
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัร์นอร์เวย์-โลโฟเตน-ทรอมโซ12 วัน 
โดย...สายการบนิไทย (TG)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ธันวาคม 
04 – 15 ธันวาคม 2561 

26 ธันวาคม – 06 มกราคม 2562 
179,900 บาท 

มกราคม 27 มกราคม – 07 กุมภาพนัธ์ 2562 179,900 บาท 
กุมภาพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562 179,900 บาท 
มีนาคม 26 มีนาคม – 06 เมษายน 2562 179,900 บาท 

ตารางเที่ยวบิน 
วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 
วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ-ออสโล BKK-OSL TG954 00.20-06.50 12.30 ชม. 
วนัท่ีสอง ออสโล-โบโด HEL-BOO DY340 09.00-10.30 01.30 ชม. 
วนัท่ีเก้า ทรอมโซ-ออสโล TOS-OSL SK4423 15.30-17.25 01.55 ชม. 
วนัท่ีสิบเอ็ด ออสโล-กรุงเทพฯ OSL-BKK TG955 13.30-06.20+1 10.50 ชม. 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ  
21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าท่ี 4

แถว H-J สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ - ออสโล - โบโด  
00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล  โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG954  
06.50 น.  เดนิทางถึงสนมบนิ กรุงออสโล  (OSLO) เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโบโด โดย สายการบินนอร์วีเจียน แอร์ เท่ียวบนิท่ี  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 
DY340 

10.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิเมืองโบโด (BODO) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เมืองโบโดเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในเขตนอร์ดแลนด์ (NORDLAND) และเป็นเมืองใหญ่ เป็นอันดับ 2 ใน
ภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นเย่ียมชม มหาวิหารประจ าเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ  

Bodo Domkirke) สร้างขึน้ในชว่ง ปี 1956 เป็นมหาวิหารท่ีคอ่นข้างมีความ 
ทนัสมยั และมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในเมืองโบโด โดยสิ่งท่ีโดดเดน่มากท่ีสดุก็คง 
จะเป็นหอระฆงัท่ีมีความสงูถึง 36 เมตร และการประดบัประดาหน้าตา่งท่ี 
สวยงาม อิสระให้ทา่นได้เก็บภาพพร้อมความประทบัใจ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นสูท่ี่พกัโรงแรม RADISON BLU HOTEL BODOE หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสาม โบโด-มอสคิเนส-โซวาเก้น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเข้าชม พพิธิภัณฑ์การบินนอร์เวย์ (NORWEGIAN  

AVIATION MUSEUM) ชมพิพิธภณัฑ์การบนิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในเขต 
สแกนดเินเวีย เป็นสถานท่ีส าหรับเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ 
การบนิ รวมไปถึงบทบาทท่ีส าคญัของการบนิในชว่งยคุสงครามเย็นอีกด้วย  
พิพิธภณัฑ์การบนินอร์เวย์ ถกูเปิดใช้ 1994 และถกูเปิดใช้เป็นพิพิธภณัฑ์ในปี  
1998 ภายในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเก่ียวกบั หอควบคมุการบนิ เคร่ืองบินรุ่น 
ตา่งๆ รวมไปถึงเคร่ืองบนิโบราณอีกจ านวนมาก 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถ่ิน  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรือโบโด เพ่ือนัง่เรือเฟอร์ร่ีสู่มอสคิเนส (Moskenes)  

16.30 น. เรือเฟอร์ร่ีออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโบโด มุ่งหน้าสู่มอสคิเนส ให้ท่านได้
อิสระเต็มท่ีกับการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ด แห่งนอร์เวย์ใน
ระหวา่งการลอ่งเรือสู่มอสคเินส 

 

19.45 น. เรือ เที ยบท่ ามอสคิ เนส  จากนั น้ น าท่ าน เดินทางสู่  เมื อ งโซวาเก้น 

(SORVAGEN) เพ่ือน าทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถ่ิน  

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม LOFOTEN RORBUHOTELL หรือเทียบเทา่ 
วันท่ีส่ี โซวาเก้น-หมู่เกาะโลโฟเทน-สโววาร์  



