
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Exotic Norway – Finland with Kanjana Hongthong 

ลา่แสงเหนือ – ลอ่งเรือตดัน ้าแข็ง – ว่ายน ้าในบอ่น ้ากลางทะเล 

    โดย...สายการบินฟิน แอร ์(AY)  

     
  

  
 
 
 
  

  

  
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
เที่ยวนอร์เวย์-ฟินแลนด์ ชมแสงเหนือ ปรากฏการณ์ธรรมชาตอัินแสนสวยงามและน่าพศิวง 
 น าท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ล่องเรือตัดน า้แข็ง  
 ให้ท่านได้ว่ายน า้ในบ่อน า้กลางทะเลที่หนาวเย็นด้วยอุณหภูมิที่ตดิลบกว่า 20 องศาเซลเซียส  
 ชมหมู่บ้านซานตาคลอส ได้พักบ้านอิกลู  แคสสลอตทาเน่น  
 น่ังรถลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์ ตามล่าหาปรากฏการณ์ธรรมชาตแิสงออโรร่า 
 น่ังลากเล่ือนสุนัข Husky Safaris และขับ Snowmobile  
 เมืองทรอมโซ เมืองแห่งแสงเหนือ สุดยอดสถานที่ในการตามล่าแสงเหนือ น่ังกระเช้าสู่ยอด
เขาโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) 

 ชมทกุจุดไฮไลท์ของเกาะโลโฟเตน  
 น าท่านสัมผัสประสบการณ์จับปูยักษ์ตัวเป็นๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมลิม้รส
อาหารปรุงพเิศษจากเนือ้ปูยักษ์แบบสดๆให้ท่านได้รับประทาน ฯลฯ 

ก าหนดการเดินทาง 

มีนาคม 16-27 มีนาคม 2562 249,900 บาท 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ BKK-HEL AY142 09.05-15.00 11.15 ชัว่โมง 

วนัแรก เฮลซิงกิ-โรวาเนียมี HEL-RVN AY535 16.20-17.40 3.50 ชัว่โมง 

วนัท่ีหา้ คิรเ์คนเนส-ทรอมโซ KKN-TOS WF915 11.40-12.55 1.15 ชัว่โมง 

วนัท่ีสิบ เลกเนส-ออสโล LKN-OSL WF801 13.40-15.55 2.15 ชัว่โมง 

วนัท่ีสิบเอ็ด ออสโล-เฮลซิงกิ OSL-HEL AY914 13.15-15.40 1.35 ชัว่โมง 

วนัท่ีสิบสอง เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ HEL-BKK AY143 00.40-15.35 9.55 ชัว่โมง 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โรวาเนียม่ี 16 มีนาคม 2562 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอรส์ายการบินฟิน แอร ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ที่ 4 แถว G 

 

09.05 น. “เหิรฟ้าสู่สนามบินเฮลซิงกิ” โดยสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY142    

สายการบินฯ มีอาหารเชา้ และอาหารกลางวนั บริการระหวา่งเท่ียวบินสู่

เฮลซิงกิ 

 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเฮลซิงกิ  (HELSINKI) เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

16.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมี โดย สายการบินฟิน แอร ์เท่ียวบินท่ี 

AY535 

 

17.40 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองโรวาเนียม่ี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขต 

แลปแลนด ์ดินแดนมหศัจรรยบ์ริเวณเสน้อารค์ติก (เสน้แบ่งเขตอบอุ่นกบั 

เขตหนาวเหนือ) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 



 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง โรวาเนียม่ี-เคมิ 17 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 117 กิโลเมตร) เมือง

ท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ริมอ่าวน ้าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอน

เหนือของทะเลบอลติค (Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยู่เพียง 22,000 

คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความส าคญัของแลปแลนด ์

น าท่านชม Snow Castle อนัเป็นผลงานประติมากรรมระดบัโลก โดยครั้งน้ี

เป็นครั้งท่ี 19 ในทุก ๆ ปีของฤดูหนาว จะมีการรงัสรรคผ์ลงานอนัยิ่งใหญ่ 

ทีมงานผูช้ านาญการจะเร่ิมการแกะสลกั และน าเอาน ้าแข็งกอ้นมหึมามา

ตกแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจ าลองแบบใหเ้ป็นเมืองน ้ าแข็งท่ี

งดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยฝีมือมนุษย ์ 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือของ POLAR EXPLORER ICEBREAKER เรือตดั 

น ้าแข็ง หรือ ไอซเ์บรกเกอร ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในโลก หลงัจากปลดประจ าการ 

แลว้ มีการน ามาใหนั้กท่องเท่ียวไดส้มัผสักบัความหฤหรรษ์กบัประสบการณ์ 

ใหม ่ๆ จากเรือทลายน ้าแข็งท่ีบดทลายมากวา่ 30 ปีในเขตอารค์ติก น า 

ท่านสมัผสักบัประสบการณใ์หมท่ี่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน ้าแข็งท่ี 

จบัตวัหนากวา่ 1 เมตรในแต่ละวนั ว่ายน ้าทะเล ICE SWIMMING ลงว่าย 

น ้าในบ่อน ้ากลางทะเลที่หนาวเยน็ และลอ้มรอบไปดว้ยน ้าแข็งหนา  

อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษA WATER RIGHT  

THERMAL SUITพรอ้มรบัประทานอาหารว่างบนเรือตดัน ้าแข็ง 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเคมิ (ระยะทาง 73 กิโลเมตร) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่ท่ีพกัโรงแรม SCANDIC KEMI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม เคมิ-แคสสลอตทาเน่น 18 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางกลบัสู่โรวาเนียมี (ระยะทาง 117 กิโลเมตร) จากน้ันน า 

ท่านสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ตั้งอยูบ่นเสน้ 

อารค์ติกเซอรเ์คิล ภายในหมูบ่า้นมีท่ีท าการไปรษณีย ์ส าหรบัท่านท่ี 

ตอ้งการส่งของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรกั รา้นขายของท่ีระลึก ถ่ายรปูกบัคุณลุง 

ซานตาท่ีใจดีเป็นท่ีระลึกในการมาเยือน **ค่าถ่ายรปูไมร่วมอยูใ่นค่าทวัร ์**    

จากน้ันน าท่าน ถ่ายภาพกบัเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) เสน้ 

แบ่งเขตแดนตามเสน้รุง้และเสน้แวงเพ่ือก าหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลก 

เหนือ โดยเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิลจะอยูท่ี่66 องศา 32 ลิปดา 44 ฟิลิปดา 

เหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือสุดท่ีในเวลา 1 ปี คนท่ีอยู่แถบน้ีจะไมไ่ดพ้บ 

 



 

 
กบัพระอาทิตยข์ึ้ นเลยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตยไ์มต่กเลยเป็น 

เวลาอย่างนอ้ย 24 ชัว่โมง  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นอิกลูแคสสลอตทาเน่น(IGLOO VILLAGE  

KAKSLAUTTANEN) (ระยะทาง 259 กิโลเมตร) ซ่ึงตั้งอยูเ่หนือเสน้เขตขัว้ 

โลกเหนือ เขตแลปแลนด ์(Lapland) ของประเทศฟินแลนด ์ 

น าท่านสมัผสัประสบการณพิ์เศษ น าเขา้พกัในหมูบ่า้นเรือนกระจก ซ่ึงไดถู้ก 

ออกแบบพิเศษ ผลิตจากกระจกน าความรอ้นแบบพิเศษ มีการปรบัอุณหภมูิ 

ภายในหอ้งอบอุ่นตลอดเพ่ือใหป้้องกนัหิมะเกาะเป็นน ้าแข็ง และไมใ่หบ้ดบงั 

ทศันียภาพความงามดา้นนอกหอ้ง เพ่ือใหท่้านไดช้มวิวภายนอกอยา่ง 

ชดัเจน และไมค่วรพลาดกบัประสบการณก์ารเขา้พกัในช่วงฤดหูนาว ใน 

วนัท่ีทอ้งฟ้าเปิดท่านจะไดน้อนบนเตียงแสนอุ่นพรอ้มชมวิวแสงเหนือสุดสวย 

ท่ีรอคอยทุกท่านในค า่คืนฤดหูนาว 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม KAKSLAUTTANEN  ARCTIC RESORT GLASS IGLOOS หรือเทียบเท่า 

