ปส่วนตวั)  
 ค่าท าเอกสารผูถ้อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว และ ค่าวซี่าทีม่คี่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ 
 ค่าตรวจ RT-PCR, ATK หรอืค่าใชจ้่ายในการกกัตวั ตามนโยบายของรฐับาลแต่ละประเทศ  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบรกิารซกัรดี, ค่ามนิิบาร,์ ค่าเครื่องดื่มเพิม่เตมินอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากจิกรรม

ต่าง ๆ ทีน่อกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ทุกท่านจะต้องดูแลทรพัย์สนิของท่านด้วยตนเอง หากท่านใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปส่งทีห่อ้งพกั ตามธรรม

เนียมการเขา้พกัในโรงแรมทุกแห่ง พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้บัทปิตอบแทนเมื่อใหบ้รกิาร ขัน้ต ่า 2 EUR หรอืเทยีบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าใหทุ้ก
ท่านรบัผดิชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเรว็ และปลอดภยั) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
 
 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

• ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซี่านอร์เวย์ หลงัท าการยื่นขอควิแล้วสถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทุกกรณี กรุณาส่งเอกสารยื่นวซี่ามาทาง 
EMS หรอื Line Man, โดยปรกตบิรษิทัจะท าการยื่นวซี่าล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั และโดยทางสถานทูตจะใชส้ทิธในการ
พิจารณา 21 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร์ – อาทิตย์, ดังนัน้จึงขอให้ท่านกรุณาหลีกเลี่ยงการใช้พาสปอร์ตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
(ค่าธรรมเนียมวซี่าคดิ ณ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัค่าธรรมเนียมการยื่นขอวซี่า โดย
สถานทูตนอรเ์วย)์ 

• ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง (1 
หอ้งพกัคู่ + 1หอ้งพกัเดีย่ว) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท   (ส าหรบัคณะเดินทาง 20 ท่าน) 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน 

พกัห้องคู่ 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

20 - 28 กมุภาพนัธ ์2565 139,900 14,000 

8 - 16 มีนาคม 2565 139,900 14,000 

29 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 139,900 14,000 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี ราคาพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 
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• ทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ เป็นการจดัอกัดบัมาตรฐานทอ้งถิน่ของของประเทศนัน้ๆ ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างจากระดบัสากล (ขอสงวนสทิธิ ์

ในการยา้ยเมอืงเขา้พกั ในกรณีทีไ่ม่สามารถเขา้พกัทีเ่มอืงนัน้ ๆ ได ้เช่น ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัต่างๆ  
• กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
 

การช าระเงิน  
งวดท่ี 1 : ช าระเงินมดัจ าส่วนแรก ท่านละ 5,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) ส าหรบัส ารองท่ีนัง่  
งวดท่ี 2 : ช าระมดัจ าส่วนท่ีสอง  ท่านละ 50,000 บาท (ล่วงหน้า 60 วนั ก่อนคณะออกเดินทาง) 

พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง และแบบฟอร์มรายละเอยีดส าหรบัการยื่นวซี่า (*ส าคญัมาก กรุณาอย่า ขดีเขยีน, แปะสตกิเกอร์, ปัม๊
สญัลกัษณ์อะไรกต็ามลงในเล่มพาสปอรต์, หรอืท าพาสปอรต์ฉีกขาด เพราะอาจมผีลท าใหท้่านถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ*) 

งวดท่ี 3 : ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ  
 
กรณียกเลิก  
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (กรณียงัไม่ไดม้คี่าใชจ้่ายใดๆเกดิขึน้)   
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45-59 วนั หกัค่าใชจ้่าย เฉพาะกรณีทีเ่กดิค่าใชจ้่ายจรงิ  
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ าทัง้หมด + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
o ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  
o กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
o กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษิัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและ

ค่าบรกิารยื่นวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิหรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่ายกเลกิล่าชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้   
 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 20 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัขอปรบัราคาทวัร์เพิม่ 5,000 บาท

ต่อท่าน ทัง้นี้หากคณะยงัยนืยนัทีจ่ะเดนิทาง ต้องไดร้บัการยนิยอมทัง้คณะจงึจะสามารถจดัทวัร์ได ้หรอืทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ ภายใน 3 วนัท าการ หรอืจดัเสนอทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะถอืว่าท่านรบัทราบ
และยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

3. กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมกีารคนืมดัจ าตามเงื่อนไขทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิภายใน 14 วนั 
4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงนิล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกบับริษัทตวัแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบก่อนการเดนิทาง 
5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 
6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอยีดท่องเทีย่วประการ กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบตัเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์
ทีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิัทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฎิเส
ธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรอืทีน่ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบตัติามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ต้องสามารถ
สื่อสารภาษาองักฤษได้ ไม่มปัีญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ีน่ัง่  
LONG LEG ขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
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10. โรงแรมท่ีพกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศทีม่อีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) 

อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่
สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ 
(Join Tour) ลูกคา้ต้องด าเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วยตวัเอง และต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหาก
กรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน 
a. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่
ยกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบรษิทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแล้วผูเ้ดนิทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ใน
กรณีทีต่ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

b. ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หาก
ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงาน แล้วทวัร์นัน้ยกเลิก บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศได ้
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
o กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรณุาใส่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 
o วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะ

อนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หน้าที่
รกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได ้และหา้มมรี่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 
o ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบนิ คอืสูงสุดไม่เกินสองชิ้น น ้าหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรมั 

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์อง
สายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

o ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 
ส าหรบัหน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร์ ทีต่้องบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่สายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนเกนิ 

o กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ (Hand carry) 
o ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเชค็ไปกบัเครื่อง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรบัผดิชอบ

ชดใชต้ามกฎไออาต้าเท่านัน้ ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 
400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันัน้จึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุก
ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษิทัทวัร์ได้
จดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ทุกท่านตอ้งดูแลและระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดงันัน้ท่านต้องระวัง
ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 

 


