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ไฮไลท!์! โปรแกรม นอรเ์วย ์(ทรมุสเ์ซอ + โลโฟเทน) 9 วนั 6 คนื 

 บนิ EMIRATES (EK) +  NORWEGIAN (DY) 

สุดคุ้ม เท่ียวแบบสบายๆ ไม่รีบเร่ง 

พิเศษ : ทอ่งเที่ยวแบบอุ่นใจกับประกนัการเดนิทาง โดยบริษัท MSIG  

ชม หมูบ่า้นชาวซาม ิSami Village ชาวพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่บรเิวณเมืองทรุมสเ์ซอ 

สัมผัสประสบการณ ์นัง่รถลากเลือ่นโดยกวางเรนเดยีร ์ยานพาหนะของซานตาครอส   

นัง่เคเบิล้คาร ์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ลุ้นชมแสงเหนือและชมวิวเมืองทรุมส์เซอ 

ชม สนามฟุตบอล เฮนนงิวาสร์ (Henningsvaer Stadium) ที่มีภมูิทัศน์อนัน่าตืน่ตาตื่นใจ จน

ได้รบัการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลทีไ่ม่เหมอืนใคร และสวยที่สุดในโลก   

ชม พิพิธภณัฑไ์วกิง้ ณ เมืองเลคเนส Leknes  

พัก หมู่บ้านชาวประมง “รนีน”์ Reine Rorbuer ทีไ่ด้ชื่อว่าสดุแสนโรแมนติกและสวยที่สดุหมู่ใน

เกาะโลโพเทน จนนักทอ่งเที่ยวต่างขนานนามว่า “สวรรค์บนดนิ 

สวนประตมิากรรมวเิกลนัด์ ชม "โมโนลทิ"  

ประติมากรรมรูปแกะสลักสูง 17 เมตร ที่แกะจากหินแกรนติเพียงแท่งเดียว 

เพลิดเพลินกับการเดิน ช็อปปิ้ งที่ย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท  

*ราคารวมหมดทุกอย่าง เตรียมไปแค่ช็อปปิ้ งและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น* 

เดนิทาง ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

ขาไป 

--- สุวรรณภูมิ (BKK) --- --- --- 

EK 377 สุวรรณภูมิ (BKK) ดูไบ (DXB) 02:00 06:00 

EK 159 ดูไบ (DXB) ออสโลว (OSL) 07:45 12:00 

DY 378 ออสโลว (OSL) ทรุมส์เซอ (TOS) 15:00 16:55 

ขากลับ 

DY 365 เอเวเนส (EVE) ออสโลว (OSL) 11:05 12:50 

EK 160 ออสโลว (OSL) ดูไบ (DXB) 14:10 23:55 

EK 376 ดูไบ (DXB) สุวรรณภูมิ (BKK) 03:55 12:45 
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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
โรงแรม 

เมอืง 

อาหาร 

เชา้ กลางวนั เยน็ 

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

2 สุวรรณภูมิ – ดูไบ - ออสโล - ทรุมส์เซอ  

ออกเดินทาง 02:00 ถงึทรุมส์เซอ 16:55 

อิสระผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดนิทาง                                 

THON HOTEL, 

THOMSO 

ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่า 
   

3 เมืองทรมุส์เซอ – ฟารม์ของชาวเผ่าซามิ – นั่ง

รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ – เดินชมเมือง

ทรุมส์เซอ – นั่งเคเบ้ิลคาร ์ชมวิวเมืองทรุมส์เซอ                  

THON HOTEL, 

THOMSO 

ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่า 
   

4 ทรุมส์เซอ – นอร์ดโจสบอตน์ - ฮาร์สตัด                                    SCANDIC HARSTAD 