 น าท่านสมัผสัประสบการณ ์ดว้ยการนัง่รถลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร ์

(REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาคลอส ไปตามทุ่งหิมะเพ่ือ

ตามล่าหาปรากฏการณธ์รรมชาติแสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็น 

ปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดย

มกัจะขึ้ นในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครั้งจะเรียกวา่ แสงเหนือ หรือแสงใต ้

ขึ้ นอยูก่บัแหล่งก าเนิด ปรากฏการณแ์สงออโรร่าเป็นตวัอยา่งปรากฏการณ์

ทางฟิสิกสท่ี์น่าท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดขึ้ นในอวกาศท่ีใกลพ้ื้นโลก อาจปรากฏเป็นวง

น่ิง แลว้ระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไมก่ี่วินาที

บางครั้งจะปรากฏเหมือนจะแตะกบัพ้ืนหรือในเวลาอ่ืนอาจพุ่งสงูข้ึนสู่ทอ้งฟ้า 

แต่ความจริงแลว้เกิดขึ้ นท่ีความสงูจากพ้ืนโลก(Altitudes) ประมาณ 100 

ถึง 200 กิโลเมตร  

น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือเป็นเวลา 2 ชัว่โมง พรอ้มบริการน ้าเบอรร์ี่

อุ่นๆ ระหว่างการท่องเที่ยว ไดเ้วลาอนัสมควร สมัผสักบัประสบการณ ์

อนัน่าประทบัใจในการ ล่าแสงเหนือ โดยทางบริษทั ฯ จะมีการ

จดัเตรียมเครื่องกนัหนาวใหท้่านอย่างครบถว้น ตั้งแตศี่รษะจรดเทา้ 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั  KAKSLAUTTANEN  ARCTIC RESORT GLASS 

IGLOOS    

    

วนัที่สี่ แคสสลอตทาเน่น-คิรเ์คนเนส 19 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านท ากิจกรรมสุนขัลากเล่ือนโดยสุนขัฮสัก้ี (HUSKY FARM) ฮสัก้ีเป็น

สุนัขท่ีมีมายาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบรรทุก

ส่ิงของ หรือเป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดว้ยน ้าแข็ง และหิมะจึงถือไดว้า่

  



 

 
เป็นสุนัขลากเล่ือนพนัธุแ์ท ้ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสงูสุดใน

บรรดาสุนัขลากเล่ือนทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากสุนัขมีน ้าหนักเบา คล่องตวั 

วอ่งไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดหูนาวได้

ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหน่ือยลา้เป็นท่ีหน่ึงจึงท าใหส้ามารถลาก

เล่ือนดว้ยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกนันานๆ ในอุณหภมูิท่ีต า่กวา่ศนูยอ์งศา 

สุนัขลากเล่ือนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมชัเชอร ์(MUSHER)เป็นผูบ้งัคบั

เล่ือนในการแข่งขนัแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยงัหลายประเทศแถบขัว้โลก 

จากน้ันน าท่านสมัผสักิจกรรมอนัดบัหน่ึงของการท่องเท่ียวแบบตะลุยหิมะ 

ดว้ยการขบัข่ีสโนวโ์มบิล (SNOWMOBILE) พาหนะท่ีคล่องตวัท่ีสุดในการ

เดินทางบนหิมะหรือน ้าแข็ง โดยท่านจะไดร้บัค าแนะน าในการขบัขี่ท่ีถูกตอ้ง 

สนุกสนานและปลอดภยัจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเสน้ทางใน

การเดินทางท่อง เท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเดินทางสู่ คิรเ์คนเนส (KIRKENES) (ระยะทาง 279 กิโลเมตร) 

ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของนอรเ์วยใ์นเขตอารค์ติดเซอรเ์คิล 

(ATCTIC CIRCLE) ซ่ึงมีเขตติดกบัประเทศรสัเซีย และยงัเป็นเมืองหลวงของ

ภมูิภาคบาเรนส ์(BARENTS)  เป็นอีกเมืองหน่ึงของนอรเ์วยท่ี์มีช่ือเสียง และ

ไดร้บัความนิยมมากในช่วงฤดหูนาว เน่ืองจากมีกิจกรรมมากมายส าหรบั

นักท่องเท่ียว อาทิ สุนัขลากเล่ือน, กวางลากเล่ือน, SNOW MOBILE, การตก

ปลาในน ้าแข็ง, การนอนใน SNOW HOTEL และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย 

