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ไฮไลท์!! โปรแกรม นอรเ์วย ์(ทรมุสเ์ซอ + โลโฟเทน) 9 วนั  คืน 

 บิน EMIRATES (EK) +  NORWEGIAN (DY) 
สุดคุ้ม เทียวแบบสบายๆ ไม่รีบเร่ง 

พิเศษ : ท่องเทยีวแบบอุ่นใจกบัประกนัการเดนิทาง โดยบรษิทั MSIG  

ชม หมู่บ้านชาวซามิ Sami Village ชาวพนืเมอืงทอีาศยัอยูบ่รเิวณเมอืงทรมุสเ์ซอ 

สมัผสัประสบการณ์ นังรถลากเลอืนโดยกวางเรนเดียร ์ยานพาหนะของซานตาครอส   

นังเคเบิลคาร ์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ลุ้นชมแสงเหนือและชมววิเมอืงทรมุสเ์ซอ 

ชม สนามฟุตบอล เฮนนิงวาสร ์(Henningsvaer Stadium) ทมีภูีมทิศัน์อนัน่าตนืตาตนืใจ จนไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นหนึงในสนาม

ฟุตบอลทไีม่เหมอืนใคร และสวยทสีุดในโลก   

ชม พิพิธภณัฑไ์วกิง ณ เมอืงเลคเนส Leknes  

พกั หมู่บา้นชาวประมง “รีนน์” Reine Rorbuer ทไีดช้อืว่าสุดแสนโรแมนตกิและสวยทสุีดหมูใ่นเกาะโลโพเทน จนนักท่องเทยีวต่าง

ขนานนามว่า “สวรรคบ์นดนิ 

สวนประติมากรรมวิเกลนัด ์ชม "โมโนลิท"  

ประตมิากรรมรปูแกะสลกัสงู  เมตร ทแีกะจากหนิแกรนิตเพยีงแท่งเดยีว 

เพลิดเพลินกับการเดิน ช็อปปิงทีย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท  

*ราคารวมหมดทุกอย่าง เตรียมไปแค่ช็อปปิงและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านัน* 
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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 

 

วนัที โปรแกรมทวัร ์
โรงแรม 

เมือง 

อาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

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

2 สุวรรณภูม ิ– ดูไบ - ออสโล - ทรุมสเ์ซอ  

ออกเดนิทาง :  ถงึทรุมสเ์ซอ :55 

อสิระผ่อนคลายความเหนือยลา้จากการเดนิทาง                                

THON HOTEL, THOMSO 

ระดบั 3 ดาว+ หรอืเทยีบเท่า 
   

3 เมอืงทรุมสเ์ซอ – ฟารม์ของชาวเผ่าซาม ิ– นงัรถลากเลอืนโดยกวาง

เรนเดยีร ์– เดนิชมเมอืงทรุมสเ์ซอ – นังเคเบลิคาร ์ชมววิเมอืงทรุมส์

เซอ                  

THON HOTEL, THOMSO 

ระดบั 3 ดาว+ หรอืเทยีบเท่า 
   

4 ทรุมส์เซอ – นอรด์โจสบอตน์ - ฮารส์ตดั                                    SCANDIC HARSTAD 

ระดบั  ดาว หรอืเทยีบเท่า    
5 ฮารส์ตดั – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – สโวลแวร ์– เฮนนิงวาสร ์– 

เลคเนส – ชมพพิธิภณัฑไ์วกงิ – รนีน์                                                     

REINE RORBUER by Classic 

Norway Hotel, ระดบั 3 ดาว หรอื

เทยีบเท่า    

6 หมู่บ้านเอ ้– พพิธิภณัฑห์มู่บา้นชาวประมง – สะพานแฮมนอยด ์– 

หมู่บ้านชาวประมง นัสฟยอรด์ - สโวลแวร ์                                                    

THON HOTEL LOFOTEN, 

Svolvær ระดบั  ดาว หรอืเทยีบเท่า    
7 สโวลแวร ์- สนามบนิเอเวเนส - สนามบนิออสโล – สวน

ประตมิากรรมวเิกลนัด ์- ชอ็ปปิงย่าน คารล์ โจฮนัส ์เกท 

THORN HOTEL EUROPA, Oslo 

ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า    
8 กรุงออสโล – โอเปร่าเฮา้ส ์– ศาลาว่าการ - ย่านเอเคอร ์บรคู – 

สนามบนิออสโล – สนามบนิดูไบ 
---- 

 
  

9 สนามบนิดูไบ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เครอืงลงเวลา   -----  ---- ---- 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

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

22.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนัท ีสนามบินสุวรรณภมิู ชนั 4 ผู้โดยสารขาออก ทางเข้าประตู 8 เคาเตอร์ M สายการบิน เอ

มิเรสต์ แอรไ์ลน์ (EK) เจ้าหน้าทแีละหวัหน้าทวัร์คอยต้อนรบั และบรกิารเรอืงกระเป๋าเดนิทาง เช็คอิน และรบัเอกสาร

ประกอบการเดนิทาง 

 

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

02:00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภมิู สู่ สู่สนามบินดูไบ, โดยสายการบิน เอมิเรสต์ เทียวบินที EK 377 (บรกิาร

อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง, กระเป๋าจะทําการเชค็ทรูจากสนามบนิสุวรรณภูม ิจนถงึสนามบนิออสโล ประเทศนอรเ์วย์ นําหนักกระเป๋าโหลด

ใต้ท้องเครอืงสงูสุด ท่านละ 2 ใบ รวมกนัแลว้ไม่เกนิ  กโิลกรมั (นําหนักต่อใบไม่เกนิ  กโิล) และกระเป๋าถอืขนึเครอืงไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่

เกนิ 7 กโิลกรมั) 

