
EXCLUSIVE FINLAND – NORWAY - LOFOTEN 11 DAYS (AY)                         1 | P a g e  

 
 

EXCLUSIVE FINLAND – NORWAY – LOFOTEN 11 DAYS (AY) 

ฟินแลนด์ – นอร์เวย์  
LAPLAND - LOFOTEN ISLANDS – TROMSO - KIRKENES 

ICE BREAKER – IGLOO – KING CRAB SAFARI    
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> ไปครั้งเดียวเท่ียวครบ แถมประหยดัเงินไปไดเ้ป็นแสน!! 

กิจกรรมฤดหูนาวจัดเต็ม + โรงแรมสไตล์ IGLOO 
>> พกัโรงแรมกระจกสไตล ์IGLOO NORTHERN LIGHTS VILLAGE (มีหอ้งอาบน ้าในตวั) 

>> นัง่เรือลอยตวัในน ้า กบัเรือตดัน ้าแข็ง ICE BREAKER SAMPO   

>> สมัผสัความสวยงาม หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) 

>> สนุกสนานกบัการ จบัปูยกัษ ์KING CRAB SAFARI  

>> หมู่บา้น HAMNOY หมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดในหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> หมู่บา้น Å เป็นหมู่บา้นท่ีตัง้อยูแ่หลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> ชมเมือง TROMSO  เมืองที่ได ้สมญานามว่า นครแหง่แสงเหนือ พรอ้มออกล่าแสงเหนือ!!  

>> ชมหมู่บา้นซานตาครอส  SANTA CLAUS VILLAGE  

>> น าทา่นนัง่ HEATING SLEDGE ออกล่าแสงเหนือ !!  

>> สนุกสนานกบัการขบั SNOW MOBILE + นัง่เล่ือนกวางเรนเดียร ์+ นัง่เล่ือนสุนัข Husky  

>> นัง่เคเบ้ิลคารสู์่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)  

>> ชมโรงแรมน ้าแข็ง ICE HOTEL   

>> ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง 

>> ชมสวนสาธารณะวิกเกอรแ์ลนด ์

>> ชม กรุงออสโล เมืองหลวงประเทศนอรเ์วย ์

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว 

เมนูพิเศษ  

ปูยกัษ ์King Crab / Seafood / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

แจกน ้าด่ืมท่านละ  2 ขวด / วนั 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : 

19 – 29 กมุภำพนัธ์ 2563  / 12 – 22 มีนำคม 2563  
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รำยละเอยีดกำรเดินทำง 

วนัแรก (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY) 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.05 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสำยกำรบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 144 

วนัที่สอง   (2)  เฮลซิงก ิ - โอวล ู- เคมิ - Sampo Icebreaker - SNOW EXPERIENCE 365 
05.20 น. เดินทางถึงทำงอำกำศนำนำชำติเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  เมืองหลวงของฟินแลนด์ (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 
06.05 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินโอวลู โดยสำยกำรบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 431 
07.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินโอวลู (OULU) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

น าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูริ่ม
อ่าวน ้าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia)  อีกหน่ึงเมืองท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ท่ี
ตอ้งการมาสัมผสัความเยน็ยะเยอืกของน ้าแขง็ 
จากนั้นน าท่านชม ปรำสำทหิมะ (Snow Castle) ปราสาทท่ีสร้างอยา่งอลงัการจากหิมะและน ้าแขง็บนพื้นท่ีรวม
กวา่ 2 หม่ืนตารางเมตร ปราสาทแห่งน้ีมีขนาดเท่าเมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึงเลยทีเดียว โดยสร้างข้ึนจากการเจาะและ
แกะสลกัน ้าแขง็อยา่งประณีตงดงาม ถือเป็นงานประติมากรรมน ้าแขง็ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ภายใน
เมืองน ้าแขง็แห่งน้ี ประกอบดว้ยสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงตกแต่งอยา่งแปลกตามากมาย อาทิเช่น สโนวเ์รสเตอรอง 
(Snow Restaurant) ภตัตาคารอาหารซ่ึงเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ลว้นท าข้ึนจากน ้าแขง็ ไม่วา่จะเป็นโตะ๊หรือเกา้อ้ีส
โนวโ์ฮเทล (Snow Hotel) ห้องพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีเตียงท่ีท าข้ึนจากน ้าแขง็ และตามผนงัก็มีการ
แกะสลกัลายน ้าแขง็ไวอ้ยา่งสวยงาม รวมถึงสโนวแ์ชปเพล (Snow Chapel) หรือโบสถ์น ้าแขง็ ซ่ึงมีไวร้องรับคู่
บ่าวสาวท่ีตอ้งการจดังานแต่งงานแบบไม่เหมือนใคร เชิญท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

