
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ทวัรน์อรเ์วย-์โลโฟเตน-ทรอมโซ12 วนั 

โดย...สายการบินไทย (TG)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 
04 – 15 ธนัวาคม 2561 

26 ธนัวาคม – 06 มกราคม 2562 
179,900 บาท 

มกราคม 27 มกราคม – 07 กุมภาพนัธ ์2562 179,900 บาท 

กุมภาพนัธ ์ 20 กุมภาพนัธ ์– 03 มีนาคม 2562 179,900 บาท 

มีนาคม 26 มีนาคม – 06 เมษายน 2562 179,900 บาท 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ-ออสโล BKK-OSL TG954 00.20-06.50 12.30 ชม. 

วนัท่ีสอง ออสโล-โบโด HEL-BOO DY340 09.00-10.30 01.30 ชม. 

วนัท่ีเกา้ ทรอมโซ-ออสโล TOS-OSL SK4423 15.30-17.25 01.55 ชม. 

วนัท่ีสิบเอ็ด 
ออสโล-กรุงเทพฯ 

OSL-BKK TG955 
13.30-

06.20+1 
10.50 ชม. 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ  

21.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 4

แถว H-J สายการบินไทย แอรเ์วย ์เจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - ออสโล - โบโด  

00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล  โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี 

TG954 

 

06.50 น.  เดินทางถึงสนมบิน กรุงออสโล  (OSLO) เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโบโด โดย สายการบนินอรวี์เจยีน แอร ์เท่ียวบินท่ี 

DY340 

 

10.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโบโด (BODO) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

เมืองโบโดเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในเขตนอรด์แลนด ์(NORDLAND) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ใน

ภาคเหนือของประเทศนอรเ์วย ์

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารกลางวนั  

บ่าย น าท่านเยี่ยมชม มหาวิหารประจ าเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ  

Bodo Domkirke) สรา้งขึ้ นในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารท่ีค่อนขา้งมีความ 

ทนัสมยั และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองโบโด โดยส่ิงท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดก็คง 

จะเป็นหอระฆงัท่ีมีความสูงถึง 36 เมตร และการประดบัประดาหน้าต่างท่ี 

สวยงาม อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม RADISON BLU HOTEL BODOE หรือเทียบเท่า  



 

 

 
วนัที่สาม โบโด-มอสคิเนส-โซวาเกน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ารบินนอรเ์วย ์(NORWEGIAN  

AVIATION MUSEUM) ชมพิพิธภณัฑก์ารบินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขต 

สแกนดิเนเวีย เป็นสถานท่ีส าหรบัเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 

การบิน รวมไปถึงบทบาทท่ีส าคญัของการบินในช่วงยุคสงครามเย็นอีกดว้ย  

พิพิธภณัฑก์ารบินนอรเ์วย ์ถูกเปิดใช ้1994 และถูกเปิดใชเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์น 

ปี 1998 ภายในพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเก่ียวกบั หอควบคุมการบิน เคร่ืองบิน 

รุ่นต่างๆ รวมไปถึงเคร่ืองบินโบราณอีกจ านวนมาก 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือโบโด เพ่ือนัง่เรือเฟอรร่ี์สู่มอสคิเนส (Moskenes)  

16.30 น. เรือเฟอรร่ี์ออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโบโด มุ่งหน้าสู่มอสคิเนส ใหท่้านได้

อิสระเต็มท่ีกบัการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอรด์ แห่งนอรเ์วย์

ในระหวา่งการล่องเรือสู่มอสคิเนส 

 

19.45 น. เ รือเทียบท่ามอสคิเนส จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองโซวาเก้น 

(SORVAGEN) เพ่ือน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม LOFOTEN RORBUHOTELL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ โซวาเกน้-หมู่เกาะโลโฟเทน-สโววาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ี่เมือง 

NORDLAND ประเทศนอรเ์วย ์เป็นหมูบ่า้นของชาวประมงท่ีผูค้นส่วนใหญ่

ยงัคงพ่ึงพาการหาปลาในช่วงฤดหูนาว และท าปลาตากแหง้ส่งออกท่ีมี

ช่ือเสียง  โด่งดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณท่ี์ส าคญัของหมูเ่กาะแห่งน้ีก็คือ 

กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ท่ีกลายเป็นสีสนัริม

ชายฝัง่ เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าหรบัการดแูสงเหนือท่ีโรแมนติกท่ีสุด  แห่ง

หน่ึงของนอรเ์วย ์เน่ืองจากความมหศัจรรย ์ ทางธรรมชาติท่ีถูกเสกสรา้งมา

อยา่งพิถีพิถนั มีผืนน ้าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภเูขาสูงตระหง่าน แทรกแซม

ดว้ยบา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลาง

ธรรมชาติท่ีดคูลา้ยเมืองในจินตนาการมากกวา่ความจริง น าท่านสู่เมือง

ยอดฮิตต่างๆบนหมูเ่กาะโลโฟเทน ใหท่้านไดแ้วะเก็บภาพความประทบัใจใน

จุดต่างๆกนัอย่างเพลิดเพลิน   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑไ์วก้ิง (LOFOTR VIKING MUSEUM) 

เน่ืองจากบริเวณหมูเ่กาะลอฟโฟเทน มีการคน้พบวา่เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาว

ไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วก้ิงท่ีแสดงเร่ืองราวและหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตรข์องชาวไวก้ิงไวม้ากมาย ซ่ึงรปูแบบพิพิธภณัฑถ์ูกออกแบบ

 



 

 

 
โดยใชโ้ครงเรือไวก้ิงโบราณและภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชแ้ละ

เร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวไวก้ิง ใหท่้านชมพิพิธภณัฑไ์วก้ิง และพาย

เรือไวก้ิงโบราณ ซ่ึงเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีพลาดไมไ่ด ้เมื่อไปเยือน

พิพิธภณัฑไ์วก้ิงแห่งน้ี จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองท่า HENNINGSVAER เป็นเมืองท่าและ

หมูบ่า้นชาวประมงท่ีปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยา่งคึกคกั เป็นอีก

เมืองยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวต่างพากนัมาแวะเวียน   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 จากน้ันน าท่านชมเมือง ซ่ึงจุดเด่นของเมืองน้ีคือบา้นชาวประมงสีแดง 

(RORBUER) ตั้งอยูริ่มทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยูม่ากมาย เป็น

ภาพท่ีสวยงามตดักบัวิวภเูขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะในช่วงฤดหูนาว ถือเป็น

ภาพท่ีสวยงามไม่นอ้ย ใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความประทบัใจตาม

อธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองส

โววาร ์(SVOLVAER) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า  

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอน

กลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

*** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์าง

ธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสที่จะไดเ้ห็น

ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัที่หา้ สโววาร-์รีนน-์สโววาร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ EGGUM ป้อมปราการขนาดใหญ่และซาก

ปรกัหกัพงัตั้งแต่สมยัสงครามโลก ไมเ่พียงแต่มีหลกัฐานทางประวติัศาสตรใ์น

อดีต แต่บริเวณน้ียงัมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม หากขึ้ นไปยงัป้อมปราการเก่าจะ

สามารถมองเห็นวิวทะเลตัดกบัทอ้งฟ้าและภูเขาขนาดใหญ่ท่ีตั้งเรียงรายสูง

ต า่สลบักนั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง เมือง REINE ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องเกาะ 

ระหว่างสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา 

ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็นถนนเสน้หลกัสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน 

น าท่านเดินทางผ่านถนนเสน้เล็กๆเช่ือต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ขา้ม

สะพานต่างๆ จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง REINE ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมือง 

  



 

 

 
และถ่ายรปูเก็บภาพความประทบัใจ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น Å เป็นหมูบ่า้นท่ีไดข้ึ้ นช่ือวา่สวยท่ีสุดบนหมูเ่กาะ 

LOFOTEN อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือวา่เป็นหมูบ่า้นท่ี

ไดร้บัความนิยมอยา่งมากจากนักท่องเท่ียว 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง LEKNES อีกหน่ึงเมืองสวยอนัขึ้ นช่ือของหมู่