 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูห่มู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตัง้อยูท่ี่เมือง 
NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงท่ีผู้คนสว่นใหญ่
ยงัคงพึง่พาการหาปลาในชว่งฤดหูนาว และท าปลาตากแห้งสง่ออกท่ีมี
ช่ือเสียง  โดง่ดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของหมูเ่กาะแหง่นีก็้คือ กระท่อม
สีแดงแบบดัง้เดมิ (RORBUER) ของชาวประมง ท่ีกลายเป็นสีสนัริมชายฝ่ัง 
เป็นหนึง่ในสถานท่ีส าหรับการดแูสงเหนือท่ีโรแมนตกิท่ีสดุ  แหง่หนึง่ของ
นอร์เวย์ เน่ืองจากความมหศัจรรย์  ทางธรรมชาตท่ีิถกูเสกสร้างมาอยา่ง
พิถีพิถนั มีผืนน า้สีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภเูขาสงูตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้าน
ชาวประมงทรงสวยแปลกตา นบัวา่เป็นเมืองสวยทา่มกลางธรรมชาตท่ีิดคูล้าย
เมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง น าทา่นสูเ่มืองยอดฮิตตา่งๆบนหมู่
เกาะโลโฟเทน ให้ทา่นได้แวะเก็บภาพความประทบัใจในจดุตา่งๆกนัอยา่ง
เพลิดเพลิน   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พิพธิภัณฑ์ไวกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) 
เน่ืองจากบริเวณหมูเ่กาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นท่ีตัง้ของชมุชนชาว
ไวกิง้ในอดีต บนเกาะจงึมีพิพิธภณัฑ์ไวกิง้ท่ีแสดงเร่ืองราวและหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ของชาวไวกิง้ไว้มากมาย ซึง่รูปแบบพิพิธภณัฑ์ถกูออกแบบโดย
ใช้โครงเรือไวกิง้โบราณและภายในได้จดัแสดงข้าวของเคร่ืองใช้และเร่ืองราว
เก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวไวกิง้ ให้ทา่นชมพิพิธภณัฑ์ไวกิง้ และพายเรือไวกิง้
โบราณ ซึง่เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ท่ีพลาดไมไ่ด้ เม่ือไปเยือนพิพิธภณัฑ์ไวกิง้แหง่นี ้
จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองท่า HENNINGSVAER เป็นเมืองทา่และ
หมูบ้่านชาวประมงท่ีปัจจบุนัชาวบ้านยงัคงประมงกนัอย่างคกึคกั เป็นอีกเมือง
ยอดนิยมท่ีนกัทอ่งเท่ียวตา่งพากนัมาแวะเวียน   

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน  

 จากนัน้น าทา่นชมเมือง ซึง่จดุเดน่ของเมืองนีคื้อบ้านชาวประมงสีแดง 
(RORBUER) ตัง้อยูริ่มทะเล มีอา่วจอดเรือประมงเรียงรายอยูม่ากมาย เป็น
ภาพท่ีสวยงามตดักบัวิวภเูขาท่ีปกคลมุไปด้วยหิมะในชว่งฤดหูนาว ถือเป็น
ภาพท่ีสวยงามไมน้่อย ให้ทา่นได้เดนิเลน่และเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองสโว
วาร์ (SVOLVAER) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 

 

 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทา่  

 น าทา่น ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอน
กลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในชว่งหน้าหนาวเทา่นัน้ ซึง่ แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน  
*** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เหน็
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียน
ได้ตามความเหมาะสม*** 

 