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า    

5 ฮาร์สตัด – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – สโวลแวร์ – 

เฮนนงิวาสร์ – เลคเนส – ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง 

– รีนน์                                                      

REINE RORBUER by 

Classic Norway Hotel, 

ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
   

6 หมู่บ้านเอ้ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง – 

สะพานแฮมนอยด์ – หมู่บ้านชาวประมง นัสฟ

ยอร์ด - สโวลแวร์                                                      

THON HOTEL 

LOFOTEN, Svolvær 

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
   

7 สโวลแวร์ - สนามบินเอเวเนส - สนามบิน

ออสโล – สวนประติมากรรมวิเกลนัด์ - ช็อปป้ิง

ย่าน คารล์ โจฮนัส์ เกท 

THORN HOTEL 

EUROPA, Oslo 

ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
   

8 กรุงออสโล – โอเปร่าเฮ้าส์ – ศาลาว่าการ - 

ย่านเอเคอร์ บรคู – สนามบินออสโล – 

สนามบินดูไบ 

---- 
 

  

9 สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เครื่องลงเวลา   
-----  ---- ---- 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก : กรุงเทพฯ, สนามบนิสวุรรณภมูิ                                               (-/-/-) 

22.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ทางเข้าประตู 

8 เคาเตอร์ M สายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์คอย

ต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสารประกอบการเดินทาง 

 

วนัทีส่อง : สวุรรณภมู ิ– ดไูบ - ออสโล - ทรมุสเ์ซอ                                  (-/-/D) 

02:00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สู่สนามบินดูไบ, โดยสายการบิน เอมิเรสต์ 

เที่ยวบนิที่ EK 377 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบิน

สุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 

2 ใบ รวมกันแล้วไม่เกิน 30 กิโลกรัม (น ้าหนักต่อใบไม่เกิน 20 กิโล) และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้อีก

ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

06:00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศอาหรับเอมิเสต์ ท าการเปลี่ยนเครื่องบินเพ่ือเดนิทาง

สู ่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์  

07:45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน เอมิเรสต์                      

โดยเที่ยวบินที่ EK159 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12:00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ผ่านการตรวจคนเข้า

เมือง พร้อมรับสัมภาระ และการตรวจของศุลกากร น าท่านเช็คอิน (Check-in) 

ไฟลท์ DY328 สู่เมืองทรุมส์เซอ (เวลาที่นอร์เวย์ช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมง แนะน าให้ท่านปรับเวลา

ทันทีเมื่อไปถึง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนักต่อใบไม่เกิน 20 

กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

15:00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินทรุมส์เซอ โดย สายการบินนอร์วิเจียน เที่ยวบินที่ DY378 

16:55 น. เดินทางถึง “เมืองทรุมส์เซอ” (Tromsø) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ อยู่

ในเขตมณฑลทรุมส์ ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขต

อาร์คติกเซอร์เคิล Artic Circle อีกด้วย หลังตรวจรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย น า

ท่านขึ้นรถโค้ชที่รอรับเพ่ือเดินทางเข้าสู่ที่พัก และอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนื่อย

ล้าจากการเดินทาง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก THON HOTEL, THOMSO ระดับ 3 ดาว++ หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม : เมอืงทรมุสเ์ซอ – ฟารม์ของชาวเผา่ซาม ิ– นัง่รถลากเลือ่นโดยกวางเรนเดยีร ์– 

เดนิชมเมอืงทรมุสเ์ซอ– นัง่เคเบิล้คาร ์ชมววิเมอืงทรมุสเ์ซอ                 (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09:00 น. น าท่านเดินทางสู่ Inga Reindeer Farm and Sami Culture ให้ท่านได้มีโอกาสลอง

ประสบการณ์ใหม่ ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการ “นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์” 

Reindeer-Sledding ยานพาหนะของซานตาครอส เพ่ือไปยังหมู่บ้านชาวซามิ Sami Village 

ชาวพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองทรุมส์เซอ ระหว่างทางไกด์ท้องถ่ินที่เป็นชาวซามิจะบอกเล่า

เก่ียวกับประวัติและการตั้งถ่ินฐานของชาวซามิในเขตแลปแลนด์ Lapland 

 
เมื่อเดินทางถึง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ โดยต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นเข้าสู่กระโจม

ของชาวซามิ บริการท่านด้วยซุปร้อนๆ ที่เรียกว่า Bidus ท าจากเนื้อสัตว์ มันฝรั่งและแครอท ใช้

ส าหรับในการแต่งงาน เสริฟพร้อมกับขนมปัง และพร้อมชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาว เที่ยวชม