เกาะ LOFOTEN น าท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองสโววาร ์

(SVOLVAER) 

 

 

น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอน

กลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

*** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์าง

ธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหนา้ได ้โอกาสที่จะไดเ้ห็น

ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก สโววาร-์นารวิ์ค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ผ่านถนนเสน้ทาง E10 เสน้ทางสายธรรมชาติใหท่้านได้

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตลอดสองขา้งทางสู่ เมืองนารวิ์ค 

(NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วยท่ี์แวดลอ้มดว้ยภูเขาและ

ทะเลอันกวา้งใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของพ้ืนท่ีการเล่นสกีท่ีมีความเป็น

เอกลกัษณ ์โดยสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว 

อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดูแสง  เหนือ พรอ้มกับแนวชายฝั่งฟ

ยอร์ด  และวิวภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาส

อีกดว้ย จนกระทัง่เดินทางถึง เมืองนารวิ์ค  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิบิสโก (ABISKO NATIONAL  

PARK) เพ่ือนัง่รถไฟสายอารค์ตคิเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE TRAIN)  

หน่ึงในเสน้ทางรถไฟท่ีขึ้ นช่ือวา่สวยท่ีสุดในโลกทีวิงระหวา่งเมืองคิรนู่า 

(KIRUNA) ประเทศสวีเดนและเมืองนารว์ิค (NARVIK) ประเทศนอรเ์วย ์ 

ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพอนัสวยงามทั้งสองขา้งทาง ทั้งลานสกี  

 



 

 

 
ป่าไม ้และชายฝัง่ทะเล อีกทั้งยงัมีโอกาสไดเ้ห็นปรากฏการณธ์รรมชาติ

ต่างๆ 

ในขณะท่ีเดินทาง ทั้งในช่วงพระอาทิตยเ์ทียงคืน แสงเหนือ POLAR NIGHT  

จนกระทัง่เดินทางถึงเมืองนารว์ิค 

จากน้ันน าท่าน ข้ึนกระเชา้สู่ยอดเขา NARVIKFJELLET  

(หมายเหต ุ: ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายการ หาก

สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยตอ่การข้ึนกระเชา้สู่ยอดเขา โดยไม่สามารถ

แจง้ใหท้ราบไดล่้วงหนา้ ) 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม SCANDIC NARVIK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด นารวิ์ค-ทรอมโซ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงของนอรเ์วยอ์ยูใ่นเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอรเ์วยแ์ละ

ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด 

ในเขตอารค์ติกเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) อีกดว้ย จนกระทัง่เดินทางถึง

เมืองทรอมโซ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น า ท่าน ชมย่านใจกลางเมือง  ให้ท่ านได้ช่ืนชมความงดงามของ

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไม้

เก่าแก่ท่ีถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด น าท่านถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์

ศิลปะนอรเ์วยต์อนเหนือ  ใหท่้านไดช้มเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ทาง

ตอนเหนือของนอรเ์วย ์ 

จสกน้ันน าท่านเขา้ชมมหาวิหารอารค์ติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหา

วิหารท่ีสรา้งขึ้ นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สรา้งขึ้ นในปี 1965 อีก

ทั้งยังมีโครงสรา้งโดดเด่น ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจในการ สรา้งมากจาก

สภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่ง หน่ึงของเมืองทรอมโซ เน่ืองจากเป็น

สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถชมความงามของพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน ได้

อยา่งชดัเจน  

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑข์ั้วโลก (POLAR MUSEUM) อีกหน่ึงพิพิธภณัฑท่ี์ 

อยู่ในอาคารไม้สีแดง ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหน่ึงอาคารแห่ง

ประวติัศาสตรข์องประเทศนอรเ์วย ์ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในช่วงปี 1830 ภายในมี

การจดั แสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตรข์องภูมิภาค การส ารวจขั้วโลก รวมไป

ถึงพ้ืนท่ีในแถบอารก์ติก นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการล่าสตัวใ์น

