


 

 

 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 14633 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

Lofoten Winter Aurora Hunting 
8 Day 5 Night 

สต็อคโฮม-รถไฟสายอารต์ดิเซอรเ์คิล–นารวิ์ก-หมู่เกาะโลโฟเทน-ทรุมเซอ-ออสโล 

 ******เปิดประสบการณ์การผจญภยัในดินแดนอนัหนาวเยน็สุดขั้วและอุดมไปดว้ยธรรมชาติต่ืนตาต่ืนใจ เยีย่มชม
วฒันธรรมเก่าแก่ของชาวไวก้ิง สัมผสัความอบอุ่นจากผูค้นละสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกบักิจกรรมขั้วโลกและ

เป้าหมายสุดทา้ยกบัการตามล่าแสงเหนือ****** 

เดนิทางโดย สายการบนิไทย Thai Airways (TG)  
 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.kayak.co.th/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.PS.airline.html




 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ - สตอ็คโฮม 

22:30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 4  

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่สอง  สตอ็กโฮม - นารวิ์ก  

 

01:25 ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบินที่ TG 960 

06:55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสตอ็คโฮม – อารล์นัดา ประเทศสวีเดน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

อตัราค่าบริการ  พกัหอ้ง 2 /พกั 3ท่าน พกัเดี่ยว 

13 – 20 ตลุาคม 2562 78,700.- 16,000.- 

19 – 26 ตลุาคม 2562 78,700.- 16,000.- 

16 – 23 พฤศจกิายน 2562 78,700.- 16,000.- 

05 – 12 ธนัวาคม 2562 78,700.- 16,000.- 





 

 

น าท่านเท่ียวชมกรุงสตอ็กโฮม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโลก จนไดข้นานนามวา่ “ความงามบนผิวน ้าหรือราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมื่องแห่งประวติัศาสตรท่ี์มี

ความเป็นมาตั้งแต่สมยัครั้งศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง 

ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้ง ปราสาทราชวงั ตั้งอยูริ่มน ้าตามเนินสูงต่างๆ น าท่านชมภายนอก City Hall  หรือ 

ศาลาว่าการเมือง ใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้ง

ดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค ในวนัท่ี 10 ธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวลั

โนเบล ณ ท่ีแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบน เนินเขาฟยลักาทนั Fjallgatan Hill เพ่ือบนัทึกภาพของ

เมอืงสต็อคโฮลม์จากมุมท่ีสวยท่ีสุดของตวัเมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ หอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบ

มาลารแ์ละทะเลบอลติคน าท่านเดินทางสู่ ยา่นเมืองเก่ากมัลาสตาน Gamla Stan Area เป็นเขตเมืองเก่า

แห่งสต็อคโฮลม์ เต็มไปดว้ยท่ีอยูอ่าศยัสมยัโบราณของศตวรรษท่ี13 ท่ียงัคงรกัษาสภาพอาคารบา้นเร่ือนได้

อยา่งดี ซ่ึงถนนในเมืองยงัใชป้ดูว้ยกอ้นหินส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ อีกทั้งตึกราม มีทศันียภาพสวยท่ีสุดของกรุง

สตอกโฮลม์ เชิญเดินเท่ียวชมบริเวณเมืองเก่าแก่ท่ีสวยงามราวกบัภาพวาด ยอ้นสู่อตีดอนัรุ่งเรือง ท่ีปัจจุบนั

ยงัท้ิงร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยงัเป็นท่ีตั้งของ พระราชวงัหลวง รฐัสภา มหาวิหาร 

ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ท่ีหา้งสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซ่ึงเป็น“หา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ”  ท่ีเต็มไป

ดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, 

Nike ฯลฯ  

ค า่       อิสระอาหารค า่  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟสต็อคโฮม SJ Train น าท่านเปล่ียนบรรยากาศการเดินทาง

โดยรถไฟตูน้อนขบวนพิเศษเสน้ทางสายอารก์ติกเซอรเ์คิล หน่ึงในเสน้ทางรถไฟท่ีขึ้ นช่ือวา่สวยท่ีสุดใหท่้าน

เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงามของป่าสนและทะเลสาบ  

18:11 น าท่านเดินทางสู่เมืองนารวิ์ก ประเทศนอรเ์วย ์ขบวนที่ SJ Nighttrain 94  

 

วนัที่สาม  นารวิ์ก -  สโวลวาร ์

เชา้ อิสระอาหารเชา้ บนรถไฟ  

รถไฟตูน้อนขบวนพิเศษเดินทางเขา้สู่เขตขัว้โลกเหนือดินแดนแลปแลนด ์Lap Land ซ่ึงตั้งอยูท่างเหนือของ

ประเทศฟินแลนด ์และครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์และ

คาบสมุทร มีภูมิอากาศแบบป่าสนหรือก่ึงอารก์ติก ระหว่างการเดินทางผ่านชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทาง ผ่าน

เมืองคิรูนาKIRUNA ชุมชนใหญ่ทางตอนเหนือของสวีเดนเมืองท่ีร า่รวยจากการท าเหมืองแร่เหล็ก และเมือง 

อบิสโก ABISKO หมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีมีทิวทศัน์ธรรมชาติสวยงามของสวีเดน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

12:54 ถึงสถานีเมืองนารวิ์ก Narvik เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเ์วยท่ี์แวดลอ้มไปดว้ยภูเขาและทะเล อีก

ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีลน้เกลา้รชักาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเสด็จประพาสมาทรง

ทอดพระเนตรการท าเหมืองแร่ของเมืองน้ี ซ่ึงยงัคงเปิดใหบ้ริการจนถึงปัจจุบนั 

บ่าย น าท่านเดินมางสู่ เมืองสโวลวาร ์Svolvaer เมืองส าคญัท่ีตั้งอยูบ่นหมูเ่กาะโลโฟเทน Lofoten สถานท่ี

ตน้แบบแห่งอาณาจกัรของเจา้หญิงน ้าแข็งเอลซ่าในภาพยนตรเ์ร่ือง Frozen ถือเป็นสถานท่ีสุดโรแมนติกท่ีสุด





 

 

แห่งหน่ึงของนอรเ์วย ์เน่ืองจากความมหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีถูกสรรสรา้งมาอยูอ่ยา่งลงตวั มีผืนน ้าสีฟ้า

คราม ทอ้งฟ้าสีขาวใส ภูเขาตั้งตระหง่านแทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมงลกัษณะบา้นสวยแปลกตา นับวา่เป็น

เมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ีดูคลา้ยเมืองในจิตนการมากกวา่ความจริง 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั LOFOTENARCTIC HOTEL LOFOTE หรือเทียบเท่า 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชม แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสง

ออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

          *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้

โอกาสท่ีจะ ไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัที่สี่  สโวลวาร ์- Å Village – หมู่บา้นเรนเน - หมู่บา้นไฮมน์อย - สโวลวาร ์

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นออ Å Village หมูบ่า้นชาวประมงเล็กๆท่ีตั้งอยูบ่ริเวณทางตอนใตสุ้ดของหมู่

เกาะโลโฟเทน ซ่ึงชาวประมงมีความเช่ียวชาญในการท าปลาตากแหง้ส่งออกท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยงัหมู่บา้นเรนเน Reine หน่ึงในหมูบ่า้นท่ีตั้งอยูบ่นเกาะมอสเคเนสโซยา่ ระหวา่งสอง

ขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา ผ่านถนนเสน้เล็กท่ีเช่ือมต่อระหวา่งเกาะเล็ก

เกาะนอ้ยอิสระเดินเล่นชมหมูบ่า้นเรนเน และเก็บภาพความประทบัใจไปกบัหมู่บา้นไดข้ึ้ นช่ือวา่เป็น สถานท่ี