น าท่าน ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง (SAMPO ICEBREAKER) หรือไอซ์เบรกเกอร์ ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในโลก หลงัจากปลด
ประจ าการแลว้น ามาใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัความหฤหรรษ ์ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน ้าแขง็ท่ีบด
ทลายมากวา่ 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตดัน ้าแข็งของรัฐบาลฟินแลนด ์ซ่ึงใชล่้องในอ่าวบอทเนีย มี
น ้าหนกัถึง 3,500 ตนั สร้างข้ึนในปี 1961 การล่องเรือแซมโป้ จะใหค้วามรู้สึกท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีน่า
จดจ าของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะท่ีเรือขนาดใหญ่แบ่งน ้าแขง็ออกเป็นสองฝ่ัง พร้อมกบัช่ืนชมความงาม
ของทุ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ประกอบกบัทอ้งฟ้า ดวงอาทิตยท่ี์สะทอ้นกระทบปุยหิมะท่ีปกคลุมเป็นสีขาว

https://www.sanook.com/travel/restaurant/
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บริสุทธ์ิ เรือตดัน ้าแขง็น้ีจะเจาะน ้าแขง็ท่ีหนากวา่ 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน ้าท่ีหนาวจบัขั้วหวัใจใหน้กัท่องเท่ียว
ลองทา้ทายลงไปนอนลอยคอในน ้าแขง็แบบเยน็สุดขั้ว  สัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจกบั
การลอยตวัในทะเลน ้าแขง็ ดว้ยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)  

  
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ทีพ่กั          SEASIDE GLASS VILLAS หรือระดับเทยีบเท่ำ 4 ดำว  

 
วนัที่สำม  (3)  เคมิ – โรวำเนียม ี–  หมู่บ้ำนซำนตำคลอส – น่ังเล่ือนกวำงเรนเดยีร์ 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโรวำเนียมี (ROVANIEMI) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) ดินแดน
ตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์ตั้งอยูบ่นเส้นอาร์คติคและไดช่ื้อวา่เป็น The Official Hometown of Santa 
Claus ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด ์ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิ
ประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผนืน ้าท่ีจบัตวัเป็นน ้าแขง็ นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและ
สวยงามมาก ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนดน้ี์เท่านั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำน
ซำนตำคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล น าท่านถ่ายรูปกบั เส้นอาร์คติก
เซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ 
น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือท่ีท าการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ย
สีสันสดใสมากมาย แวะชม ท่ีท าการไปรษณียซ์านตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือก
ซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตา้คลอสส่งกลบั
มายงัประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณียน้ี์ อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสท่ี
ประดบัประดาดว้ยธีมคริสตม์าสอนัสวยงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก ภายในหมู่บา้น
ซานตาครอสแห่งน้ี 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g189922-d10751511-Reviews-Arctic_TreeHouse_Hotel-Rovaniemi_Lapland.html
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ดว้ยกำรน่ังเล่ือนลำกโดยกวำงเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะ
ของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถใหอ้าหาร และสัมผสัความน่ารักของกวางเรนเดียร์ไดอ้ยา่ง
ใกลชิ้ด จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร   

 
น าท่านชมเมืองโรวำเนียมี (ROVANIEMI) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์ตั้งอยูบ่นเส้นอาร์คติคและ
ไดช่ื้อวา่เป็น The Official Hometown of Santa Claus ใหท้่านไดช้มโบสถ์ประจ ำเมืองโรวำเนียมี (Rovaniemi 
Church) น าท่านสู่จตุัรัสลอร์ดิ (Lordi square) ซ่ึงเป็นจตุัรัสใจกลางเมือง เดิมเรียกจตุัรัสน้ีวา่ แซมโป สแควร์ 
ใกลจ้ตุัรัสเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมืองโรวาเนียมี อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

