
 

 

 
 

 

 

 

 

Norway–Lofoten-Tromso 9D 6N 
 

 

Northern Light Hunting with Kanjana Hongthong 

โดย...การบินไทย (TG) 

     
  

  
 
 
 
  

  

  
 

 
  
 
   
 

 
  

 เที่ยวนอร์เวย์ ชมแสงเหนือ ปรากฏการณ์ธรรมชาตอัินแสนสวยงามและน่าพศิวง 



 

 

 เมืองทรอมโซ เมืองแห่งแสงเหนือ สุดยอดสถานที่ในการตามล่าแสงเหนือ น่ังกระเช้าสู่ยอด
เขาโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) 

 ชมทกุจุดไฮไลท์ของเกาะโลโฟเตน พร้อมล่าแสงเหนือ 
 น าท่านสัมผัสประสบการณ์จับปูยักษ์ตัวเป็นๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมลิม้รส
อาหารปรุงพเิศษจากเนือ้ปูยักษ์แบบสดๆให้ท่านได้รับประทาน ฯลฯ 

 พเิศษ! รวม Soft Drink ให้ทกุมือ้อาหาร 
ก าหนดการเดินทาง 

มีนาคม 14 -22 มีนาคม 2563 155,900.-  

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ-ออสโล BKK-OSL TG954 00.20-06.50 11.30 ชัว่โมง 

วนัท่ีสอง ออสโล-ทรอมโซ OSL-TOS SK4414 10.00-11.55 1.55 ชัว่โมง 

วนัท่ีเจ็ด เลกเนส-ออสโล LKN-OSL WF801 13.50-16.10 2.40 ชัว่โมง 

วนัท่ีแปด ออสโล-กรุงเทพฯ OSL-BKK TG955 13.30-06.20+1 10.50 ชัว่โมง 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเขา้ที่ 4 พบกบัเจา้หนา้ท่ี 

ของบริษัทฯ ท่ีเคาน์เตอรส์ายการบินไทย แอรเ์วย ์(TG) ประต ู4  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

วนัที่สอง ออสโล-ทรอมโซ  

00.20 น. “เหิรฟ้าสู่สนามบินออสโล” โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG954    

สายการบินฯ มีอาหาร บริการระหวา่งเท่ียวบินสู่ออสโล 

 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงออสโล (OSLO) เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ โดย สายการบินเอสเอเอส เท่ียวบินท่ี 

SK4414 

 

11.55 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 

ของนอรเ์วยอ์ยูใ่นเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอรเ์วยแ์ละทางตอน 

เหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด ในเขต 

อารค์ติกเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) อีกดว้ย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ 

เมืองแลว้ 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

 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 นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงเก่ียวกบั

การล่าสตัวใ์นเขตอารค์ติก ซ่ึงไดแ้ก่ ปลาวาฬ หมีขัว้โลก และสิงโตทะเล 

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารอารค์ติก (ARCTIC CATHEDRAL) 

มหาวิหารท่ีสรา้งขึ้ นในรปูแบบสถาปั  ตยกรรมสมยัใหม่ สรา้งขึ้ นในปี 1965 

อีกทั้งยงัมีโครงสรา้งโดดเด่น ซ่ึงไดร้บัแรงบันดาลใจในการ สรา้งมากจาก

สภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่ง หน่ึงของเมืองทรอมโซ เน่ืองจากเป็น

สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถชมความงามของพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน ได้

อยา่งชดัเจน   

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้และของฝาก ณ หา้งสรรพสินคา้ 

Nerstranda Shopping Center    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 จากน้ันน าท่าน ออกตามล่าแสงเหนือ หรือที่รูจ้กักนัในนาม แสงออโร

ร่า” (โดยรถบสั) ทรอมโซ เป็นเมืองสวยชื่อดงัของนอรเ์วย ์เป็นส่วนหน่ึง

ของแลปแลนด ์และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในการล่าแสงเหนือ เพราะ

อยูต่รงเสน้อารก์ติก และเป็นหน่ึงในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก  

(การชมแสงเหนือ หรือแสงโอโรร่าในแตล่ะครั้ง ข้ึนอยูส่ภาพอากาศใน

วนั และเวลาดงักล่าว เน่ืองจากเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต)ิ 

 

วนัที่สาม ทรอมโซ–นารวิ์ค  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากน้ันน าท่าน นัง่เคเบ้ิลคารสู์่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN 

MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงท่ีมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองทรอมโซ

และบริเวณใกลเ้คียงท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องน ้าซ่ึง

เกิดจากการกดัเซาะตั้งแต่ยุคน ้าแข็ง กลายเป็นฟยอรด์อยู่โดยรอบ อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองนารวิ์ค (NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของ

ประเทศนอรเ์วยท่ี์แวดลอ้มดว้ยภเูขาและทะเลอนักวา้งใหญ่ มีช่ือเสียงใน

เร่ืองของพ้ืนท่ีการเล่นสกีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ ์โดยสามารถดึงดูด

นักท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างมากในช่วงฤดหูนาว อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง

ในการดแูสงเหนือ พรอ้มกบัแนวชายฝัง่ฟยอรด์และวิวภเูขาท่ีรายลอ้มเมือง

อยา่งสวยงาม อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสอีกดว้ย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม SCANDIC NARVIK HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 
วนัที่สี่ นารวิ์ค-เฮนน่ิงสวาร-์สโววาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) 

ตั้งอยูท่ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอรเ์วย ์เป็นหมูบ่า้นของชาวประมงท่ี

ผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงพ่ึงพาการหาปลาในช่วงฤดหูนาว และท าปลาตากแหง้

ส่งออกท่ีมีช่ือเสียง  โด่งดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณท่ี์ส าคญัของหมู่เกาะแห่งน้ีก็

คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงท่ีกลายเป็นสีสนั

ริมชายฝัง่ ท่ีไมว่า่ใครไดม้าเยือนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไปซะทุก

ราย เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าหรบักา  รดแูสงเหนือท่ีโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของนอรเ์วย ์เน่ืองจากความมหศัจรรย ์ ทางธรรมชาติท่ีถูกเสกสรา้งมาอยา่ง

พิถีพิถนั มีผืนน ้าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภเูขาสูงตระหง่าน แทรกแซมดว้ย

บา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ี

ดคูลา้ยเมืองในจินตนาการมากกวา่ความจริง จนกระทัง่เดินทางถึง เมืองส

โววาร ์หมูเ่กาะโลโฟเทน   

เดินทางถึงเมืองท่า HENNINGSVAER เป็นเมืองท่าและหมูบ่า้นชาวประมงท่ี

ปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยากคึกคกั เป็นอีกเมืองยอดนิยมท่ี

นักท่องเท่ียวต่างพากนั  มาแวะเวียน ซ่ึงจุดเด่นของเมืองน้ีคือบา้น

ชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยูริ่มทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียง

รายอยูม่ากมาย เป็นภาพท่ีสวยงามตดักบัวิวภเูขาท่ีปกคลุม  ไปดว้ยหิมะ

ในช่วงฤดหูนาว ถือเป็นภาพท่ีสวยงามไม่นอ้ย ใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บ

ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 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 หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ หมู่เกาะโลโฟเทน  

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   

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ชม า พิพิธภณัฑไ์วก้ิง (LOFOTR VIKING 

MUSEUM) เน่ืองจากบริเวณหมูเ่กาะลอฟโฟเทน มีการคน้พบวา่เป็นท่ีตั้ง

ของชุมชนชาวไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วก้ิงท่ีแสดงเร่ืองราวและ

หลกัฐานทางประวติัศาสตรข์องชาวไวก้ิงไวม้ากมาย ซ่ึงรปูแบบพิพิธภณัฑ์

ถูกออกแบบโดยใชโ้ครงเรือไวก้ิงโบราณและภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของ

เคร่ืองใชแ้ละเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวไวก้ิง  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง Stamsund เป็นเมืองหมู่บา้นชาวประมง

เล็กๆน่ารกั 

น าท่าน สมัผสัประสบการณจ์บัปูยกัษข์องเกาะโลโฟเตน (Crab Safari) 

โดยนัง่เรือ  ต่ืนตาต่ืนใจกบัการจบัปยูกัษ์ตวัเป็นๆใหท่้านไดล้องจบัและ

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก กบักิจกรรมจบัปยูกัษ์นับเป็นอีกกิจกรรมท่ีน่าสนใจเป็น

อยา่งยิ่ง จากน้ันน าท่านกลบัสู่โรงแรมเพ่ือใหท่้านได ้ล้ิมรสอาหารปรุง

พิเศษจากเน้ือปูยกัษแ์บบสดๆใหท้่านไดร้บัประทาน 

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่หก หมูบา้น A-โซวาเกน้-ไรเน่-หมู่เกาะโลโฟเทน  