ท่ีสวยงามมากท่ีสุดในโลก ท่านจะไดพ้บกบักระท่อมสีแดงและสีขาวของชาวประมงท่ีแต่งแตม้ตามแนวชายฝั่ง

และพ้ืนท่ีโดยรอบยอดเขาหินท่ีสูงชนัสวยงามดัง่ดินแดงในเทพนิยาย จากน้ันเดินทางต่อไปยงัหมู่บา้นไฮม์

นอย Hamnoy หมูบ่า้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในหมูเ่กาะโลโฟเทนท่ีสวยงามมีขนาดเล็ก แต่สวยงามไม่

น่าเช่ือถือไดว้่าเป็นหมูบ่า้นท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในเขตเทศบาลเมืองโมสเคนเนสซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากมีทศันียภาพและธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ์ และไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทาง

กลบัไปยงัเมืองสโลวาร ์

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั LOFOTENARCTIC HOTEL LOFOTE หรือเทียบเท่า  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชม แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสง

ออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

          *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้

โอกาสท่ีจะ ไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 





 

 

 

วนัที่หา้  สโวลวาร ์- ทรุมเซอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรุมเซอ (Tromso) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็นเมืองเล็กๆ แต่มีความ

เจริญและทนัสมยัอยา่งมากจนไดร้บัการขนานนามวา่เป็น ”ปารีสแห่งยุโรปเหนือ” (Paris of the North) 

โอบลอ้มไปดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงาม ท่ีมีทั้งทะเลและภูเขา สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ท าาจากไม ้สีสนัสดใส 

ตั้งอยูเ่หนือเสน้อารก์ติกเซอรเ์คิล Arctic Circle และไดช่ื้อวา่เป็น The Capital of The Arctic หรือถูกเรียก

จากนักท่องเท่ียวอีกช่ือหน่ึงวา่ ประตูสู่ขัว้โลกเหนือ (Gateway to the Arctic) มีความส าคญั คือ ท าใหเ้กิด 

Midnight Sun ในหนา้รอ้นและ Polar Night ในหนา้หนาว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารอารก์ติก (Arctic Cathedra)l วิหารสมยัใหมท่ี่สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1965 โดย

มีไฮไลทจุ์ดเด่นส าคญัประจ าวิหารแห่งน้ีท่ีดึงดูดผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกใหเ้ยี่ยมชม ก็คือ ภาพประดบักระจก

สีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และมหาวิหารทรุมเซอ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไมนิ้กายโปรเตส

แตนท ์สมยัศตวรรษท่ี 19 มหาวิหารแห่งน้ีไดร้บัการยกยอ่งอยา่งสูงในดา้นของสถาปัตยกรรม ยุคฟ้ืนฟู

โกธิคและหอระฆงัสูงท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่าน และงานศิลปะตกแต่งภายในอนัโดดเด่นสะดุดตา 

 ค า่       บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SYDSPISSEN HOTEL LOFOTE หรือเทียบเท่า  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านชม แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง ในช่วงหนา้หนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสง

ออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามค า่คืน  

          *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได ้

โอกาสท่ีจะ ไดเ้ห็นขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

วนัที่หก  ทรุมเซอ - ออสโล    

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ แบบเซตบ็อก (Breakfast boxs)  

น าท่านเดินทางสู่เดินทางสู่สนามบินเมืองทรุมเซอ 

08:40   ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบิน NORWEGIAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี DY 373 

10:40   เดินทางถึง ท่าอากาศยานออสโล - การเ์ดอรม์อน เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ 

น าท่านชม เมืองออสโล (oslo) เมืองหลวงของ ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมื่อประมาณ 

60 ปี ท่ีผ่านมา เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวก้ิงโบราณซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองใน

ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์ ประกอบไปดว้ย เกาะ 40 เกาะ เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด ช่ือ 

Malmoya และเกาะเล็กเกาะนอ้ยท่ีมีความสวยงาม และทะเลสาบ 343 แห่ง ซ่ึงถือเป็นแหล่งน ้าจืดท่ีมี