วันท่ีห้า สโววาร์-รีนน์-สโววาร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ EGGUM ปอ้มปราการขนาดใหญ่และซากปรักหกัพงั
ตัง้แต่สมัยสงครามโลก ไม่เพียงแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอดีต แต่
บริเวณนีย้ังมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม หากขึน้ไปยังป้อมปราการเก่าจะสามารถ
มองเห็นวิวทะเลตดักับท้องฟ้าและภูเขาขนาดใหญ่ท่ีตัง้เรียงรายสงูต ่าสลบักัน 
จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั เมือง REINE ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหวา่ง
สองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตาม
ถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลกัสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน น าท่าน
เดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเช่ือตอ่ระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานตา่งๆ 
จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บ
ภาพความประทบัใจ จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร  

  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถ่ิน  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้าน Å เป็นหมูบ้่านท่ีได้ขึน้ช่ือว่าสวยท่ีสดุบนหมูเ่กาะ 
LOFOTEN อนัเป็นจดุสิน้สดุของถนนสายหลกั E10 ซึง่ถือวา่เป็นหมูบ้่านท่ี
ได้รับความนิยมอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียว 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมือง LEKNES อีกหนึง่เมืองสวยอนัขึน้ช่ือของหมู่
เกาะ LOFOTEN น าทา่นเดินเลน่ชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ 
จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองสโววาร์ 
(SVOLVAER) 

 

 
น าทา่น ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอน
กลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในชว่งหน้าหนาวเทา่นัน้ ซึง่ แสงออโรร่า (Aurora 

 



 

 

 

borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน  
*** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เหน็ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศเป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตาม
ความเหมาะสม*** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทา่ 
วันท่ีหก สโววาร์-นาร์วิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ผ่านถนนเส้นทาง E10 เส้นทางสายธรรมชาติให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตลอดสองข้างทางสู่ เมืองนาร์วิค 
(NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ท่ีแวดล้อมด้วยภูเขาและ
ทะเลอันกว้างใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของพืน้ท่ีการเล่นสกีท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์ โดยสามารถดึงดดูนกัท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดหูนาว 
อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดแูสง  เหนือ พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟยอร์ด  
และวิวภเูขาท่ีรายล้อมเมืองอยา่งสวยงาม อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย จนกระทั่ง
เดนิทางถึง เมืองนาร์วิค  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้น าเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตอิบิสโก (ABISKO NATIONAL  

PARK) เพ่ือนัง่รถไฟสายอาร์คตคิเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE TRAIN)  
หนึง่ในเส้นทางรถไฟท่ีขึน้ช่ือวา่สวยท่ีสดุในโลกทีวิงระหว่างเมืองครูินา่ 
(KIRUNA) ประเทศสวีเดนและเมืองนาร์วิค (NARVIK) ประเทศนอร์เวย์  
ระหวา่งทางทา่นจะได้เห็นทศันียภาพอนัสวยงามทัง้สองข้างทาง ทัง้ลานสกี  
ป่าไม้ และชายฝ่ังทะเล อีกทัง้ยงัมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติตา่งๆ 
ในขณะท่ีเดนิทาง ทัง้ในชว่งพระอาทิตย์เทียงคืน แสงเหนือ POLAR NIGHT  
จนกระทัง่เดนิทางถึงเมืองนาร์วิค 
จากนัน้น าทา่น ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET  
(หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายการ หาก
สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยต่อการขึน้กระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่สามารถ
แจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า ) 

 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
 จากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม SCANDIC NARVIK HOTEL หรือเทียบเทา่ 



 

 

 
วันท่ีเจ็ด นาร์วิค-ทรอมโซ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงของนอร์เวย์อยูใ่นเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทาง
ตอนเหนือของคาบสมทุรสแกนดเินเวียน อีกทัง้ยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุ ในเขต
อาร์คตกิเซอร์เคลิ (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย จนกระทัง่เดนิทางถึงเมือง
ทรอมโซ 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถ่ิน  
บา่ย น าทา่น ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ช่ืนชมความงดงามของสถาปัตยกรรม

ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ท่ีถกูแต่งแต้ม
ด้วยสีสนัสดใสฉดูฉาด น าท่านถ่ายรูป พิพธิภัณฑ์ศิลปะนอร์เวย์ตอนเหนือ  
ให้ทา่นได้ชมเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ทางตอนเหนือของนอร์เวย์  
จสกนัน้น าท่านเข้าชมมหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหา
วิหารท่ีสร้างขึน้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างขึน้ในปี 1965 อีกทัง้
ยงัมีโครงสร้างโดดเดน่ ซึ่งได้รับแรงบนัดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิ
ทศัน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยงัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียว
สามารถชมความงามของพระอาทิตย์เท่ียงคืน ได้อยา่งชดัเจน  
น าท่านเข้าชม พพิิธภัณฑ์ขัว้โลก (POLAR MUSEUM) อีกหนึง่พิพิธภณัฑ์ท่ี 
อยู่ ในอาคารไม้ สีแดง ตัง้อยู่บนท่าเทียบเรือ เป็น อีกหนึ่ งอาคารแห่ง
ประวตัิศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถกูสร้างขึน้ในช่วงปี 1830 ภายในมีการ
จดั แสดงเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของภูมิภาค การส ารวจขัว้โลก รวมไปถึงพืน้ท่ี
ในแถบอาร์กติก นอกจากนีย้ังมีการจัดแสดงเก่ียวกับการล่าสัตว์ในเขต
อาร์กตกิ ซึง่ได้แก่ ปลาวาฬ หมีขัว้โลก แมวน า้ และสิงโตทะเล    

 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นท ากิจกรรมอนัดบัหนึง่ของการทอ่งเท่ียวแบบตะลยุหิมะด้วย
การขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะทีคล่องตวัทีสดุในการ 
เดนิทางบนหิมะหรือน า้แข็ง โดยทา่นจะได้รับค าแนะน าในการขบัข่ีท่ีถกูต้อง 
สนกุสนานและปลอดภยั จากเจ้าหน้าทีผู้ เช่ียวชาญ และช านาญเส้นทาง โดย
ทางบริษัท ฯ จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวให้ทา่นอย่างครบถ้วนตัง้แต่
ศีรษะจรดเท้า น าทา่นสนกุสนานกบัการ ขบัข่ีสโนว์โมบลิ ไปบนทุง่น า้แข็ง

 



 

 

 

กว้าง และหากท้องฟ้าโปร่งท่านอาจจะมีโอกาสได้มองเห็นแสงเหนือ  
จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควรจากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม  

วันท่ีแปด ทรอมโซ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมวาฬ ลัดเลาะไปตามชายฝ่ังฟยอร์ดของเมือง
ทรอมโซ ในชว่งฤดหูนาว เม่ือฝูงปลาเฮอร์ร่ิง (HERRING) ซึง่เป็นอาหารของ
วาฬนานาชนิด มารวมตวักันอยู่ท่ีชายฝ่ังของเมืองทรอมโซเป็นโอกาสเหมาะ
ของการล่องเรือชมวาฬ โดยท่านจะสามารถพบเห็น  วาฬหลังค่อม 
(HUMPBACK WHALE) วาฬเพชฌฆาต (KILLER WHALE) และวาฬ
ฟิน (FIN WHALE) ตามธรรมชาติ เริงร่าอยู่ในทะเล ก าลงักินปลาตวัเล็กตวั
น้อยเป็นอาหารบ้างก็ว่ายเล่นกับคล่ืนลม บ้างก็ว่ายเล่นกับแสงเหนือ ในวัน
ท้องฟ้าสีด าสนิทหรือสีฟ้าเข้ม ในช่วง POLAR NIGHT ของเมืองทรอมโซ ถือ
เป็นประสบการณ์อันล า้ค่าของนักท่องเท่ียวท่ีพบเห็น เรือจะน าท่านล่องไป
บริเวณต่างๆท่ีได้รับแจ้งว่ามีวาฬ ให้ท่านได้ถ่ายรูป และช่ืนชมกับบรรยากาศ
โดยรอบ จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีบริษัทเรือยกเลิก
ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อ านวยทาง บริษัทจะจดัหา
กิจกรรมอยา่งอ่ืน เพ่ือเป็นการทดแทน)    
หมายเหตุ : เน่ืองจากการล่องเรือชมวาฬสามารถชมได้ตัง้แต่เดือน
ตุลาคม – เดือนมกราคม การเดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงเปล่ียน
จากกิจกรรมล่องเรือชมวาฬ เป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดแท 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน  
บา่ย จากนัน้น าทา่น น่ังเคเบิล้คาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN 

MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสงูท่ีมีจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและ
บริเวณใกล้เคียงท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องน า้ซึง่เกิดจาก
การกดัเซาะตัง้แตย่คุน า้แข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยูโ่ดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมมุสงู 

 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม  RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันท่ีเก้า ทรอมโซ-ออสโล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน  

 น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมท่ี่ทา่นจะต้องประทบัใจไมรู้่ลืมด้วยการ น่ังรถ 

ลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะ 
 



 

 

 

ของซานตาครอส เพ่ือไปยงัหมู่บ้านชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชาว 
พืน้เมืองท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเมืองทรอมโซ ระหวา่งทางไกด์ท้องถ่ินท่ีเป็นชาว 
ซามิจะบอกเลา่เก่ียวกบัประวตัแิละการตัง้ถ่ินฐานของชาวซามิในเขตแลป 
แลนด์ (LAPLAND) เม่ือเดนิทางถึง ทา่นจะได้สมัผสัวิถีชีวิตของชาวซามิ โดย 
ต้อนรับทา่นอยา่งอบอุน่เข้าสูก่ระโจมของชาวซามิ (LAVVO) บริการทา่นด้วย 
ซุปร้อนๆ ท่ีเรียกวา่ BIDUS ท าจากเนือ้สตัว์ มนัฝร่ังและแครอท ใช้ส าหรับใน 
การแตง่งาน เสริฟ์พร้อมกบัขนมปัง และพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของชาว 
ซามิ จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบนินอร์วี
เจียน เท่ียวบนิท่ี SK4423 

 

17.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิเมืองออสโล น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม  RADISSON BLU PLAZA HOTEL OSLO หรือเทียบเทา่ 

วันท่ีสิบ ออสโล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ (VIKING SHIP MUSEUM) อาคารชัน้
เดียว ท่ีจดัแสดงเรือไวกิง้ไว้ 3 ล า แตล่ะล ามีอายปุระมาณ 1,000 ปี โดยขดุได้
จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี ้ยงัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมต านานความเจริญในอดีตท่ี
ยิ่งใหญ่ของชาวไวกิง้บรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ท่ีเดินทางไกลกว่าค่อนโลก
ด้วยพาหนะนี ้ชาวไวกิง้ใช้เรือในการรบ ท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดน
ใหม่ๆ เรือในพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ท่ีเด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ท า
จากไม้โอ๊ค ใช้ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึน้เพ่ือกษัตริย์ไวกิง้ใช้ในการ
เดนิทางระยะสัน้ๆ ในทะเล  
จากนัน้น าท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชม
ผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกสุตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปีใน
การแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรใน
หนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์
แดงของท่านช่ือ “โมโนลิท” (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่ง
เดียว  

 



 

 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน  
บา่ย จากนัน้อิสระให้ท่าน ช้อปปิง้อย่างจุใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL 

JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิง้ท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโลสินค้าของฝาก
ท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว คือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตาม สินค้าและของท่ีระลึกต่างๆท่ีขายกันในประเทศนีจ้ะมีราคาค่อนข้างสูง
เน่ืองจากนอร์เวย์เป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหนึ่ง
จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย   
 น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม RADISSON BLU PLAZA HOTEL OSLO หรือเทียบเทา่ 