06:  น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ ประเทศอาหรบัเอมเิสต์ ทาํการเปลยีนเครอืงบนิเพอืเดนิทางสู่ กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ 

07:  น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย ์โดยสายการบิน เอมิเรสต์                      โดยเทียวบินที EK159 
(บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

12:00 น. เดนิทางถึงสนามบนิกรุงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอร์เวย์ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง พร้อมรบัสมัภาระ และการ

ตรวจของศุลกากร นําท่านเช็คอนิ (Check-in) ไฟลท์ DY328 สู่เมอืงทรุมส์เซอ (เวลาทนีอร์เวย์ช้ากว่าไทย  ชวัโมง แนะนําให้

ท่านปรบัเวลาทนัทเีมอืไปถงึ, นําหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้งเครอืงสงูสุด ท่านละ 2 ใบ นําหนักต่อใบไม่เกนิ  กโิลกรมั และกระเป๋าถอืขนึเครอืง

ไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั) 

15:00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินทรมุสเ์ซอ โดย สายการบินนอรวิ์เจียน เทียวบินที DY378 

16:55 น. เดนิทางถึง “เมืองทรมุส์เซอ” (Tromsø) เมอืงท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของนอร์เวย ์อยู่ในเขตมณฑลทรุมส ์ทางตอนเหนือ

ของนอร์เวย์ อีกทงัยงัเป็นเมืองใหญ่ทสุีด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคลิ Artic Circle อีกด้วย หลงัตรวจรบักระเป๋าสมัภาระ

เรยีบรอ้ย นําท่านขนึรถโคช้ทรีอรบัเพอืเดนิทางเขา้สู่ทพีกั และอสิระใหท้่านไดผ้่อนคลายความเหนือยล้าจากการเดนิทาง  

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั THON HOTEL, THOMSO ระดบั  ดาว++ หรือเทียบเท่า 

 

  
วนัทีสาม : เมืองทรมุสเ์ซอ – ฟารม์ของชาวเผ่าซามิ – นังรถลากเลือนโดยกวางเรนเดียร ์– เดินชมเมอืงทรมุสเ์ซอ– นังเคเบิล

คาร ์ชมวิวเมอืงทรมุสเ์ซอ                 (B/L/D) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09:00 น. นําท่านเดนิทางสู่ Inga Reindeer Farm and Sami Culture ใหท้่านไดม้โีอกาสลองประสบการณ์ใหม่ ททีา่นจะตอ้งประทบัใจ

ไม่รู้ลมืดว้ยการ “นังรถลากเลือนโดยกวางเรนเดียร”์ Reindeer-Sledding ยานพาหนะของซานตาครอส เพอืไปยงัหมู่บ้านชาวซาม ิ
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Sami Village ชาวพนืเมอืงทอีาศยัอยู่บรเิวณเมอืงทรุมสเ์ซอ ระหว่างทางไกดท์อ้งถนิทเีป็นชาวซามจิะบอกเล่าเกยีวกบัประวตัแิละการตงั

ถนิฐานของชาวซามใินเขตแลปแลนด ์Lapland 

 
เมอืเดนิทางถงึ ท่านจะไดส้มัผสัวถิชีวีติของชาวซาม ิโดยต้อนรบัท่านอย่างอบอุ่นเขา้สู่กระโจมของชาวซาม ิบรกิารท่านดว้ยซุปร้อนๆ ที

เรยีกว่า Bidus ทาํจากเนือสตัว์ มนัฝรงัและแครอท ใชส้ําหรบัในการแต่งงาน เสรฟิพร้อมกบัขนมปัง และพรอ้มชมการแสดงพนืเมอืงของ

ชาว เทยีวชมธรรมชาตใินฟาร์มวถิชีวีติ การดาํรงชวีติดว้ยการเลยีงสตัว์ตามธรรมชาตขิองชนเผ่าซาม ิชนเผ่าโบราณ ทสีามารถใชช้วีติอยู่

ไดใ้นเขตขวัโลกเหนือ ทําความรูจ้กักบัสตัวเ์ลยีงในฟาร์มของชาวเผ่าซาม ิไดแ้ก่กวางเรนเดยีร์ นําท่านป้อนอาหารกวางเรนเดยีรด์ว้ยมอื

ของท่านเองและถ่ายภาพเป็นทรีะลกึ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสู่เขตเมอืงทรุมสเ์ซอ 

  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน 

 จากนัน อิสระให้ท่านได้เดนิชมเทยีวชมเมอืงทรุมส์เซอ ทมีีชอืเล่นว่า “ประตูสู่อาร์กติก ในย่านตวัเมืองเก่าในยุค 1800 

บอกเรอืงราวของนักสํารวจอาร์กตกิทมีชีอืเสยีง                  รูป

ปันอนุสรณ์สถานสถาปัตยกรรม อาคารทางประวตัศิาสตร์ พพิธิภณัฑช์วัโลก Polar Museum พพิธิภณัฑอ์ควาเรยีม และเรอืสาํรวจอาร์ค

ตกิ ซงึภายในพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรจ์ะบอกเล่าการใชช้วีติของชาวพนืเมอืงซาม ิณ มหาวทิยาลยัทรุมโซ่ ส่วนบนถนน Storgata มโีรง

ผลติเบยีร์ทอียู่เหนือสุดของโลก Macks Olbryggeri Brewery เปิดในปี 1877 โดนเด่นดว้ยอาคารสเีหลอืง และความคลาสสคิของท่อส่ง

เบียร์สีทองแดง และห้องอาหารทโีดดเด่นอนัเป็นจุดศูนย์รวมของนักธุรกิจและพ่อค้า หรือจะเลือกเข้าชมพพิิธภัณฑ์ Polaria Arctic 