 
ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ทีพ่กั          SANTA CLAUS HOTEL หรือระดับเทยีบเท่ำ 4 ดำว  

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g189922-d10751511-Reviews-Arctic_TreeHouse_Hotel-Rovaniemi_Lapland.html
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วนัที่ส่ี (4)  โรวำเนียม ี- ซำลเิซลก้ำ - SNOW MOBILE  - NORTHERN LIGHTS VILLAGE 

  AURORA HUNTING  
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซำลเิซลก้ำ (Saariselka) เมืองท่องเท่ียวตั้งอยูท่างตอนเหนือของฟินแลนดมี์ช่ือเสียง 
อยา่งมากทางดา้นท่ีพกัและรีสอร์ท (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม. 20 นาที) 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขบัข่ีรถ SNOW MOBILE พาหนะท่ีคล่องตวัท่ีสุดใน
การเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน ้าแขง็ โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขบัข่ีท่ีถูกตอ้ง สนุกสนานและปลอดภยั
จากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารี โดยทางบริษทัฯ 
จะมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนัหนาวใหท้่านอยา่งครบถว้นตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ 

 
น าท่านเดินทางสู่ NORTHERN LIGHTS VILLAGE เป็นโรงแรมสไตล ์CABIN หลงัคากระจก สร้างดว้ย
กระจกน าความร้อนแบบพิเศษ ซ่ึงจะท าใหร้ะดบัอุณหภูมิภายในหอ้งอบอุ่นตลอด พร้อมหอ้งน ้าส่วนตวั และ
หอ้งอาบน ้าแบบฝักบวัภายในหอ้งพกัเป็นการเปิดประสบการณ์การเฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ท่ีท่าน
จะตอ้งประทบัใจไม่มีวนัลืม (เวลา Check in ปกติ 16.00 น.) 

 

ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั          NORTHERN LIGHTS VILLAGE หรือเทียบเท่ำ 
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**น ำท่ำนล่ำแสงเหนือโดยกำรน่ัง HEATING SLEDGE (ใช้เวลำประมำณ 3 ช่ัวโมง) หำกไม่สำมำรถออกล่ำ
แสงเหนือโดย HEATING SLEDGE ได้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงยำนพำหนะ ทั้งนีก้ำร
ตำมล่ำหำแสงเหนือ ไม่อำจยืนยนัได้แน่นอน ว่ำท่ำนจะพบเห็นแสงเหนือทุกคร้ังทีอ่อกเดินทำง เน่ืองจำกกำรเห็น
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติน้ัน ขึน้อยู่กบัหลำยปัจจัย กำรเกดิแสงเหนือ ต้องขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศของวนัน้ันๆ 
สภำพท้องฟ้ำ ก้อนเมฆ และค่ำช้ีวดักำรส่ันสะเทือนของสนำมแม่เหลก็โลก (KP INDEX) ซ่ึงค่ำ KP จะมีควำม
แน่นอนต่อเม่ือเช็คค่ำช้ีวดั 2-3 ช่ัวโมงล่วงหน้ำเท่ำน้ัน** 