เขตอารก์ติก ซ่ึงไดแ้ก่ ปลาวาฬ หมีขัว้โลก แมวน ้า และสิงโตทะเล    

 



 

 

 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากน้ันน าท่านท ากิจกรรมอนัดบัหน่ึงของการท่องเท่ียวแบบตะลุยหิมะดว้ย

การขบัข่ีสโนวโ์มบิล (SNOWMOBILE) พาหนะทีคล่องตวัทีสุดในการ 

เดินทางบนหิมะหรือน ้าแข็ง โดยท่านจะไดร้บัค าแนะน าในการขบัขี่ท่ีถูกตอ้ง 

สนุกสนานและปลอดภยั จากเจา้หนา้ทีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเสน้ทาง 

โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวใหท่้านอยา่งครบถว้น

ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ น าท่านสนุกสนานกบัการ ขบัขี่สโนวโ์มบิล ไปบนทุ่ง

น ้าแข็งกวา้ง และหากทอ้งฟ้าโปร่งท่านอาจจะมีโอกาสไดม้องเห็นแสงเหนือ  

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรจากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม  

 

วนัที่แปด ทรอมโซ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมวาฬ ลัดเลาะไปตามชายฝั่งฟยอร์ดของเมือง

ทรอมโซ ในช่วงฤดูหนาว เมื่อฝูงปลาเฮอรร์ิ่ง (HERRING) ซ่ึงเป็นอาหาร

ของวาฬนานาชนิด มารวมตัวกันอยู่ท่ีชายฝั่งของเมืองทรอมโซเป็นโอกาส

เหมาะของการล่องเรือชมวาฬ โดยท่านจะสามารถพบเห็น วาฬหลงัค่อม 

(HUMPBACK WHALE) วาฬเพชฌฆาต (KILLER WHALE) และวาฬฟิน 

(FIN WHALE) ตามธรรมชาติ เริงร่าอยูใ่นทะเล ก าลงักินปลาตวัเล็กตวัน้อย

เป็นอาหารบา้งก็ว่ายเล่นกับคล่ืนลม บา้งก็ว่ายเล่นกับแสงเหนือ ในวัน

ทอ้งฟ้าสีด าสนิทหรือสีฟ้าเขม้ ในช่วง POLAR NIGHT ของเมืองทรอมโซ ถือ

เป็นประสบการณอ์นัล ้าค่าของนักท่องเท่ียวท่ีพบเห็น เรือจะน าท่านล่องไป

บริเวณต่างๆท่ีได้รับแจ้งว่ามีวาฬ ให้ท่านได้ถ่ายรูป และช่ืนชมกับ

บรรยากาศโดยรอบ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ี

บริษัทเรือยกเลิกใหบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย

ทาง บริษัทจะจดัหากิจกรรมอยา่งอ่ืน เพ่ือเป็นการทดแทน)    

หมายเหตุ : เน่ืองจากการล่องเรือชมวาฬสามารถชมไดต้ั้งแต่เดือน

ตุลาคม – เดือนมกราคม การเดินทางช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์จึงเปล่ียน

จากกิจกรรมล่องเรือชมวาฬ เป็นการล่องเรือชมฟยอรด์แท 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ันน าท่าน นัง่เคเบ้ิลคารสู์่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN 

MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงท่ีมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองทรอมโซ

และบริเวณใกลเ้คียงท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องน ้าซ่ึง

เกิดจากการกดัเซาะตั้งแต่ยุคน ้าแข็ง กลายเป็นฟยอรด์อยูโ่ดยรอบ อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมุมสงู 

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 
วนัที่เกา้ ทรอมโซ-ออสโล  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเปิดประสบการณใ์หมท่ี่ท่านจะตอ้งประทบัใจไมรู่ลื้มดว้ยการ นัง่รถ 

ลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร ์(REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะ 

ของซานตาครอส เพ่ือไปยงัหมู่บา้นชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชาว 

พ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเมืองทรอมโซ ระหวา่งทางไกดท์อ้งถ่ินท่ีเป็นชาว 