Aquarium สําหรับท่านทีชืนชอบการ ช๊อปปิงจะต้องประทับใจกับความจริงทีว่าในใจกลางเมืองทรุมส์เซอมีพืนทีขนาดใหญ่ของ

ศูนยก์ารคา้ Nerstranda Senter ซงึนักท่านเทยีวส่วนใหญ่นิยมแวะเขา้มาเลอืกซอืของขวญั ของฝาก ของทรีะลกึในการเดนิทางมาเยอืน

เมอืงทรุมสเ์ซอแห่งนี อาทเิช่น แก้ว หนังกวางเรนเดยีร์ เบยีร์ทอ้งถนิ เสอืกนัหนาวทอีบอุ่นลายกวาง ปลารมควนั และตุ๊กตาโทรลล์ และ
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ในยามเยน็ ท่านจะพบกบัแสงอาทติยล์บัยอดเขาทงีดงาม และเป็นสถานทชีมแสงเหนือทดีทีสุีดแห่งหนึงของโลก ** หมายเหตุ พพิธิภณัฑ์

ต่าง ๆ มคี่าเขา้ธรรมเนียมเขา้ชมไม่รวมในรายการ** 

 
คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 จากนันนําท่านสมัผสักับประสบการณ์การ “นังเคเบิลคาร์” สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ยอดเขาทีสามารถมองเห็นวิว

ทวิทศัน์ของเมอืงทรอมโซไดอ้ย่างชดัเจน และยงัเป็นสถานท ีลุ้นชมแสงเหนือยามคาํคืน ทยีอดนิยมของทรุมเซอรอ์กีดว้ย อสิระใหท้่าน

ไดเ้กบ็ภาพความงามเมอืงทรุมสเ์ซอ จากมุมสงู  

 
 หมายเหตุ : ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการหรอืเวลาขนึลงกระเช้า หากสภาพอากาศไม่เออือํานวย หรอืเกดิเหตสุดวสิยัต่อการขนึ

กระเชา้สู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหน้า ) 

20:00 น.  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านกลบัเขา้สู่ทพีกั 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั  THON HOTEL, THOMSO ระดบั  ดาว++ หรือเทียบเท่า  
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วนัทีสี : ทรมุสเ์ซอ – นอรด์โจสบอตน์ - ฮารส์ตดั                                   (B/L/D) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนันนําท่านเทยีวชมบรเิวณ ท่าเรอืทรุมสเ์ซอ ซงึติดกบัถนนคนเดนิ ซงึมทีศันียภาพทสีวยงามตลอดจนมรี้านคา้ รา้นกาแฟ 

และรา้นขายของพนืเมอืงทรีะลกึต่าง ๆ มากมาย นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้า “มหาวิหารทรมุสเ์ซอ” Tromsø Cathedral มหาวหิารไมท้ี

ตงัอยู่ในย่านใจกลางเมอืง ทีได้รบัการยอมรบัว่ามคีวามเก่าแก่ทสีุด และยงัเป็นหนึงในโบสถ์ไมท้ใีหญ่ทสุีดของนอร์เวย์ โดยมหาวหิาร

สร้างขนึในช่วงปี  ในสมยัของกษตัรยิ์ HAAKON IV สไตล์โกธคิ มคีวามโดดเด่นงดงามทงัภายในและภายนอกมากแห่งหนึง ชม

ความงดงามของสถาปัตยกรรมห้องสมุด TROMSO CITY LIBRARY AND ARCHIVE และอาคารไม้โดดเด่น MUSIC PAVILION IN 

TROMSO บนพืนที TOWN SQUARE ซึงเป็นหนึงในอาคารทเีก่าแก่ทีสุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ทีอนุรักษ์ไว้ และในส่วนของ

ดา้นหลงัจะเป็นศาลาว่าการเมอืง TOWN HALL  จากนันนําท่านชมและถ่ายรปูดา้นหน้า “มหาวิหารอารค์ติก” Arctic Cathedral มหา

วหิารทสีรา้งขนึในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างขนึในปี  อกีทงัยงัมโีครงสร้างโดดเด่นซงึไดร้บัแรงบนัดาลใจ ในการสรา้ง

มากจากสภาพภูมทิศัน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย ์ดว้ยสถาปัตยกรรมอนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะจงึทําให้มหาวหิารอาร์คตกิกลายเป็นอกี

หนึงแลนด์มาร์ควทมีชีอืเสยีงอกีแห่งหนึงของเมอืงทรุมสเ์ซอ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ นอรด์โจสบอตน์ (Nordjosbot) เป็น

หมู่บา้นเล็ก ๆ ในเขตเทศบาลเมอืง Balsfjord (ระยะทาง 70 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ  ชม.  นาท)ี  
  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน 

  จากนันนําท่านเดนิทางต่อสู่เขต เมอืงฮารส์ตดั (Harstad) (ระยะทาง 230 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ  ชม.  นาท)ี  เมอืงทใีหญ่เป็น

อนัดบัสองในเทศมณฑลทรุมส ์รองจาก ทรุมสเ์ซอ ตวัเมอืงตงัอยูท่่ามกลางทวิเขารมิชายฝังและฟยอร์ดบนเกาะฮนิเนยยา และมเีกาะเลก็

เกาะน้อยมากมายรายล้อมมถีนนเชอืมต่อกนัทนํีาไปสู่ท่าเรอืด้านหนึงและทอียู่อาศยัอกีด้านหนึง อนัเผยใหเ้หน็ประวตัศิาสตร์ของชาว

ไวกงิ โรงนาเก่าแก่ทมีเีสน่ห ์และประเพณีการทาํอาหารอนัยาวนาน ทนีีมทีพีกัให้เลอืกหลากหลายรูปแบบ ตงัแต่ทาวน์เฮาส์และโรงแรม