 
วนัที่ห้ำ (5)  NORTHERN LIGHTS VILLAGE - เคร์ิกเคเนส (นอร์เวย์) - KING CRAB SAFARI   
                      โรงแรมหิมะ - ทรอมโซ 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม. 40 นาที) ตั้งอยูท่าง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของนอร์เวยใ์นเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ATCTIC CIRCLE) ซ่ึงมีเขตติดกบัประเทศรัสเซีย 
และยงัเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหน่ึงของนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียง และไดรั้บ
ความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว เน่ืองจากมีกิจกรรมมากมายส าหรับนกัท่องเท่ียว อาทิ สุนขัลากเล่ือน, กวางลาก
เล่ือน, SNOW MOBILE, กิจกรรมจบัปูยกัษ ์(KING CRAB SAFARI), การตกปลาในน ้าแขง็, การนอนใน 
SNOW HOTEL และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย ใหน้กัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนไดเ้ลือกท ากนั  น าท่านสัมผสักบั
ประสบการณ์แปลกใหม่ กจิกรรมกำรจับปูยกัษ์ (KING CRAB SAFARI) ท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลก โดยจะ
น าท่านนัง่รถลากเล่ือนโดย SNOWMOBILE ไปยงับริเวณทะเลสาบน ้าแขง็และเจาะช่องวา่งเพื่อน า ปูยกัษ ์(RED 
KING CRAB) ข้ึนมา ปูยกัษมี์ขนาดความโดยวดัจากกา้มปูยาวถึง 2 เมตร และมีน ้าหนกัถึง 10 กก. โดยประมาณ 
เจา้หนา้ท่ีจะโชวว์ธีิการจบัปูยกัษ ์ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัปูยกัษแ์ละปรุงอาหารม้ือ  

กลำงวนั              พเิศษ!!!  ให้ท่ำนได้ลิม้รส เน้ือปูยกัษ์ แบบสดๆ และรับประทำนกนัอย่ำงเต็มอิม่ 
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  จากนั้นน าท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซ่ึงท ามาจากน ้าแขง็และหิมะ เปิดท าการในปี 2006 ซ่ึงจะเปิด

ใหบ้ริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธนัวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและหอ้งพกัถูกตกแต่ง
ดว้ยปะติมากรรมน ้าแขง็และหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียงโตะ๊และเกา้อ้ีเป็นน ้าแขง็ โดยจะมีการรักษา
อุณหภูมิไวท่ี้ -4 องศาเซลเซียส ซ่ึงภายนอกอาจติดลบไดถึ้ง -30 องศาเซลเซียส อิสระใหท้่านชมโรงแรมหิมะ
ตามอธัยาศยั 

 
ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
18.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินเคิร์กเคเนส  
21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ โดยสำยกำรบิน WIDERØE เทีย่วบินที ่WF 919 

***หมำยเหตุ ไฟล์ทบินอำจะมีกำรเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสม*** 
22.20 น. เดินทางถึงสนำมบินทรอมโซ น าท่านตรวจรับสัมภาระ 
ทีพ่กั          RADISSON BLU HOTEL TROMSO  หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว   

วนัที่หก  (6) ทรอมโซ – HUSKY SAFARI – สุนัขลำกเล่ือน - ยอดเขำสโตรสไตเนิน 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านชม HUSKY SAFARI  ฮสัก้ีเป็นสุนขัท่ีมีมายาว นานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการลากเล่ือน
บรรทุกส่ิงของ หรือเป็นพาหนะในพื้นท่ีท่ีปกคลุมไปดว้ยน ้าแขง็และหิมะ ฮสัก้ีจึงไดก้ลายมาเป็นสุนขัลากเล่ือน
พนัธ์ุแท ้ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสูงสุดในบรรดาสุนขัลากเล่ือนทั้งหมด นอกจากน้ีสุนขัลากเล่ือนยงั
เป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชัเชอร์ (Musher) เป็นผูบ้งัคบัเล่ือนในการแข่งขนัแต่ละคร้ังจนแพร่หลายไปยงัหลาย
ประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่ำนได้สัมผสัประสบกำรณ์สุนัขลำกเล่ือน ณ ดินแดนแห่งน้ี 
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กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
น าท่านชมเมืองทรอมโซ เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตอน
เหนือของนอร์เวย ์ถือวา่เป็นอีกเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี
ส าคญัทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในดินแดนแถบน้ี ถือวา่เป็นอีกหน่ึงในพื้นท่ียอดนิยมของบรรดา
นกัท่องเท่ียวอยา่งมากเลยทีเดียว น าท่าน เขา้ชม พพิธิภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum) อีกหน่ึงพิพิธภณัฑท่ี์อยูใ่น
อาคารไมสี้แดง มีลกัษณะคลา้ยๆกบัโกดงัเก็บของ ตั้งอยูบ่นท่าเทียบเรือ เป็นอีกหน่ึงอาคารแห่งประวติัศาสตร์
ของประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 1830 ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของภูมิภาค การ
ส ารวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นท่ีในแถบอาร์กติก นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการล่าสัตวใ์นเขตอาร์กติก ซ่ึง
ไดแ้ก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม มหำวหิำรอำร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวหิารท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างข้ึนในปี 1965 อีกทั้งยงัมีโครงสร้างโดดเด่น ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจในการ สร้าง
มากจากสภาพภูมิทศัน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย ์มหาวหิารอาร์คติกยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีก
แห่ง หน่ึงของเมืองทรอมโซ 