ใหนั้กท่องเท่ียวผูม้าเยือนไดเ้ลือกท ากนั 

จนกระทัง่เดินทางถึง เมืองคิรเ์คนเนส   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม THON HOTEL KIRKENES หรือเทียบเท่า  

วนัที่หา้ คิรเ์คนเนส-ทรอมโซ 20 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน คิรเ์คนเนส   

11.40 น. 
ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ โดย สายการบินวิเดโร แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี 

WF915 
 

12.55 น. 

เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ

นอรเ์วยอ์ยูใ่นเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอรเ์วยแ์ละทางตอนเหนือ

ของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด ในเขตอารค์ติก

เซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) อีกดว้ย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

บ่าย น า ท่าน ชมย่านใจกลางเมือง  ให้ท่ านได้ช่ืนชมความงดงามของ

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบา้นไม้

เก่าแก่ท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสนัสดใสฉูดฉาด  

 



 

 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑข์ั้วโลก(Polar Museum) อีกหน่ึงพิพิธภณัฑท่ี์อยู่

ในอาคารไมสี้แดง มีลกัษณะคลา้ยๆกบัโกดงัเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ 

เป็นอีกหน่ึงอาคารแห่งประวติัศาสตรข์องนอร์เวย ์ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในช่วงปี 

1830 ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตรข์องภูมิภาค การส ารวจ

ขัว้โลก รวมไปถึงพ้ืนท่ีในแถบอารค์ติก นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงเก่ียวกับ

การล่าสตัวใ์นเขตอารค์ติก ซ่ึงไดแ้ก่ ปลาวาฬ หมีขัว้โลก และสิงโตทะเล 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม มหาวิหารอารค์ติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหา

วิหารท่ีสรา้งขึ้ นในรปูแบบสถาปั   ตยกรรมสมยัใหม่ สรา้งขึ้ นในปี 1965 อีก

ทั้งยังมีโครงสรา้งโดดเด่น ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจในการ สรา้งมากจาก

สภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่ง หน่ึงของเมืองทรอมโซ เน่ืองจากเป็น

สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถชมความงามของพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน ได้

อยา่งชดัเจน  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินค้าและของฝาก ณ หา้งสรรพสินคา้ 

Nerstranda Shopping Center    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก ทรอมโซ–ฮารส์ตดั–สโววาร ์เกาะโลโฟเทน 21 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากน้ันน าท่าน นัง่เคเบ้ิลคารสู์่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN 

MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงท่ีมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองทรอมโซ

และบริเวณใกลเ้คียงท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องน ้าซ่ึง

เกิดจากการกดัเซาะตั้งแต่ยุคน ้าแข็ง กลายเป็นฟยอรด์อยู่โดยรอบ อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองทรอมโซ เพ่ือเดินทางสู่ ท่าเรือเมือง

ฮารส์ตดั (HARSTAD) 
 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮารส์ตดั (HARSTAD) โดยเรือด่วน EXPRESS BOAT  

16.45 น. เดินทางถึง ท่าเรือเมืองฮารส์ตดั (HARSTAD)  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร ์(SVOLVAER) (ระยะทาง168 

กิโลเมตร) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ี่เมือง 

NORDLAND ประเทศนอรเ์วย ์เป็นหมูบ่า้นของชาวประมงท่ีผูค้นส่วนใหญ่

ยงัคงพ่ึงพาการหาปลาในช่วงฤดหูนาว และท าปลาตากแหง้ส่งออกท่ีมี

ช่ือเสียง  โด่งดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณท่ี์ส าคญัของหมูเ่กาะแห่งน้ีก็คือ 

กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงท่ีกลายเป็นสีสนัริม

ชายฝัง่ ท่ีไมว่า่ใครไดม้าเยือนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไปซะทุกราย 

เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าหรบักา  รดแูสงเหนือท่ีโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

 



 