ไปจนถงึจุดตงัแคมป์แต่ทไีม่ควรพลาดคอืลองพกัในสไตล์โรงนาอนัเป็นเสห์ของชาวไวกิง พรอ้มสมัผสัวฒันธรรมประเพณีและอาหารอนั

น่าตนืเต้นของนอรเ์วย ์โดยในช่วงเทศกาลนอร์เวยเ์หนือประจาํปีของฮารส์ตดัจะมจีดัขนึทุกปีในช่วงเดอืนมถิุนายน 
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คาํ บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั  SCANDIC HARSTAD, HARSTAD ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 

วนัทีห้า : ฮารส์ตดั – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – สโวลแวร ์– เฮนนิงวาสร ์– เลคเนส – เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ไวกิง – รีนน์                                                   

(B/L/D) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ “สโวลแวร”์ (Svolvær) (ระยะทาง  กโิลเมตร เดินทางประมาณ                   ชม.  นาท)ี ซงึตงัอยู่ในเขต 

“หมู่เกาะลอฟโฟเทน” (Lofoten) เมอืง Nordland เป็นหมู่บ้านของชาวประมงทผีูค้นส่วนใหญ่ยงัคงพงึพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว 

และทําปลาตากแห้งส่งออกทมีีชอืเสียง โด่งดงัไปทวัโลก เอกลักษณ์ทสีําคญัของหมู่เกาะแห่งนีก็คอื กระท่อมสีแดงแบบดงัเดมิของ

ชาวประมง ทกีลายเป็นสสีนัรมิชายฝัง ทไีม่ว่าใครไดม้าเยอืนกต็อ้งถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นทรีะลกึ และยงัเป็นหนึงในสถานทสีาํหรบัการดแูสง

เหนือทโีรแมนติกทสุีดแห่งหนึงของนอร์เวย์ เนืองจากความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติทถีูกเสกสรา้งมาอย่างพถิีพถินั มผีืนนําสฟ้ีาคราม 

ทอ้งฟ้าสใีส ภูเขาสงูตระหงา่น แทรกแซมดว้ยหมู่บา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมอืงสวยท่ามกลางธรรมชาตทิดีคูลา้ยเมอืง

ในจนิตนาการมากกว่าความจรงิ  

 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ “เฮนนิงวาสร์” (Henningsvær) (ระยะทาง25 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ  40 นาท)ี เมอืงท่าและหมู่บา้นชาวประมงที

ปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยากคกึคกั เป็นอกีเมอืงยอดนิยมทนีักท่องเทยีวต่างพากนัมาแวะเวยีน และหนึงในจุดเด่นของเมอืงนีคอื         
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สนามฟตุบอล (Henningsvaer Stadium) ทมีภูีมทิศัน์อนัน่าตนืตาตนืใจ จนไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นหนึงในสนามฟุตบอลทีสวยทสุีด

ในโลก โดยสนามฟุตบอลแห่งนีถูกทางสมาคมฟุตบอลยฟู่า (UEFA) เลอืกใหเ้ป็นหนึงในสถานทเีตะฟุตบอล 13 แห่ง ทไีม่เหมอืนใคร และ

ปรากฏสู่สายตาชาวโลกผ่านโฆษณาในแคมเปญ #PlayAnywhere campaign ในปี ค.ศ.  เพือโปรโมทการแข่งขนัฟุตบอลยูฟ่า

แชมเปียนสล์กีนัดนัดชงิชนะเลศิ  
 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนันนําท่านเดนิชมบรรยากาศบ้านชาวประมงสแีดง (RORBUER) ตงัอยู่รมิทะเล มอ่ีาวจอดเรอืประมงเรยีงรายอยู่มากมาย 

เป็นภาพทสีวยงามตดักบัววิภูเขาทปีกคลุมไปด้วยหมิะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพทสีวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเกบ็ภาพ

ความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 
 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ “เมืองเลคเนส” Leknes (ระยะทาง  กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ  ชวัโมง) เมอืงเล็ก ๆ น่ารกัอีกเมอืงบนเขตหมู่

เกาะลอฟโฟเทน นําท่านเขา้ชม “พิพิธภณัฑไ์วกิง” (Lofotr Longhouse Viking Museum) ทใีหญ่และยาวทสุีดในแสกนดเินเวยี ซงึจดั

แสดงศลิปะวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวกิงในอดตีทยีา้ยถนิฐานมาปักหลงั ณ ผนืแผ่นดนินอรเ์วยใ์นปัจจุบนั ท่านจะไดช้มขา้ว

ของเครอืงใช ้ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวกงิในอดตี 
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 จากนันนําท่านเดนิทางสู่ “รีนน์” Reine (ระยะทาง .  กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ  ชม.  นาท)ี หมู่บ้านชาวประมงทสุีดแสนโรแมนตกิและ

สวยทสุีด จนนักท่องเทยีวต่างขนานนามว่า “สวรรค์บนดิน” เดมิเป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ปัจจุบนัมกีารปรบัปรุงสําหรบัรองรบั

นักท่องเทยีวและส่วนใหญ่ทพีกัจะถูกจองเต็มตลอดทงัปี  ความสวยงามของทนีีเรมิต้นจากภูมปิระเทศทลี้อมรอบด้วยเทอืกเขา และฟ

ยอร์ด สถาปัตยกรรมบา้นไมช้าวประมงทสีร้างขนึในรูปแบบเดยีวกนั ดูน่ารกัและเป็นระเบยีบ ทาสสีนัสดใสตดักบัสฟ้ีาครามของนําทะเล 

โดยทหีน้าบ้านทพีกัทกุหลงัจะระบุชอืเจา้ของบา้นเดมิไว ้ท่านจะไดช้มซุม้ตากปลาคอททมีอียู่มากมายบนเกาะเป็นมุมถ่ายภาพสุดเก่ และ