ซามิจะบอกเล่าเก่ียวกบัประวติัและการตั้งถ่ินฐานของชาวซามิในเขตแลป 

แลนด ์(LAPLAND) เมื่อเดินทางถึง ท่านจะไดส้มัผสัวิถีชีวิตของชาวซามิ โดย 

ตอ้นรบัท่านอย่างอบอุ่นเขา้สู่กระโจมของชาวซามิ (LAVVO) บริการท่าน

ดว้ย 

ซุปรอ้นๆ ท่ีเรียกว่า BIDUS ท าจากเน้ือสตัว ์มนัฝรัง่และแครอท ใชส้ าหรบั

ใน 

การแต่งงาน เสริฟ์พรอ้มกบัขนมปัง และพรอ้มชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาว 

ซามิ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

15.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบินนอรว์ี

เจียน เท่ียวบินท่ี SK4423 
 

17.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  RADISSON BLU PLAZA HOTEL OSLO หรือเทียบเท่า 

วนัที่สิบ ออสโล  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง (VIKING SHIP MUSEUM) อาคารชั้น

เดียว ท่ีจดัแสดงเรือไวก้ิงไว ้3 ล า แต่ละล ามีอายุประมาณ 1,000 ปี โดยขุด

ได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ี ยังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมต านานความ

เจริญในอดีตท่ียิ่งใหญ่ของชาวไวก้ิงบรรพบุรุษของชาวนอรเ์วยท่ี์เดินทางไกล

กว่าค่อนโลกดว้ยพาหนะน้ี ชาวไวก้ิงใชเ้รือในการรบ ท าการคา้และออก

ส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงท่ีเด่นสง่าคือ เรืออุสแบน

นิ ยาว 22 เมตร ท าจากไมโ้อ๊ค ใชฝี้พายราว 30 คนคาดว่าสรา้งขึ้ นเพ่ือ

กษัตริยไ์วก้ิงใชใ้นการเดินทางระยะสั้นๆ ในทะเล  

จากน้ันน าท่านเขา้ชม อุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชม

ผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปี

ในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัร

ในหน่ึงชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช้ิน

 



 

 

 
โบวแ์ดงของท่านช่ือ “โมโนลิท” (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิต

เพียงแท่งเดียว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ันอิสระใหท่้าน ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจบริเวณย่านคารล์โจฮันเกท (KARL 

JOHANS GATE) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโลสินคา้ของฝากท่ี

เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว คือ เคร่ืองครวั พวงกุญแจเป็นตน้ แต่อย่างไรก็

ตาม สินคา้และของท่ีระลึกต่างๆท่ีขายกนัในประเทศน้ีจะมีราคาค่อนขา้งสูง

เน่ืองจากนอร์เวยเ์ป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย   

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม RADISSON BLU PLAZA HOTEL OSLO หรือเทียบเท่า 

วนัที่สิบเอ็ด ออสโล-กรุงเทพฯ                                                                                 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  

TG955 
 

วนัที่สิบสอง กรุงเทพฯ          

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

หมายเหตุ : การยืน่วีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตนอรเ์วย ์ทุกท่าน  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน    เดินทางไม่ต  า่กว่า 20 ท่าน 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 พกัเดี่ยวเพิ่มจา่ยเพ่ิมท่านละ 

 กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก      

179,900.-          

22,900.- 

2,500.- 

การจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 60,000 บาทตอ่ท่าน (เพ่ือเป็น

การยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบรษิทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม :  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ--ออสโล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์ แอร ์

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ออสโล-โบโด โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอรไ์ลน์ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ทรอมโซ-ออสโล โดยสายการบิน นอรว์ิเจียน แอร ์ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 50 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 12 วนั คิดเป็น 36 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของ

ท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน ส าหรบัโหลด) และ (7 กก./1ใบ/

ท่าน ถือข้ึนเคร่ือง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์



 

 

 
วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได)้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 60,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 60,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม  

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร ้าย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือ ง 

และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบั

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ

คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู ้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้



 

 

 

 

 

 

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ

แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 

เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมี

จะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล

เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 

กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและ

เง่ือนไขที่บรษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