ธรรมชาติในฟาร์มวิถีชีวิต การด ารงชีวิตด้วยการเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติของชนเผ่าซามิ ชนเผ่า

โบราณ ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในเขตขั้วโลกเหนือ ท าความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของชาวเผ่า

ซามิ ได้แก่กวางเรนเดียร์ น าท่านป้อนอาหารกวางเรนเดียร์ด้วยมือของท่านเองและถ่ายภาพเป็น

ที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่เขตเมืองทรุมส์เซอ 

  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
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 จากนั้น อิสระให้ท่านได้เดินชมเที่ยวชมเมืองทรุมส์เซอ ที่มีชื่อเล่นว่า “ประตูสู่อาร์กติก 

ในย่ านตั ว เมืองเก่ า ในยุค 1800 บอกเรื่ องราวของนักส ารวจอาร์กติกที่ มี ชื่ อ เสียง                  

รูปปั้ นอนุสรณ์สถานสถาปัตยกรรม อาคารทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ชั้วโลก Polar 

Museum พิพิธภัณฑ์อควาเรียม และเรือส ารวจอาร์คติก ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จะ

บอกเล่าการใช้ชีวิตของชาวพ้ืนเมืองซามิ ณ มหาวิทยาลัยทรุมโซ่ ส่วนบนถนน Storgata มีโรง

ผลิตเบียร์ที่อยู่เหนือสุดของโลก Macks Olbryggeri Brewery เปิดในปี 1877 โดนเด่นด้วย

อาคารสีเหลือง และความคลาสสิคของท่อส่งเบียร์สีทองแดง และห้องอาหารที่โดดเด่นอันเปน็จดุ

ศูนย์รวมของนักธุรกิจและพ่อค้า หรือจะเลือกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Polaria Arctic Aquarium 

ส าหรับท่านที่ชื่นชอบการ ช๊อปปิ้ งจะต้องประทับใจกับความจริงที่ว่าในใจกลางเมืองทรุมส์เซอมี

พ้ืนที่ขนาดใหญ่ของศูนย์การค้า Nerstranda Senter ซึ่งนักท่านเที่ยวส่วนใหญ่นิยมแวะเข้ามา

เลือกซื้อของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในการเดินทางมาเยือนเมืองทรุมส์เซอแห่งนี้ อาทิเช่น 

แก้ว หนังกวางเรนเดียร์ เบียร์ท้องถ่ิน เส้ือกันหนาวที่อบอุ่นลายกวาง ปลารมควัน และตุ๊กตา

โทรลล์ และในยามเย็น ท่านจะพบกับแสงอาทิตย์ลับยอดเขาที่งดงาม และเป็นสถานที่ชมแสง

เหนือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ** หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มีค่าเข้าธรรมเนียมเข้าชมไม่รวม

ในรายการ** 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 จากนั้นน าท่านสัมผัสกับประสบการณ์การ “นั่งเคเบิ้ลคาร์” สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน 

ยอดเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองทรอมโซได้อย่างชัดเจน และยังเป็นสถานที ่ลุน้ชม

แสงเหนือยามค ่าคืน ที่ยอดนิยมของทรุมเซอร์อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามเมือง

ทรุมส์เซอ จากมุมสูง  
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 หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเวลาขึ้นลงกระเช้า หากสภาพอากาศไม่

เอ้ืออ านวย หรือเกิดเหตสุดวิสัยต่อการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้

ล่วงหน้า ) 

20:00 น.  ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับเข้าสู่ที่พัก 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  THON HOTEL, THOMSO ระดับ 3 ดาว++ หรือเทียบเท่า  

 
 

วนัทีส่ี ่: ทรมุสเ์ซอ – นอรด์โจสบอตน ์- ฮารส์ตดั                                   (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเที่ยวชมบริเวณ ท่าเรือทรุมส์เซอ ซึ่งติดกับถนนคนเดิน ซึ่งมีทัศนียภาพที่

สวยงามตลอดจนมีร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านขายของพ้ืนเมืองที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย น าท่าน
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ถ่ายรูปด้านหน้า “มหาวิหารทรุมส์เซอ” Tromsø Cathedral มหาวิหารไม้ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลาง

เมือง ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด และยังเป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ 

โดยมหาวิหารสร้างขึ้นในช่วงปี 1861 ในสมัยของกษัตริย์ HAAKON IV สไตล์โกธิค มีความโดด

เด่นงดงามทั้งภายในและภายนอกมากแห่งหนึ่ง ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมห้องสมุด 

TROMSO CITY LIBRARY AND ARCHIVE และอาคาร ไม้ โดดเด่น MUSIC PAVILION IN 

TROMSO บนพ้ืนที่ TOWN SQUARE ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของ

นอร์เวย์ที่อนุรักษ์ไว้ และในส่วนของด้านหลังจะเป็นศาลาว่าการเมือง TOWN HALL  จากนั้นน า

ท่านชมและถ่ายรูปด้านหน้า “มหาวิหารอาร์คติก” Arctic Cathedral มหาวิหารที่สร้างขึ้นใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรง

บันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ ด้วยสถาปัตยกรรม

อันมีเอกลักษณ์เฉพาะจึงท าให้มหาวิหารอาร์คติกกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ควที่มีชื่อเสียงอีก

แห่งหนึ่งของเมืองทรุมส์เซอ ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ นอรด์โจสบอตน ์(Nordjosbot) 

เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในเขตเทศบาลเมือง Balsfjord (ระยะทาง 70 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชม. 20 

นาที)  
  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เขต เมืองฮาร์สตดั (Harstad) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร เดินทาง

ประมาณ 3 ชม. 40 นาที)  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเทศมณฑลทรุมส์ รองจาก ทรุมส์เซอ ตัว

เมืองตั้งอยู่ท่ามกลางทิวเขาริมชายฝั่ งและฟยอร์ดบนเกาะฮินเนยยา และมีเกาะเล็กเกาะน้อย

มากมายรายล้อมมีถนนเชื่อมต่อกันที่น าไปสู่ท่าเรือด้านหนึ่งและที่อยู่อาศัยอีกด้านหนึ่ง อันเผยให้

เห็นประวัติศาสตร์ของชาวไวก้ิง โรงนาเก่าแก่ที่มีเสน่ห์ และประเพณีการท าอาหารอันยาวนาน ที่นี่

มีที่พักให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ทาวน์เฮาส์และโรงแรมไปจนถึงจุดตั้งแคมป์แต่ที่ไม่ควร

พลาดคือลองพักในสไตล์โรงนาอันเป็นเสห์ของชาวไวก้ิง พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีและ

อาหารอันน่าตื่นเต้นของนอร์เวย์ โดยในช่วงเทศกาลนอร์เวย์เหนือประจ าปีของฮาร์สตัดจะมีจัด

ขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายน 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  SCANDIC HARSTAD, HARSTAD ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
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วนัทีห่า้ : ฮารส์ตดั – หมูเ่กาะลอฟโฟเทน – สโวลแวร ์– เฮนนงิวาสร์ – เลคเนส – เขา้ชม

พิพิธภณัฑไ์วกิง้ – รนีน ์                                                    (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ “สโวลแวร์” (Svolvær) (ระยะทาง 169 กิโลเมตร เดินทางประมาณ                   

2ชม. 45 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต “หมู่เกาะลอฟโฟเทน” (Lofoten) เมือง Nordland เป็นหมู่บ้าน

ของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และท าปลาตากแห้ง

ส่งออกที่มีชื่อเสียง โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่ส าคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดง

แบบดั้งเดิมของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บ

ไว้เป็นที่ระลึก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ส าหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของ

นอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน ้าสีฟา้

คราม ท้องฟา้สีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยหมู่บ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่า

เป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง  

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เฮนนิงวาสร์” (Henningsvær) (ระยะทาง25 กิโลเมตร เดินทางประมาณ  

40 นาที) เมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีก

เมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน และหนึ่งในจุดเด่นของเมืองนี้คือ         

สนามฟุตบอล (Henningsvaer Stadium) ที่มีภูมิทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจ จนได้รับการกล่าวขาน

ว่าเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลก โดยสนามฟุตบอลแห่งนี่ถูกทางสมาคมฟุตบอลยู