ทพีลาดไม่ไดค้อืจุดถ่ายภาพทมีองเหน็เทอืกเขา Reinebringen และ Moskenesioya และ ณ จุดนีเป็นจุดยอดนิยมของนักถ่ายภาพระดบั

โลก ทตี่างต้องมาตงักล้องรอเกบ็ภาพแสงเหนือ ทจีะเกิดขนึในช่วงฤดูหนาวเฉพาะบรเิวณทอียู่ในเหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคลิบรเิวณใกล้

ขวัโลกรอบพรอ้มกบัววิอนัล้อมดว้ยฟยอร์ดและเทอืกเขาหมิะปกคลุม และอกีหนึงจุดเด่นของทนีีคอืจะมอีากาศทไีม่หนาวจดั เนืองมาจาก

มแีนวเขาช่วยบงักระแสลมหนาวทพีดัผ่านเขา้มา นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั 

 
 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั REINE RORBUER by Classic Norway Hotel, ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า  
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วนัทีหก : หมู่บ้านอะ๊ (Å)–พิพิธภณัฑห์มู่บ้านชาวประมง–สะพานแฮมนอยด–์หมู่บา้นชาวประมงนัสฟยอรด์-สโวลแวร ์                                                    

(B/L/D) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางไปยงั หมู่บ้านอ๊ะ (Å) (ระยะทาง  กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นหมู่บ้านทไีด้ขนึชอืว่าสวยทสุีดบนหมู่

เกาะลอฟโฟเทน อนัเป็นจุดสนิสุดของถนนสายหลกั E  ซงึถอืว่าเป็นหมู่บา้นทไีดร้บัความนิยมอย่างมากจากนักท่องเทยีว 

  
 

ชม “พิพิธภณัฑ์หมู่บ้านชาวประมง” Norwegian Fishing Village ซงึท่านจะไดส้มัผสัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวประมงทอีาศยัอยู่

บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ทมีปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า  ปี ในหมู่บ้านแห่งนียงัมสีถานทตี่าง ๆ ให้นักท่องเทยีวไดเ้ขา้ชม อาท ิ

โรงงานผลตินํามนัตบัปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), รา้นขายเบเกอร ีและรา้นขายของทรีะลกึต่าง ๆ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชม

หมู่บา้น และเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
(หมายเหตุ : รา้นคา้และโรงงานต่าง ๆ อาจปิดทําการเนืองจากวนัหยุดเทศกาล โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 
 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ แฮมนอยด์ (Hamnøy) (ระยะทาง  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที) ระหว่างทางแวะ

บนัทกึภาพ ณ จุดถ่ายภาพบรเิวณ สะพานแฮมนอยด ์Hamnøy Bridge View Point  

 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ “นัดส์ฟยอร์ด” Nusfjord (ระยะทาง  ก.ม. เดนิทางประมาณ  ชม.) อีกหนึงเมอืงเล็กๆ น่ารกัๆ แห่ง

เกาะลอฟโฟเทน ท่านจะได้สมัผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่นํา และทะเลสาบทสีะทอ้นภาพเทือกเขาบนผนืนํา นําท่าน

เทยีวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอรด์ (Nusfjord Fisherman Village) ทไีดช้อืว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงทเีก่าแก่ทสุีดทยีงัไดร้บัการ

อนุรกัษ์ไวอ้ย่างดยีงิอกีแห่งของ นอรเ์วย ์หมู่บา้นแห่งนีมกีารรงัสรรคห์มู่บา้นหลากสสีนั ทงัแดง เหลอืง เขยีว และยงัคงอนุรกัษ์บา้นเมอืง

เก่าไว ้อย่างดยีงิ  
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อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพตามอธัยาศยั หรอืจะนังเล่น จบิกาแฟ ชนืชมกบัธรรมชาตขิองเมอืงนี นอกจากนีเมอืงนัสฟยอรด์ยงัไดร้บัการยก

ย่องจากองค์การยเูนสโก ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ “สโวลแวร”์ Svolvær (ระยะทาง  กโิลเมตร 

เดนิทางประมาณ  ชวัโมง) ระหว่างทาง นําท่านชมและถ่ายรูปดา้นหน้า “โบสถโ์ว่กนัน์” Vågan หรอื ทรีูจ้กักนัในชอื Lofoten Cathedral 

โบสถ์ไม้เก่าแก่หลังใหญ่ประจําเมอืง Vagan ตงัอยู่ในหมู่บ้าน Kabelvag เป็นโบสถ์ไม้สเีหลอืงสร้างขนึใน  สไตล์ไม้กางเขนในปี ค.ศ.

 โดยสถาปนิก Carl J. Bergstrøm 

 
 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั THON HOTEL LOFOTEN, Svolvær ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 



 

2303-2203-VWEK001                                                               www.smileytour.com                                                               Page 13 of 19 

วนัทีเจด็ :  สโวลแวร ์- สนามบินเอเวเนส - สนามบินออสโล – สวนประติมากรรมวิเกลนัด์ -   ช็อปปิงย่าน คารล์ โจฮนัส์ เกท                                              

(B/L/D) 

06:00 เชค็เอาท์จากโรงแรม พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX  

  จากนันนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเอเวเนส (Evenest Airport) เมืองเอเวเนส (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ .  ชวัโมง) เพอืทาํการเชค็อนิไฟลท์ DY365 สู่กรุงออสโล 

11:05 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินออสโล โดย สายการบินนอรวิ์เจียน เทียวบินที DY3  (นําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครอืงสงูสุด 

ท่านละ 2 ใบ นําหนักต่อใบไม่เกนิ  กโิลกรมั และกระเป๋าถอืขนึเครอืงไดอ้ีกท่านละ 1ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