 
นอรเ์วย ์เน่ืองจากความมหศัจรรย ์ ทางธรรมชาติท่ีถูกเสกสรา้งมาอยา่ง

พิถีพิถนั มีผืนน ้าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภเูขาสูงตระหง่าน แทรกแซมดว้ย

บา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ี

ดคูลา้ยเมืองในจินตนาการมากกวา่ความจริง จนกระทัง่เดินทางถึง เมืองส

โววาร ์หมูเ่กาะโลโฟเทน 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด สโววาร-์เฮนน่ิงสวาร-์สโววาร ์ 22 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองท่า HENNINGSVAER (ระยะทาง 25 

กิโลเมตร)เป็นเมืองท่าและหมูบ่า้นชาวประมงท่ีปัจจุบนัชาวบา้นยงัคง

ประมงกนัอยากคึกคกั เป็นอีกเมืองยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวต่างพากนั  มา

แวะเวียน ซ่ึงจุดเด่นของเมืองน้ีคือบา้นชาวประมงสีแดง (RORBUER) 

ตั้งอยูริ่มทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพท่ีสวยงาม

ตดักบัวิวภเูขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะในช่วงฤดหูนาว ถือเป็นภาพท่ีสวยงาม

ไมน่อ้ย ใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองสโววาร ์(SVOLVAER)  

จากน้ันน าท่านเขา้ชม Magic Ice Bar Svolvær พบกบัการผจญภยัท่ีน่า

อัศจรรยก์ับของเขตอาร์กติก โดยส่ิงของภายในจัดท าขึ้ นจากน ้าแข็ง และ

การติดตั้งท่ีมีแสงไฟ LED ท่ีมีสีสนัผสมผสานดนตรีสรา้งบรรยากาศท่ีมี

เสน่หเ์ฉพาะ เมจิกไอซเ์ป็นดินแดนมหศัจรรยใ์นฤดูหนาวท่ีซ่ึงจะช่วยใหท่้าน

ไดด่ื้มด า่กับบรรยากาศอนัไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน ้าแข็งท่ีสมกบัเป็น 

‘Winter Wonderland’ อยา่งแทจ้ริง   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปด หมู่เกาะโลโฟเทน 23 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  EGGUM  ตั้งอยู่บนฝัง่ทะเลของเกาะ Vestvågøy 

เพียงแห่งเดียวท่ีอยู่ระหว่างทะเลกับภูเขา  ชมจุดชมวิวท่ีหันหน้าไปทาง

ทะเล เป็นพ้ืนท่ีพักผ่อนในรูปวงกลม มีงานศิลปะท่ีสวยงามของศิลปิน 

Marcus Raetz ท่านจะไดเ้ห็น ป้อมปราการเก่าแก่ขนาดใหญ่ EGGUM 

และซากปรักหักพังตั้งแต่สมัยสงครามโลก ไม่เพียงแต่มีหลักฐานทาง

ประวติัศาสตรใ์นอดีต แต่บริเวณน้ียงัมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม หากขึ้ นไปยงั

ป้อมปราการเก่าจะสามารถมองเห็นวิวทะเลตัดกบัทอ้งฟ้าและภูเขาขนาด

ใหญ่ท่ีตั้งเรียงรายสงูต า่สลบักนั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 



 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมือง LEKNES อีกหน่ึงเมืองสวยอนัขึ้ นช่ือของหมู่เกาะ 

LOFOTEN น าท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑไ์วก้ิง (LOFOTR VIKING MUSEUM) 

เน่ืองจากบริเวณหมูเ่กาะลอฟโฟเทน มีการคน้พบวา่เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาว

ไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วก้ิงท่ีแสดงเร่ืองราวและหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตรข์องชาวไวก้ิงไวม้ากมาย ซ่ึงรปูแบบพิพิธภณัฑถ์ูกออกแบบ

โดยใชโ้ครงเรือไวก้ิงโบราณและภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชแ้ละ

เร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวไวก้ิง ใหท่้านชมพิพิธภณัฑไ์วก้ิง และพาย

เรือไวก้ิงโบราณ ซ่ึงเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีพลาดไมไ่ด ้เมื่อไปเยือน

พิพิธภณัฑไ์วก้ิงแห่งน้ี 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง Stamsund เป็นเมืองหมู่บา้นชาวประมง