ความส าคญั ปัจจุบนัเมืองออสโลเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียวของประเทศญ่ีปุ่น และ

มีประชากรเพียง 811,688 คน  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

บ่าย น าท่านเท่ียวชม อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Park) ท่านจะท่ึงในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช่ื์อ    

กุสตาฟ วิก เกแลนดท่ี์ ใชเ้วลาถึง 40 ปี ในการแกะสลกัหินแกรนิตและทองแดงใหยุ้วชนไดเ้ห็นวฏัจกัรใน

หน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษยต์รงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีต้งัของรูปแกะสลกัช่ือ โมโนลิท(สูง 17 เมตร) แกะสลกั

จากหินแกรนิตชนิดแข็ง จากน้ันน าท่านน าท่านเก็บภาพท่ีระลึก ศาลาว่าการเมืองออสโล  ซ่ึงสรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยูริ่มแมน่ ้าซ่ีงรายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามริมออสโลฟยอร ์น าท่านถ่ายรูปกบัโรงละครแห่งชาต ิThe Oslo Opera House หน่ึงในโครงการ

ปรบัปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรบัผงัการจราจรของชายฝั่งดา้นตวั

เมืองออสโล จากน้ันน าท่านน าท่านชอ้ปป้ิงบริเวณ ย่านถนนคารล์โจฮนัเกท Karl Johans Gate ท่ีมากไป

ดว้ยรา้นคา้ชั้นน าและใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัไมว่า่จะเป็น พระราชวงัหลวง ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของ

กษัตริยอ์งคปั์จจุบนั และอาคารรฐัสภาเป็นตน้ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของออสโล 

ค า่ อิสระอาหารค า่ และน าท่านเขา้สู่ที่พกั QUALITY HOTEL ENTRY หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วนัที่เจ็ด  ออสโล – กรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99




 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินชมบริเวณปราสาทและป้อมปราการอารเ์คอรชู์ร ์Akershus Fortress ปราสาทและป้อมโบราณ

แห่งน้ีท่ีสรา้งขึ้ นในปี 1299 ในสมยัของกษัตริยฮ์ากอนท่ี 5 บนเดินเขาริมทะเล และในสมยักษัตริยค์ริส

เตียนท่ี 4 ทรงบรูณะซ่อมแซมป้อมปราการแห่งน้ีใหเ้ป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนสซองส ์และใชเ้ป็นท่ี

ประทบัของราชวงศม์าตลอดในยุคของพระองค ์น าท่านเก็บภาพท่ีระลึกกบั โรงละครแห่งชาต ิ(The Oslo 

Opera House) ศูนยว์ฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสรา้งขึ้ นในนอรเ์วยต์ั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 14 มีเวทีสามแห่งและมี

มากกวา่ 1,000 หอ้ง และมาพรอ้มกบัดีไซน์ท่ีสะดุดตาของส่ิงก่อสรา้งกบัหลงัคาท่ีลาดเอียงสูงชนัจากเขต

น่านน ้าของออสโลฟยอรด์ บนหลงัคายงัมีลานกวา้งสาธารณะท่ีสามารถเดินเล่นไดแ้ละยงัเป็นหน่ึงใน

โครงการปรบัปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรบัผงัการจราจรของ

ชายฝั่งดา้นตวัเมืองออสโล 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานการเ์ดอรม์อน – เมืองออสโล   

14:15 ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955 

วนัที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    

06:15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.......พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี

ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัท

ฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 





 

 

 

 





 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า

น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 80 ยูโร ต่อท่านตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,500 บาท  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งส้ิน 80 ยูโร ตอ่ทา่นตลอดทริป ** 

เง่ือนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงิน

มดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน  

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายใน ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์

ทั้งหมด   





 

 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้

ท่ีนัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อน 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทาง
ช่วง  วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการ
บินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ

คืนเงินได)้ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
3.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจ าตัว๋  

5.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรมอาจจะ

ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 





 

 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 