12:50 น. ถงึกรุงออสโล เมอืงหลวงประเทศนอรเ์วย ์นําท่านเดนิทางสู่ภตัตาคารเพอืรบัประทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเข้าชม “สวนประติมากรรมวิเกลนัด์” VIGELAND  SCULPTURE PARK ทีได้รบัการยกย่องว่าเป็นสวนประติมากรรมทมีี

ขนาดใหญ่ทสุีดในโลก ตงัอยู่ในตวัเมอืงหลวง ณ สวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทตีงัของรูปแกะสลกัชนิโบวแ์ดง

ของท่านชอื "โมโนลิท" (สูง เมตร)แกะจากสลกัหนิแกรนิตเพยีงแท่งเดยีวใชเ้วลาในการสรา้งรวม  ปี 

 
  

นําท่านเขา้สู่ถนนช็อปปิงย่าน “ช็อปปิงย่าน คาร์ล โจฮนัส์ เกท” KARL JOHANS GATE ถนนทเีป็นเหมอืนหนึงในแลนด์มาร์กของ

เมือง สินค้าน่าช้อปมากมายตังแต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้าท้องถินไม่มีแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ทีมีต้นกําเนิดในแถบ

สแกนดเินเวยี และกระเป๋าเป้สะพายจากสวเีดนแบรนด ์“Fjallraven” หรอืทเีราคุน้ในชอื “Kanken“ กม็แีบบใหเ้ลอืกมากมาย หรอืแบรนด์

เนม อาท ิหลุย์วคิตอง, ชาแนล ฯลฯ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชอ็ปปิง เลอืกซอืของทรีะลกึ เกบ็ภาพตามอธัยาศยั หรอืจะนังเล่น

ชลิล์ๆ จบิกาแฟ ชนืชมกบัธรรมชาตขิองเมอืง  
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คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั THORN HOTEL EUROPA, OSLO ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีแปด : กรงุออสโล – โอเปร่าเฮ้าส์ – ศาลาวา่การ - ย่านเอเคอร ์บรคู – สนามบินออสโล – สนามบินดไูบ                                                               

(B/-/-) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09:00 น. เช็คเอาท์จากโรงแรมทพีกั จากนันนําท่านเทยีวชม “กรุงออสโล” OSLO เมอืงหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในอดตีครงัสมยัที

นอร์เวย์อยู่ในอารกัขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนันนอร์เวย์ เคยยา้ยเมอืงหลวงถงึสองครงัสองหนจากกรุงทรอนไฮม์ เป็น กรุงเบอร์เก้น 

จนกระทงัมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนั ทโีอ่อ่าอุดมไปดว้ยประวตัศิาสตร์ย้อนหลงัถงึ  ปี และขนึชอืว่าเป็นเมอืงทมีคี่าครองชพีแพง

ทสีุดในโลก ผ่านชม พระบรมมหาราชวงั ทาํเนียบรฐับาล อาคารรฐัสภา เนชนัแนลเธยีเตอร ์ศาลาเทศบาลเมอืงเก่าซงึเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมอืง และอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า  ปี ต่าง ๆ  

นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้า โอเปร่าเฮ้าส ์แลนด์มาร์คสําคญัของกรุงออสโล เป็นศูนย์ วฒันธรรมทใีหญ่ทสุีดในนอร์เวย์ เป็นทตีงัของคณะ

อุปรากรและบลัเล่ต์ระดบัชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตทีสร้างจากกระจกและหนิอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อนัสะดุดตา 

ออกแบบให้ดูเหมือนธารนําแข็งยักษ์โผล่ขนึมาจากนํา และมีสะพานทีลาดเอียงสีขาวโพลน นับเป็นภาพทีงดงามอย่างแท้จริง 

นักท่องเทยีวสามารถเดนิไปตามหลงัคาลาดเอียงของโอเปร่าเฮา้ส์แห่งใหม่ขนึไปชมทวิทศัน์ของกรุงออสโลจากหลงัคาของอาคารแห่งนี

ได ้ผ่านชมปราสาทอาเคอฮุส (Akurshus) งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์  
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จากนันนําท่านเดนิชมบรรยากาศและถ่ายรูปดา้นหน้า ศาลาว่าการ (TOWN HALL) แนวอารต์เดคโคสถาปัตยกรรมทดีทูนัสมยั ประดบั

ไปด้วย นําพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น THE NOBEL PEACE CENTER สถานทีๆ  มีการจดัแสดง

เกียวกับผู้ทีได้รับรางวลัอันทรงเกียรติ ถัดมาจะเป็นเขตท่าเรืออันคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเทียว ย่านเอเคอร์ บรูค (AKER 

BRYGGE) แหล่งกนิดมืของชาวฮบิฮอบ มเีวลาอสิระใหท้่านชนืชมบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นทรีะลกึตามอทัยาศยั  
 

 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ สนามบินออสโล 

11:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ออสโล เพอืทาํการเช็คอนิไฟลท์ EK160  

14:10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดไูบ โดยสายการบิน เอมิเรสต์ เทียวบินที EK 160 (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง, กระเป๋าจะทํา

การเชค็ทรจูากสนามบนิออสโล จนถงึสนามบนิสุวรรณภูม ินําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครอืงสูงสุด ท่านละ 2 ใบ รวมกนัแล้วสงูสุดไม่เกนิ  

กโิลกรมั และกระเป๋าถอืขนึเครอืงไดอ้กีท่านละ 1ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

 23.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินโดฮา แวะเปลียนเครือง   

 

วนัทีเก้า : สนามบินดไูบ – สนามบินสุวรรณภมิู, กรงุเทพฯ                            (B/-/-) 
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**ราคาอาจมีการปรบัขนึ–ลง ตามราคานํามนัทีปรบัขนึลง และอตัตราแลกเปลียนเงินตรา โดยทีมีเอกสารยืนยนัเท่านัน 