 
 
จากนั้นน าท่านน่ังเคเบิล้คำร์สู่ยอดเขำสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงท่ีมีจุดชม
ววิท่ีสามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกลเ้คียงท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องน ้าซ่ึงเกิด
จากการกดัเซาะตั้งแต่ยคุน ้าแขง็ กลายเป็นฟยอร์ดอยูโ่ดยรอบ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของเมือง
ทรอมโซจากมุมสูง 
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ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

ทีพ่กั          RADISSON BLU HOTEL TROMSO  หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

พเิศษ น ำท่ำนล่ำแสงเหนือ โดยรถบัส + ไกด์ท้องถิ่น  ประมำณ 4 ชม. ทั้งนีก้ำรตำมล่ำหำแสงเหนือ ไม่อำจยืนยนัได้
แน่นอน ว่ำท่ำนจะพบเห็นแสงเหนือทุกคร้ังทีอ่อกเดินทำง เน่ืองจำกกำรเห็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติน้ัน 
ขึน้อยู่กบัหลำยปัจจัย กำรเกดิแสงเหนือ ต้องขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศของวนัน้ันๆ สภำพท้องฟ้ำ ก้อนเมฆ และค่ำช้ี
วดักำรส่ันสะเทือนของสนำมแม่เหลก็โลก (KP INDEX) ซ่ึงค่ำ KP จะมีควำมแน่นอนต่อเม่ือเช็คค่ำช้ีวดั 2-3 
ช่ัวโมงล่วงหน้ำเท่ำน้ัน* 

วนัที่เจด็  (7) ทรอมโซ - นำร์วคิ - สโววำร์ 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนำร์วคิ (NARVIK) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม. 30 นาที) เมืองทาง
ตอนเหนือของประเทศนอร์เวยท่ี์แวดลอ้มดว้ยภูเขาและทะเลอนักวา้งใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของพื้นท่ีการเล่น
สกีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ โดยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ี
มีช่ือเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟยอร์ดและววิภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองอยา่งสวยงาม อีกทั้งยงัเป็น
เมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสอีกดว้ย 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมืองที ่FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมววิ
บรรยำกำศมุมสูงของเมืองนำร์วคิ 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสโววำร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม. 30 นาที) หมู่
เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย ์เป็นหมู่บา้นของ
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ชาวประมงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และท าปลาตากแห้งส่งออกท่ีมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของหมู่เกาะแห่งน้ีก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของ
ชาวประมงท่ีกลายเป็นสีสันริมชายฝ่ัง ท่ีไม่วา่ใครไดม้าเยอืนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก เป็นหน่ึงใน
สถานท่ีส าหรับการดูแสงเหนือท่ีโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของนอร์เวย ์เน่ืองจากความมหศัจรรย ์ ทางธรรมชาติท่ี
ถูกเสกสร้างมาอยา่งพิถีพิถนั มีผนืน ้าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมง
ทรงสวยแปลกตา นบัวา่เป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ีดูคลา้ยเมืองในจินตนาการมากกวา่ความจริง  

ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ท่ีพกั THON HOTEL LOFOTEN หรือระดบัเทียบเท่า  

**หมายเหตุ ท่ีพกับนเกาะโลโฟเทนมีจ ากดัและหอ้งพกัโรงแรมบางแห่งอาจมีขนาดเล็ก ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลง*** 