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 เมืองไรเน่(REINE) ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้อง

เกาะ ระหว่างสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงาม
 



 

 
แปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็นถนนเสน้หลักสายเดียวของหมู่

เกาะลอฟโฟเทน น าท่านเดินทางผ่านถนนเสน้เล็กๆเช่ือต่อระหว่างเกาะเล็ก

เกาะน้อย ขา้มสะพานต่างๆ    จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง REINE ใหท่้านได้

เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรปูเก็บภาพความประทบัใจ  

จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ หมู่บา้น BALLSTAD หมู่บา้นชาวประมงแบบ

ดั้งเดิมบนหมู่เกาะโลโฟเทนท่ีมีอายุกว่า 1 ,000 ปี ถือว่าเป็นหมู่บ ้าน

ชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง และยังเป็นอีกมุมหน่ึงท่ีท่านสามารถ

ถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลังสีแดง ตัดกับพ้ืนน ้าทะเลและทอ้งฟ้าอัน

สวยงามไดถื้อเป็นวิวจุดขายแห่งหน่ึงของหมูเ่กาะลอฟโฟเทน กระทัง่ไดเ้วลา

อนัสมควร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 จากน้ันน าท่าน ออกตามล่าแสงเหนือ หรือที่รูจ้กักนัในนาม แสงออโร

ร่า” (โดยรถบสั) ทรอมโซ เป็นเมืองสวยชื่อดงัของนอรเ์วย ์เป็นส่วนหน่ึง

ของแลปแลนด ์และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในการล่าแสงเหนือ เพราะ

อยูต่รงเสน้อารก์ติก และเป็นหน่ึงในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก  

(การชมแสงเหนือ หรือแสงโอโรร่าในแตล่ะครั้ง ข้ึนอยูส่ภาพอากาศใน

วนั และเวลาดงักล่าว เน่ืองจากเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต)ิ 

 

วนัที่เจ็ด หมู่เกาะโลโฟเทน-เลกเนส-ออสโล  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบ Set Box  

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน   

13.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์ 

โดยสายการบินวิเดโร แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี WF801 
 

16.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 น าท่านเดินทางสู่ ยา่นเอเคอร ์บรูค (Aker Brygge) และท่ีตั้งของ ศาลาว่า 

การ (Town Hall) แนวอารต์เดคโค สถาปัตยกรรมท่ีดูทนัสมยั ประดบัไป 

ดว้ย น ้าพุ สวน และประติมากรรม เติมแต่งใหด้กูลมกลืน ใกลก้นัเป็น The  

Nobel Peace Centre สถานท่ีท่ีมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท่ี้ไดร้บัรางวลัอนั 

ทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า (The Norwegian National Opera  

& Ballet) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาใหมด่ว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

จากน้ันอิสระใหท่้าน ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจบริเวณยา่นคารล์โจฮนัเกท (KARL  

JOHANS GATE) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโลสินคา้ของฝากท่ี 

เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว คือ เคร่ืองครวั พวงกุญแจเป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ 

ตาม สินคา้และของท่ีระลึกต่างๆท่ีขายกนัในประเทศน้ีจะมีราคาค่อนขา้งสงู 

เน่ืองจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพสงูท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร   

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน   



 

 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม CLARION HOTEL THE HUB หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปด ออสโล                                                                            

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทย เท่ียวบิน 

ท่ี TG955 
 

วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ          

06.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

หมายเหตุ : การยืน่วีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตนอรเ์วย ์ทุกท่าน  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน    เดินทางไม่ต  า่กว่า 15ท่าน 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 พกัเดี่ยวเพิ่มจา่ยเพ่ิมท่านละ     

 มีตัว๋หกัออก ท่านละ 

155,900.-          

15,900.- 

29,000.- 

การจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 50,000 บาทตอ่ท่าน (เพ่ือเป็น

การยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 60 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม :  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ- ออสโล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ออสโล-ทรอมโซ // เลกเนส-ออสโล โดยสายการบิน วิเดโร แอรไ์ลน์  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 



 

 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าทิป คนขบัรถฯ ต่อท่าน คิดเป็น  14 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ต่อท่าน คิดเป็น 27 ยโูร หรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 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 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม  

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 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 ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  



 

 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี

ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่ร ับผิดชอบ

ค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง 

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 ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้

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 