ทงันีราคาทีเสนอคิด ณ วนัที  พฤศจิกายน  ** 
 

****โปรแกรมอาจมกีารเปลยีนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ์ ณ ขณะนันโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอยีดเมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ ของบรษิทั**** 

 

 

 

.  น. ออกเดนิทางกลบัสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต์                       เทียวบินที EK376 (บรกิาร

อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง)  

12.  น.  นําท่านเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

   
********************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ตวัเครอืงบินไป-กลบัชนันักท่องเทยีวแบบหมู่คณะ(Economy Class เดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะ), ภาษีสนามบิน, ภาษีนํามนั, และค่า

ประกนัภยัทางอากาศ (อพัเดท ณ วนัท ี  พฤศจกิายน ) โดยสายการบิน Emirates (EK) (กระเป๋าสมัภาระถือขนึเครอืงไม่เกิน  

กโิลกรมั และกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงนําหนักไม่เกนิ  กโิลกรมั (นําหนักต่อชนิไม่เกนิ  กก.) สงูสุดไม่เกนิ  ชนิ  

 ค่าวซี่านอร์เวย ์สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย (ยนืแบบธรรมดา) **มวีซ่ีาแลว้หกัออก ,300** 

 ค่าประกนัภยัสุขภาพและอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศสงูสุด ,  บาท / เสยีชวีติเนืองจากอุบตัเิหตุ

สูงสุด , ,  บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างนําเทยีว, ค่าเขา้ชมสถานท ีตามทรีะบุในรายการ  

 หวัหน้าทวัร ์(ไกด์ไทย) ผูม้ปีระสบการณ์นําเทยีว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ทปิ สาํหรบัพนักงานขบัรถ และหวัหน้าทวัร์ไทย ทงันีลูกคา้สามารถใหเ้พอืเตมิไดข้นึอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้  

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท   (สาํหรบัคณะเดินทาง  ท่าน) 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน 

พกัห้องคู่ 
พกัเดียวจ่ายเพิม 

20 - 28 กมุภาพนัธ ์2565 139,900 14,000 

8 - 16 มีนาคม 2565 139,900 14,000 

29 มีนาคม –  เมษายน 2565 139,900 14,000 

เดก็อายุตํากว่า  ปี ราคาพกักบัผูใ้หญ ่  ท่าน ลด ,  บาท 
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อตัราค่าบริการนีไมร่วม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพมิ % ภาษหีกั ณ ทจีา่ย % กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะกรณีกรุ๊ปส่วนตวั)  

 ค่าทําเอกสารผูถ้อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว และ ค่าวซี่าทมีคี่าธรรมเนียมเพมิเตมิ 

 ค่าตรวจ RT-PCR, ATK หรอืค่าใชจ่้ายในการกกัตวั ตามนโยบายของรฐับาลแต่ละประเทศ  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบรกิารซกัรดี, ค่ามนิิบาร,์ ค่าเครอืงดมืเพมิเตมินอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากจิกรรม

ต่าง ๆ ทนีอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทโีรงแรม ทุกท่านจะต้องดูแลทรพัย์สนิของท่านดว้ยตนเอง หากท่านใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปส่งทหีอ้งพกั ตามธรรม

เนียมการเขา้พกัในโรงแรมทุกแห่ง พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้บัทปิตอบแทนเมอืใหบ้รกิาร ขนัตํา 2 EUR หรอืเทยีบเท่า ต่อกระเป๋า  ใบ (แนะนําใหทุ้ก

ท่านรบัผดิชอบกระเป๋าของตนเองเพอืความสะดวก, รวดเรว็ และปลอดภยั) 

 ค่านําหนักของกระเป๋าในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด 

 

 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยนืวซี่านอร์เวย์ หลงัทําการยนืขอควิแล้วสถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทุกกรณี กรุณาส่งเอกสารยนืวซี่ามาทาง 

EMS หรอื Line Man, โดยปรกตบิรษิทัจะทําการยนืวซี่าล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย  วนั และโดยทางสถานทูตจะใชส้ทิธในการ

พิจารณา 21 วนัทําการ ไม่นับรวมเสาร์ – อาทิตย์, ดังนันจึงขอให้ท่านกรุณาหลีกเลียงการใช้พาสปอร์ตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

(ค่าธรรมเนียมวซี่าคดิ ณ วนัท ี  พฤศจกิายน  ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคา หากมกีารปรบัค่าธรรมเนียมการยนืขอวซ่ีา โดย

สถานทูตนอรเ์วย)์ 

 สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง (1 

หอ้งพกัคู่ + หอ้งพกัเดยีว) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 ทพีกัตามทรีะบุในรายการ เป็นการจดัอกัดบัมาตรฐานทอ้งถนิของของประเทศนันๆ ซงึอาจมคีวามแตกต่างจากระดบัสากล (ขอสงวนสทิธิ

ในการยา้ยเมอืงเขา้พกั ในกรณีทไีม่สามารถเขา้พกัทเีมอืงนัน ๆ ได ้เช่น ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัต่างๆ  

 กรณีเดนิทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลยีนวนัเดนิทางได ้

 
การชาํระเงิน  

งวดที 1 : ชาํระเงินมดัจาํส่วนแรก ท่านละ ,000 บาท (ภายใน  วนั หลงัการจอง) สาํหรบัสาํรองทีนัง  

งวดที  : ชาํระมดัจาํส่วนทีสอง  ท่านละ ,000 บาท (ล่วงหน้า  วนั ก่อนคณะออกเดินทาง) 