ฟา่ (UEFA) เลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่เตะฟุตบอล 13 แห่ง ที่ไม่เหมือนใคร และปรากฏสู่สายตา

ชาวโลกผ่านโฆษณาในแคมเปญ #PlayAnywhere campaign ในปี ค.ศ. 2018 เพ่ือโปรโมท

การแข่งขันฟุตบอลยูฟา่แชมเปียนส์ลีกนัดนัดชิงชนะเลิศ  
 

https://youtu.be/Fe81iAUyM7c
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นน าท่านเดินชมบรรยากาศบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าว

จอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

ในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตาม

อัธยาศัย  

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเลคเนส” Leknes (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เมืองเล็ก ๆ น่ารักอีกเมืองบนเขตหมู่เกาะลอฟโฟเทน น าท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง” (Lofotr 

Longhouse Viking Museum)  ที่ ใ หญ่ แล ะ ย า วที่ สุ ด ใ น แสกนดิ เ น เ วี ย  ซึ่ ง จั ด แสดง

ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวก้ิงในอดีตที่ย้ายถ่ินฐานมาปักหลัง ณ ผืนแผ่นดิน

นอร์เวย์ในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมข้าวของเคร่ืองใช้ ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวก้ิงในอดีต 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “รีนน์” Reine (ระยะทาง 65.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 15 นาที) 

หมู่บ้านชาวประมงที่สุดแสนโรแมนติกและสวยที่สุด จนนักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “สวรรคบ์น

ดิน” เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ปัจจุบันมีการปรับปรุงส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวและสว่น

ใหญ่ที่พักจะถูกจองเต็มตลอดทั้งปี  ความสวยงามของที่นี่เร่ิมต้นจากภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วย

เทือกเขา และฟยอร์ด สถาปัตยกรรมบ้านไม้ชาวประมงที่สร้างขึ้นในรูปแบบเดียวกัน ดูน่ารักและ

เป็นระเบียบ ทาสีสันสดใสตัดกับสีฟ้าครามของน ้าทะเล โดยที่หน้าบ้านที่พักทุกหลังจะระบุชื่อ

เจ้าของบ้านเดิมไว้ ท่านจะได้ชมซุ้มตากปลาคอททีมีอยู่มากมายบนเกาะเป็นมมุถ่ายภาพสุดเก่ และ

ที่พลาดไม่ได้คือจุดถ่ายภาพที่มองเห็นเทือกเขา Reinebringen และ Moskenesioya และ ณ 

จุดนี้เป็นจุดยอดนิยมของนักถ่ายภาพระดับโลก ที่ต่างต้องมาตั้งกล้องรอเก็บภาพแสงเหนือ ที่

จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเฉพาะบริเวณที่อยู่ในเหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลบริเวณใกล้ขั้วโลกรอบ

พร้อมกับวิวอันล้อมด้วยฟยอร์ดและเทือกเขาหิมะปกคลุม และอีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่คือจะมี

อากาศที่ไม่หนาวจัด เนื่องมาจากมีแนวเขาช่วยบังกระแสลมหนาวที่พัดผ่านเข้ามา น าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ที่พัก 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก REINE RORBUER by Classic Norway Hotel, ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีห่ก : หมูบ่า้นอะ๊ (Å)–พิพิธภณัฑห์มูบ่า้นชาวประมง–สะพานแฮมนอยด–์หมูบ่า้นชาวประมง

นสัฟยอรด์-สโวลแวร ์                                                      (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านอ๊ะ (Å) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 20 นาที) เป็น

หมู่บ้านที่ไดข้ึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน อันเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่ง

ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว 

  
 

ชม “พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง” Norwegian Fishing Village ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 

250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน ้ามันตับ

ปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ ให้

ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

(หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่าง ๆ อาจปิดท าการเนื่องจากวันหยุดเทศกาล โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ แฮมนอยด์ (Hamnøy) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) ระหว่างทางแวะบันทึกภาพ ณ จุดถ่ายภาพบริเวณ สะพานแฮมนอยด์ 

Hamnøy Bridge View Point  
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “นัดสฟ์ยอรด์” Nusfjord (ระยะทาง 36 ก.ม. เดินทางประมาณ 1 ชม.) 