วันท่ีสิบเอ็ด ออสโล-กรุงเทพฯ                                                                                 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่สนามบิน  เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี  

TG955 
 

วันท่ีสิบสอง กรุงเทพฯ          
06.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ  

 
 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของเงนิบาทท่ีไม่คงท่ี  
 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปล่ียนแปลงนี ้ทางบริษัทฯ 

จะยดึถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ *** 
 

หมายเหตุ : การย่ืนวีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตนอร์เวย์ ทุกท่าน 
 

ค่าทวัร์ต่อท่าน    เดนิทางไม่ต ่ากว่า 20 ท่าน 
 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 พักเดี่ยวเพิ่มจ่ายเพิ่มท่านละ 
 กรณีมีวีซ่าแล้วหักออก      

179,900.-          
22,900.- 
2,500.- 

การจองทวัร์  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทาง กรุณาจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 60,000 บาทต่อท่าน (เพ่ือเป็น

การยืนยนัการเดนิทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัร์รวม :  
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพ--ออสโล-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินน์ แอร์ 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ออสโล-โบโด โดยสายการบิน สแกนดเินเวียน แอร์ไลน์ 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ทรอมโซ-ออสโล โดยสายการบนิ นอร์วิเจียน แอร์  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบิน 
 คา่โรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น า้ด่ืม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
 คา่พาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตามระบไุว้ในโปรแกรม 
 คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ทา่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 
500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ท่ีมีอายุตัง้แต่75ปีขึน้ไป) 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ยโูร ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 10 วนั คดิเป็น 50 ยโูร 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ไทย วนัละ 3 ยโูร ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 12 วนั คดิเป็น 36 ยโูร หรือขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน ส าหรับโหลด) และ (7 กก./1ใบ/ท่าน ถือ

ขึน้เคร่ือง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน า้มนัของสายการบนิ (หากมีการปรับขึน้) 
 คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมตา่งๆ 
การยกเลิก : 



 

 

 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด (ยกเว้นค่าวีซ่าท่ีย่ืนและตั๋วเคร่ืองบินท่ีออก

ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนั
แรงงาน ช่วงเดือนตลุาคม และปีใหม่) ท่ีต้องการันตี มดัจ ากับทาง
สายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้) 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 60,000 บาท + คา่วีซา่ (ถ้ามี) 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 10-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 60,000 บาท + คา่ใช้จา่ยอ่ืน (ถ้ามี) 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1-9 วนั  หกัคา่ใช้จ่าย 100% ของคา่ทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัได้ท าการย่ืนวีซา่เรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใช้จา่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม  

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ลว่งหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดนิทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท ่องเที ่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้ เดินทางแทน  
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบตัิเหตตุ่างๆ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย หรือด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือ ง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดย
ปกตนิกัทอ่งเท่ียวใช้หนงัสือเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สีเลือดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง 
 ในกรณีลูกค้าด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบ

คณะทวัร์ด้วยตวัเอง และต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ
คณะใหญ่เกิดความลา่ช้าหรือยกเลิกเท่ียวบนิอนัด้วยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบั หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ ก าหนด  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ Refund 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท าการ Refund ได้เทา่นัน้) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์นัน้ๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนกังาน แล้วทวัร์นัน้ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศได้ 



 

 

 

 

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม  ซึ่งมกัมีความแตกต่าง
กนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องพกัตดิกนัตามท่ีต้องการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภูมิมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึน้บนเคร่ืองบนิโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น า้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตให้ถือขึน้เคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวม
เป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึน้เคร่ือง
ได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสญูหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเทา่นัน้ ซึง่จะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คณูด้วยน า้หนกั
กระเป๋าจริง ทัง้นีจ้ะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้
ธุรกิจ (Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าให้โหลดของมีคา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ 
ดงันัน้ทา่นต้องระวงัทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครัว  
 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั 
มา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้า
ทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและ
เงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 