วนัที่แปด  (8)  สโววำร์ - นัสฟยอร์ด - หมู่บ้ำน Å – รีนน์ - แฮมนอยด์ – เลกเนส 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
น าท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) อีกหน่ึง เมืองเล็กๆ
น่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ใหท้่านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่น ้า และทะเลสาบท่ี 
สะทอ้นภาพเทือกเขาบนผนืน ้า น าท่านเท่ียวชม หมู่บา้นชาวประมงนสัฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman 
Village) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดียิง่อีกแห่งของ นอร์เวย ์
หมู่บา้นแห่งน้ีมีการรังสรรคห์มู่บา้นหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยงัคงอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไว ้อยา่งดี
ยิง่ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั หรือจะนัง่เล่น จิบกาแฟ ช่ืนชมกบัธรรมชาติของเมืองน้ี นอกจากน้ี 
เมืองนสัฟยอร์ดยงัไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ หมู่บ้ำน Å (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.)  เป็นหมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุด บนหมู่เกาะ 
LOFOTEN อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือวา่เป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากจาก
นกัท่องเท่ียว  
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

 น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์หมู่บ้ำนชำวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซ่ึงท่านจ
ไดส้ัมผสัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวประมงท่ีอาศยัอยูบ่นหมู่เกาะโลโฟเทน ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน
กวา่ 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีสถานท่ีต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม อาทิโรงงานผลิตน ้ามนัตบัปลาคอด 
(COD LIVER OIL FACTORY)ร้านขายเบเกอร่ี และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ (หมำยเหตุ : ร้ำนค้ำและโรงงำน
ต่ำงๆ อำจปิดท ำกำรเน่ืองจำกวนัหยุด เทศกำลโดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมหมู่บา้น 
และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เมืองรีนน์ 
(REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 นาที) ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเกาะ ระหวา่งสองขา้งทางท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็นถนนเส้นหลกัสายเดียวของหมู่
เกาะโลโฟเทน น าท่านเดินทางผา่นถนนเส้นเล็กๆเช่ือมต่อระหวา่งเกาะเล็กเกาะนอ้ย ขา้มสะพานต่างๆ 
จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง REINE ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

 
  น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นแฮมนอยด ์(Hamnoy) หมู่บา้นชาวประมงท่ีปรากฏอยูใ่นโปสการ์ดโลโฟเทน ท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถพบเห็นไดบ้่อยตามร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้นชาวประมงหลากสี พร้อมววิ
ของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลงันบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามยิง่ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
หมู่บา้นแฮมนอยด์ตามอธัยาศยั  
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) อีกหน่ึงเมืองสวยอนัข้ึน
ช่ือของหมู่เกาะ LOFOTEN น าท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ท่ีพกั SCANDIC LEKNES HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 **หมายเหตุ ท่ีพกับนเกาะโลโฟเทนมีจ ากดัและหอ้งพกัโรงแรมบางแห่งอาจมีขนาดเล็ก ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลง*** 

วนัที่เก้ำ  (9)  เลกเนส - ออสโล 
เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) เน่ืองจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการคน้พบ
วา่เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วก้ิงท่ีแสดงเร่ืองราวและหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ของชาวไวก้ิงไวม้ากมาย ซ่ึงรูปแบบพิพิธภณัฑถู์กออกแบบโดยใชโ้ครงเรือไวก้ิงโบราณและ
ภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชแ้ละเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวติของชาวไวก้ิง  

11.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
11.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนำมบินเลกเนส  
13.50 น. ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสำยกำรบิน WIDERØE เที่ยวบินที ่WF 821 

***หมำยเหตุ ไฟล์ทบินอำจะมีกำรเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสม*** 
16.10 น.             เดินทางถึงสนำมบินออสโล น าท่านตรวจรับสัมภาระ 
ค ่ำ                       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ท่ีพกั THON HOTEL OPERA  หรือระดับเทยีบเท่ำ  4 ดำว 