เล็กๆน่ารกั 

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่เกา้ หมูบา้นA-โซวาเกน้-รีนน-์หมู่เกาะโลโฟเทน 24 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น Å เป็นหมูบ่า้นท่ีไดข้ึ้ นช่ือวา่สวยท่ีสุดบนหมูเ่กาะ  

LOFOTEN อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือวา่เป็นหมูบ่า้นท่ี 

ไดร้บัความนิยมอยา่งมากจากนักท่องเท่ียว ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาชมความ 

งดงาม และถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

จากน้ันเดินทางต่อไปยงัหมู่บา้นฮมันอย (Hamnøy) หมู่บา้นชาวประมงท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในหมู่เกาะ Lofoten ท่ีสวยงามมีขนาดเล็ก แต่สวยงามไม่น่าเช่ือ 

ถือไดว้่าเป็นหมู่บา้นท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในเขตเทศบาลเมืองโมสเคนเน

สซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากมีทศันียภาพและธรรมชาติอนั

อุดมสมบรูณ ์  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโซวาเกน้ (SORVAGEN) 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เมืองรีนน ์(REINE) ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้อง

เกาะ ระหว่างสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงาม

แปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็นถนนเสน้หลักสายเดียวของหมู่

เกาะลอฟโฟเทน น าท่านเดินทางผ่านถนนเสน้เล็กๆเช่ือต่อระหว่างเกาะเล็ก

เกาะน้อย ขา้มสะพานต่างๆ    จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง REINE ใหท่้านได้

เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนั

สมควร     

น าท่าน สมัผสัประสบการณจ์บัปูยกัษ ์(King Crab Safari) โดยนัง่เรือ 

หรือ รถสโนวโ์มบิล (ข้ึนกบัสภาพอากาศ หากน ้าแข็งมีการจบัตวัมากในช่วง

 



 

 
หน้าหนาว ทางเรือจะจดัเป็นนัง่สโนวโ์มบิลแทน) ต่ืนตาต่ืนใจกบัการจบัปู

ยกัษ์ตัวเป็นๆใหท่้านไดล้องจับและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก กบักิจกรรมจบัปู

ยกัษ์นับเป็นอีกกิจกรรมท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ ง จากน้ันน าท่านกลับสู่

โรงแรมเพ่ือใหท่้านได ้ล้ิมรสอาหารปรุงพิเศษจากเน้ือปูยกัษแ์บบสดๆ

ใหท้่านไดร้บัประทาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สิบ หมู่เกาะโลโฟเทน-เลกเนส-ออสโล 25 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส  LEKNES อีกหน่ึงเมืองสวยอนัขึ้ นช่ือของ

หมู่เกาะ LOFOTEN น าท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

น าท่านเดินทางสู่สนามบินเลกเนส (Leknes)  

อาหารกลางวนัในสนามบิน (Allowance 20 EUR.) 

 

13.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบิน 

วิเดโร แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี WF801 
 

15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม RADISSON BLU AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สิบเอ็ด ออสโล-เฮลซิงกิ                                                                             26 มีนาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่เฮลซิงกิ (Helsinki) 

อาหารกลางวนัในสนามบิน (Allowance 20 EUR.) 
 

13.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน

ฟิน แอร ์เท่ียวบินท่ี AY914 
 

15.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเฮลซิงกิ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

17.00 น. ผ่ า นชม อุทย าน ท่ี ตั้ ง ข อ ง  อ นุส าวรี ย ์ช าน เซ เบลลุ ส  (SIBELIUS 

MONUMENT) บุคคลส าคัญของประเทศ ผูป้ระพันธ์เพลงปลุกใจรักชาติ 

ผ่านชมมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซ่ึงในอดีตเรียกว่าโบสถนิ์

โคลสั เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธ์ิสวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านอยู่จนเรียกว่า

เป็นจุดแลนด์มารก์ของเฮลซิงก็ว่าไดซ่ึ้งจะมีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนั

อยา่งเป็นจ านวนมาก 

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนัดริมทะเล”(Market Square) ท่ีมี

ช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่

นักท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไมแ้ลว้ ยงั

เป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ์

 



 