พร้อมส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง และแบบฟอร์มรายละเอยีดสําหรบัการยนืวซี่า (*สําคญัมาก กรุณาอย่า ขดีเขยีน, แปะสตกิเกอร์, ปัม

สญัลกัษณ์อะไรกต็ามลงในเล่มพาสปอรต์, หรอืทําพาสปอรต์ฉีกขาด เพราะอาจมผีลทําใหท้่านถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ*) 

งวดที  : ชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

หากไม่ชําระค่าใชจ่้ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (กรณียงัไม่ไดม้คี่าใชจ่้ายใดๆเกดิขนึ)   

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45-59 วนั หกัค่าใชจ่้าย เฉพาะกรณีทเีกดิค่าใชจ่้ายจรงิ  

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจําทงัหมด + ค่าใชจ่้ายอนื (ถ้าม)ี 

o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง -  วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย % ของราคาค่าทวัร์ทงัหมด 

o ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า  วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย % ของราคาค่าทวัร์ทงัหมด 

o ผูเ้ดนิทางทไีม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

o กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรองเป็นภาษาองักฤษ ทงันีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทเีกดิขนึจรงิ 

o กรณีมีการยืนวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษิัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทเีกิดขนึจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและ

ค่าบรกิารยนืวซ่ีา ค่ามดัจําตวัเครอืงบนิหรอืค่าตวัเครอืงบนิ ค่ายกเลกิล่าชา้จากทางโรงแรม เป็นต้น   
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หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณี ทผีูเ้ดนิไม่ถงึ  ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัขอปรบัราคาทวัร์เพมิ ,000 บาท

ต่อท่าน ทงันีหากคณะยงัยนืยนัทจีะเดนิทาง ต้องไดร้บัการยนิยอมทงัคณะจงึจะสามารถจดัทวัร์ได ้หรอืทางบรษิทัยนิดคีนืเงินโดยหกัเฉพาะ

ค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึตามจรงิซงึในกรณีนีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ ภายใน  วนัทําการ หรอืจดัเสนอทวัร์อนืใหถ้า้ตอ้งการ 

2. เมอืท่านได้ชําระเงนิมดัจําหรอืทงัหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิัทหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิัท จะถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอบรบัเงอืนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

3. กรณีทีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมกีารคนืมดัจําตามเงอืนไขทางบรษิทัจะดําเนินการคนืเงนิภายใน  วนั 

4. กรณีท่านสละสิทธิการใช้บริการใด ๆ เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายและชําระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกบับรษิัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิในทุกกรณี ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบก่อนการเดนิทาง 

5. กรณีสถานทีท่องเทียวใด ๆ ทีระบุในโปรแกรมปิดทาํการ เนืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใน

การเปลยีนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานทที่องเทยีวอนื ๆ เพอืทดแทนเป็นลําดบัแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการรายละเอยีดท่องเทยีวประการ กรณีทเีกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบตัเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงและรกัษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีุด 

7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึ และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์

ทที่านชาํระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนืองจากการกระทําทส่ีอไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

8. ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิัทฯ สงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฎิเส

ธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหม ู

9. การขอทีนัง LONG LEG หรอืทนัีงบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผูโ้ดยสารทมีคีุณสมบตัติามทสีายการบนิกําหนด เช่น ต้องสามารถ

สอืสารภาษาองักฤษได้ ไม่มปัีญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหท้นัีง 

LONG LEG ขนึอยู่กบัทางเจา้หน้าทสีายการบนิตอนเวลาทเีชค็อนิเท่านัน 

10. โรงแรมทีพกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนืองจากเป็นภูมปิระเทศทมีอีากาศเยน็ และหอ้งพกั  ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) 

อาจจะมกีารจดัเป็น  เตยีง และ SOFA BED ซงึมกัมคีวามแตกต่างกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตี้องการ หรอื อาจไม่

สามารถจดัหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตวัเครอืงบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวร่วมกบัคณะ 

(Join Tour) ลูกคา้ต้องดําเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วยตวัเอง และต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหาก

กรณีเทยีวบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

 

12. ตวัเครืองบิน 

a. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างทสีายการบินเรยีกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึงทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที

ยกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบรษิทัไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแล้วผู้เดนิทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ใน

กรณีทตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน) 

b. ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคํายนืยนัว่าทวัร์นันๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงาน แล้วทวัร์นันยกเลิก บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย

ใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัขึนเครืองบิน 

o กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นต้น กรณุาใส่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด 

o วตัถุทเีป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชนั นําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครงั โดยจะ

อนุญาตให้ถอืขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นทเีดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทจีะสําแดงต่อเจา้หน้าที

รกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
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o หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้และหา้มมร่ีองรอย

การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

o สําหรบันําหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครอืงบิน คอืสูงสุดไม่เกินสองชนิ นําหนักรวมไม่เกิน  กิโลกรมั 

(สําหรบัผูโ้ดยสารชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซงึขนึกบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเกบ็ค่าระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธิของ

สายการบนิทที่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 

o สําหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบินอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 

สําหรบัหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สําหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร์ ทตี้องบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได ้ทงันีขนึอยู่กบั

ขอ้กําหนดของแต่สายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนําหนักส่วนเกนิ 

o กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry) 

o ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกบัเครือง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบนิจะรบัผดิชอบ

ชดใชต้ามกฎไออาต้าเท่านัน ซงึจะชดใช้ให้ประมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยนําหนักกระเป๋าจรงิ ทงันีจะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 

400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันันจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุก

ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทยีว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษิทัทวัร์ได้

จดัทําใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดงันันท่านต้องระวัง

ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 

 