อีกหนึ่งเมืองเล็กๆ น่ารักๆ แห่งเกาะลอฟโฟเทน ท่านจะได้สัมผัสกับทศันียภาพอันแปลกตา ภูเขา

สลับแม่น ้า และทะเลสาบที่สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน ้า น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนสัฟ

ยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงทีเ่ก่าแก่ที่สุดที่ยังไดร้บั

การอนุรักษ์ไว้อย่างดีย่ิงอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้ง

แดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดีย่ิง  
 

 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้  

นอกจากนี้เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีก

ด้วย  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ “สโวลแวร์” Svolvær (ระยะทาง 92 กิโลเมตร เดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทาง น าท่านชมและถ่ายรูปด้านหน้า “โบสถ์โวก่นัน”์ Vågan หรือ ที่รู้จัก

กันในชื่อ Lofoten Cathedral โบสถ์ไม้เก่าแก่หลังใหญ่ประจ าเมือง Vagan ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน 

Kabelvag เป็นโบสถ์ไม้สีเหลืองสร้างขึ้นใน  สไตล์ไม้กางเขนในปี ค.ศ.1898 โดยสถาปนิก Carl 

J. Bergstrøm 

 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก THON HOTEL LOFOTEN, Svolvær ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด :  สโวลแวร์ - สนามบินเอเวเนส - สนามบินออสโล – สวนประติมากรรมวิเกลันด์ -   

ช็อปปิ้ งย่าน คาร์ล โจฮนัส ์เกท                                              (B/L/D) 

06:00 เช็คเอาท์จากโรงแรม พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ BREAKFAST BOX  

  จากนันน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเอเวเนส (Evenest Airport) เมืองเอเวเนส 

(ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เพ่ือท าการเช็คอินไฟลท์ 

DY365 สู่กรุงออสโล 

11:05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล โดย สายการบินนอร์วิเจียน เที่ยวบินที่ DY365 

(น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนักต่อใบไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋า

ถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

12:50 น. ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ น าท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพ่ือรับประทาน

อาหารกลางวัน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าชม “สวนประติมากรรมวิเกลันด์” VIGELAND  SCULPTURE PARK ที่ได้รับการยก

ย่องว่า เป็นสวนประติมากรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในโลก ตั้งอยู่ ในตัวเมืองหลวง  ณ 

สวนสาธารณะฟรอกเนอร์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่าน

ชื่อ "โมโนลิท" (สูง17เมตร)แกะจากสลักหินแกรนิตเพียงแท่งเดียวใช้เวลาในการสร้างรวม 22 ปี 
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น าท่านเข้าสู่ถนนช็อปปิ้ งย่าน “ช็อปปิ้ งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท” KARL JOHANS GATE ถนนที่

เป็นเหมือนหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมือง สินค้าน่าช้อปมากมายตั้งแต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้า

ท้องถ่ินไม่มีแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ที่มีต้นก าเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋าเป้

สะพายจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven” หรือที่เราคุ้นในชื่อ “Kanken“ ก็มีแบบให้เลือกมากมาย 

หรือแบรนด์เนม อาทิ หลุย์วิคตอง, ชาแนล ฯลฯ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ ง เลือก

ซื้อของที่ระลึก เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่นชิลล์ๆ จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของ

เมือง  

 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก THORN HOTEL EUROPA, OSLO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีแ่ปด : กรุงออสโล – โอเปรา่เฮา้ส์ – ศาลาวา่การ - ย่านเอเคอร ์บรคู – สนามบนิออสโล – 

สนามบนิดไูบ                                                               (B/-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09:00 น. เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก จากนั้นน าท่านเที่ยวชม “กรุงออสโล” OSLO เมือง

หลวงของประเทศนอร์เวย์ ในอดีตครั้งสมัยที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์คนั้น

นอร์เวย์ เคยย้ายเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุงทรอนไฮม์ เป็น กรุงเบอร์เก้น จนกระทั่ง

มาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน ที่โอ่อ่าอุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี และขึ้นชื่อว่า

เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก ผ่านชม พระบรมมหาราชวัง ท าเนียบรัฐบาล อาคาร

รัฐสภา เนชั่นแนลเธียเตอร์ ศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และอาคาร

สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ต่าง ๆ  

น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า โอเปร่าเฮ้าส์ แลนด์มาร์คส าคัญของกรุงออสโล เป็นศูนย์ วัฒนธรรมที่

ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็นที่ตั้งของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคารรูปทรงเลขาคณิตที่

สร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อันสะดุดตา ออกแบบให้ดูเหมือนธาร
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น ้าแข็งยักษ์โผล่ขึ้นมาจากน ้า และมีสะพานที่ลาดเอียงสีขาวโพลน นับเป็นภาพที่งดงามอย่าง

แท้จริง นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปตามหลังคาลาดเอียงของโอเปร่าเฮ้าส์แห่งใหม่ขึ้นไปชม

ทิวทัศน์ของกรุงออสโลจากหลังคาของอาคารแห่งนี้ได้ ผ่านชมปราสาทอาเคอฮุส (Akurshus) 

งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์  
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินชมบรรยากาศและถ่ายรูปด้านหน้า ศาลาว่าการ (TOWN HALL) แนวอาร์ต

เดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย น ้าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดู

กลมกลืน ใกล้กันเป็น THE NOBEL PEACE CENTER สถานที่ๆ มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่

ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ถัดมาจะเป็นเขตท่าเรืออันคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว ย่าน

เอเคอร์ บรูค (AKER BRYGGE) แหล่งกินดื่มของชาวฮิบฮอบ มีเวลาอิสระให้ท่านชื่นชม

บรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นที่ระลกึตามอัทยาศัย  
 

 
 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล 
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**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้–ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัขึน้ลง และอตัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา 

โดยทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ ทัง้นีร้าคาทีเ่สนอคดิ ณ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 ** 

 

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ์ ณ ขณะนัน้

โดยค านงึถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆ

ของโปรแกรมโดยละเอียดเมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

เงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท**** 

 

 

 

 

 

 

11:00 น. เดินทางถึงสนามบิน ออสโล เพ่ือท าการเช็คอินไฟล์ท EK160  

14:10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดไูบ โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์เที่ยวบนิที ่EK 160 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินออสโล จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 2 ใบ รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ

กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

 23.30 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง   

 

วนัทีเ่กา้ : สนามบนิดไูบ – สนามบนิสวุรรณภมู,ิ กรงุเทพฯ                            (B/-/-) 

02.20 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต์                       

เที่ยวบินที่ EK376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

12.40 น.  น าท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท   (ส าหรบัคณะเดนิทาง 20 ทา่น) 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่น 

พักหอ้งคู ่
พักเดีย่วจา่ยเพ่ิม 

20 - 28 กมุภาพันธ ์2565 139,900 14,000 

8 - 16 มนีาคม 2565 139,900 14,000 

29 มนีาคม – 5 เมษายน 2565 139,900 14,000 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ราคาพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ(Economy Class เดินทางไป-กลับพร้อม

คณะ), ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน, และค่าประกันภัยทางอากาศ (อัพเดท ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2565) โดยสายการบิน Emirates (EK) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ

กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องน ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (น ้าหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก.) 

สูงสุดไม่เกิน 2 ชิ้น  

✓ ค่าวีซ่านอร์เวย์ ส าหรับหนังสือเดินทางไทย (ยื่นแบบธรรมดา) **มีวีซ่าแล้วหักออก 2,300** 

✓ ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 

500,000 บาท / เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

✓ ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่า

เข้าชมสถานท่ี ตามท่ีระบุในรายการ  

✓ หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

✓ ทิป ส าหรับพนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย ท้ังน้ีลูกค้าสามารถให้เพ่ือเติมได้ขึ้นอยู่กับความพึง

พอใจของลูกค้า  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะกรณีกรุ๊ปส่วนตัว)  

 ค่าท าเอกสารผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว และ ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

 ค่าตรวจ RT-PCR, ATK หรือค่าใช้จ่ายในการกักตัว ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด , ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพ่ิมเติมนอกเหนือ

รายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง หากท่านให้

พนักงานยกกระเป๋าไปส่งท่ีห้องพัก ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง พนักงานยกกระเป๋าจะ

ได้รับทิปตอบแทนเม่ือให้บริการ ขั้นต ่า 2 EUR หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุกท่าน

รับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 

 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่านอร์เวย์ หลังท าการยื่นขอคิวแล้วสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียม

ทุกกรณี กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่ามาทาง EMS หรือ Line Man, โดยปรกติบริษัทจะท าการยื่นวีซ่า

ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน และโดยทางสถานทูตจะใช้สิทธในการพิจารณา 21 วัน

ท าการ ไม่นับรวมเสาร์ – อาทิตย์, ดังน้ันจึงขอให้ท่านกรุณาหลีกเลี่ยงการใช้พาสปอร์ตในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว (ค่าธรรมเนียมวีซ่าคิด ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า โดยสถานทูตนอร์เวย์) 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง (1 ห้องพักคู่ + 1ห้องพักเดี่ยว) จะสะดวกกับท่านมากกว่า 
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• ท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ เป็นการจัดอักดับมาตรฐานท้องถิ่นของของประเทศน้ันๆ ซึ่งอาจมีความ

แตกต่างจากระดับสากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าพักท่ีเมือง

น้ัน ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  

• กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวัน

เดินทางได้ 
 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ช าระเงนิมดัจ าสว่นแรก ท่านละ 5,000 บาท (ภายใน 1 วัน หลังการจอง) ส าหรับส ารองที่นั่ง  

งวดที่ 2 : ช าระมัดจ าส่วนที่สอง  ท่านละ 50,000 บาท (ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนคณะออกเดินทาง) 

พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง และแบบฟอร์มรายละเอียดส าหรับการยื่นวีซ่า (*ส าคัญมาก 

กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊ มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือท า

พาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ*) 

งวดที่ 3 : ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 

กรณียกเลิก  

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น)   

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่าใช้จ่าย เฉพาะกรณีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายจริง  

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าท้ังหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

o ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

o ผู้เดินทางท่ีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็น

ภาษาอังกฤษ ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

o กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่าย

ตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า

ยกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น   

 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ท่ีผู้เดินไม่ถึง 20 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน ทาง

บริษัทขอปรับราคาทัวร์เพ่ิม 5,000 บาทต่อท่าน ท้ังน้ีหากคณะยังยืนยันท่ีจะเดินทาง ต้องได้รับการ

ยินยอมท้ังคณะจึงจะสามารถจัดทัวร์ได้ หรือทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

ตามจริงซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ หรือจัดเสนอทัวร์อื่นให้ถ้า

ต้องการ 

2. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรง

กับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจ าตามเงื่อนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงิน

ภายใน 14 วัน 
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4. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงิน

ล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 

5. กรณีสถานทีท่่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิดท าการ เน่ืองจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขาย

ล่วงหน้า บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่น 

ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดท่องเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การ

ก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้

ให้ได้มากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อัน

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณทีีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

9. การขอที่นั่ง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารท่ีมีคุณสมบัติ

ตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ 

สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีน่ัง LONG LEG 

ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

10. โรงแรมที่พัก ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และ

ห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมี

ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามท่ีต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัด

ห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋ว

เครื่องบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบิน

ของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

12. ตั๋วเครื่องบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวัน

เดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน 

เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิกการ

เดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบ

ของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่าน้ัน) 

b. ท่านท่ีจะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์

น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยัน

จากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกี่ยวข้อง

กับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บ

ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดย

เด็ดขาด 

o วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะ

ถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุ

ภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึง

สามารถน าขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือสูงสุดไม่เกิน

สองชิ้น น ้าหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class 

Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ

บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

และมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับ

หน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

o ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนเกิน 

o กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 

(Hand carry) 

o ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการ

สูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 

20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจริง ท้ังน้ีจะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้น

ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่แนะน าให้

โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดย

ปกติประกันภัยการเดินทางท่ีบริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ

ใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชย

ค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังน้ันท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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