 
อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือ

หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมราคาพิเศษ    

19.00 น. อิสระอาหารค า่ เพ่ือใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (Allowance 20 EUR)  

21.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

วนัที่สิบสอง เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ         27 มีนาคม 2562 

00.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินฟิน แอร ์เท่ียวบิน 

ท่ี AY143 

 

15.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

หมายเหตุ : การยืน่วีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตนอรเ์วย ์ทุกท่าน  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน    เดินทางไม่ต  า่กว่า 25 ท่าน 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 พกัเดี่ยวเพิ่มจา่ยเพ่ิมท่านละ     

249,900.-          

29,900.- 

การจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 100,000 บาทตอ่ท่าน (เพ่ือ

เป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 60 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม :  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ-เฮลซิงกิ-โรวาเนียมี่-ออสโล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์ แอร ์

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน คิรเ์คนเนส-ทรอมโซ / เลกเนส-ออสโล โดยสายการบิน วิเดโร แอรไ์ลน์ 

 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 100,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 100,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม  

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 25 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 ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไขที่บริษทัได้

ระบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

    ใบตอบรบัการเดินทาง (ส าหรบัลูกคา้) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาเรียงตามห้องพักและให้ช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสอืเดินทาง) 

ชื่อ-นามสกุล สะสมไมล/์ 

สายการบิน 

วนัเกิด  

(ว/ด/ป) 

เลข

พาสปอรต์ 

วนั

หมดอายุ 

สถานที่

เกิด 

1 
ไทย  

    
องักฤษ  

2 
ไทย  

    
องักฤษ  

3 
ไทย  

    
องักฤษ  

4 
ไทย  

    
องักฤษ  

5 
ไทย  

    
องักฤษ  

รายการทวัร ์
ชื่อผูติ้ดต่อ 

 วนัเดินทาง  
 โทรศพัทม์ือถอื  

เบอรที์ติ่ดต่อไดส้ะดวก  แฟกซ ์  อีเมล  
ทีอ่ยู่เพือ่ติดต่อรบัเอกสาร  
 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด ผูใ้หญ่  คน  /เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  คน   

จ านวนหอ้งทีใ่ชท้ั้งหมด  หอ้ง  Single Room    Double Room      Twin Room     Triple Room 
ราคา ผูใ้หญ่  ราคาเด็ก   

กรุณากรอกขอ้มูลเพิม่เติม (ขอ้มูลของท่านจะเป็นประโยชนต่์อการบริการของเรา) 
ไม่ทานเนื้ อสตัวป์ระเภท  เนื้ อหมู     เนื้ อววั         เนื้ อแพะ+แกะ    อาหารทะเล  
อื่นๆ โปรดระบุ  
โรคประจ าตวั โปรดระบุ  

    

    



 

 

6 
ไทย  

    
องักฤษ  

7 
ไทย  

    
องักฤษ  

 

การช าระเงิน โดยการโอนเงินเขา้บญัชี 

งวดที ่1 กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 100,000 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

งวดที ่2 ช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 60 วนั ก่อนการเดินทาง 

รายละเอียดบญัชี 

ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  086-7-23846-1 สาขา  เซน็ทรัล พระราม3 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  404-8-41630-8 สาขา  อาคารสาทรสแควร์ ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  043-8-85137-2 สาขา  เซน็ทรัล พระราม3 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงไทย เลขที่  768-0-31085-8 สาขา  เซน็ทรัล พระราม3 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 

ใบจองของท่านจะสมบูรณต่์อเมือ่ 

ทางบริษัทได้รับค่ามัดจ าทวัร์ 3 วัน นับจากวันจอง เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน 

พร้อมช่ือโปรแกรมทอ่งเที่ยว และช่ือที่อยู่ของผู้จองมาที่หมายเลขแฟกซ์ 02-212-4213 หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ทราบถึงการโอนเงินของทา่น หากทา่นไม่สะดวกในการส่งแฟกซ์ จักเป็นพระคุณยิ่ง 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี 
 มัดจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก โดยตรงหรือโดย

 การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วนั หักค่ามัดจ า 100,000 บาท + ค่าวีซ่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์ 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
         

 

 

 

 



 

 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

           
  (............................................................)  

         
                 วันที่.............................................................. 

 