วนัที่สิบ  (10)  ออสโล – พพิธิภณัฑ์เรือไวกิง้ - ช้อปป้ิง - เฮลซิงก ิ
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเท่ียวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพแพง
ท่ีสุดในโลกส าหรับชาวต่างชาติ จากนั้นน าท่านชม สวนสำธำรณะวกิเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) 
เป็นสถานท่ีจดัแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนดว้ย
ส าริด ในเร่ืองราวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวติมนุษย ์ผลงานของ 'กุสตาฟ วคิเกอร์แลนด ์' ปฏิมากรช่ือดงั โดยไดรั้บ
อนุญาตใหน้ าผลงานมาจดัแสดงอยา่งถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ บาวท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ท่ี
เป็นรูปคนจ านวนมากมายปีนป่ายกนัอยูบ่นเสา ท่ีใชเ้วลาสร้างรวม 22 ปี กลางสวนท่ีสูงถึง 17 เมตร ท่ียิง่ใหญ่
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ท่ีสุด เชิญชมผลงานน ้าพุวงจรชีวติท่ีมีความหมายสอนใจ โดยผลงานช้ินเอกสูงถึง5.5ฟุต ช่ือ Monolitten และรูป
หล่อส าริด ช่ือ Angry Littleboy อนัถือวา่สัญลกัษณ์ของกรุงออสโล 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้ (The Viking Ship Museum) สถานท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาของหน่ึง
ในพาหนะช้ินส าคญัท่ีสุดของโลกอยา่งเรือไวก้ิง และพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจะไม่ยิง่ใหญ่ระดบัโลกเลยหากไม่มีการ
จดัแสดงเรือไวก้ิงโบราณ 3 ล าอายพุนักวา่ปีท่ีเคยจมอยูใ่ตดิ้นรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและมีการขดุพบในปี 1867 
หรือเม่ือ 150 ปีก่อน สันนิษฐานวา่เรือไวก้ิงท่ีขดุคน้พบน้ีสร้างข้ึนช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยยงัอยูใ่นสภาพ
เกือบสมบูรณ์ มีเพียงบางล าเท่านั้นท่ีแตกหกัไปบา้งจากเร่ียวแรงของรถแทรกเตอร์ท่ีเขา้ไปบุกเบิกพื้นท่ีบริเวณท่ี
เรือถูกฝังอยูแ่ละพบเรือเขา้โดยบงัเอิญก่อนจะมีการเร่ิมตน้ขดุคน้กนัอยา่งเป็นทางการ ส าหรับชาวไวก้ิงแลว้เรือ
เหล่าน้ีคือพาหนะแห่งชีวิตท่ีพวกเขาใชเ้ป็นทั้งพาหนะออกคา้ขายท ามาหากิน เป็นท่ีอยูอ่าศยั ส ารวจดินแดนใหม่
กระทัง่ถึงออกรบ ดงันั้นเม่ือเราไดเ้ขา้ชมเรือไวก้ิงโบราณจึงใหค้วามรู้สึกถึงความกลา้หาญและยิง่ใหญ่ของ
มนุษยใ์นอดีต สมบติัล ้าค่าทางประวติัศาสตร์ของนอร์เวยล์  าแรกมีช่ือวา่ “The Oseberg Ship” เรือท่ีสร้างดว้ยไม้
โอก๊และมีขนาดความยาวถึง 22 เมตร มีส่วนกวา้งของล าเรือ 5 เมตร สันนิษฐานวา่จะสร้างในปี 820 ขนาดล าเรือ
ใหญ่ขนาดตอ้งใชฝี้พายประมาณ 30 คน แต่ท่ีท าใหที้มผูขุ้ดคน้เรือฮือฮากนัมากคือการพบร่างหญิงสาวสองร่าง
บนเรือท่ีท าใหน้กัโบราณคดีสันนิษฐานวา่เรืออาจเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีศพของชาวไวก้ิงมาก่อน 
นอกจากส่วนของเรือแลว้ภายในพิพิธภณัฑย์งัจดัแสดงเคร่ืองใชท่ี้คน้พบในเรือไวด้ว้ย เช่น รองเทา้ ถงัไม ้และ
ไมแ้กะสลกัรูปหวัสัตวต่์างๆ  

กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ย่ำนถนนคนเดินคำร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของนอร์เวย ์เป็นแหล่งทั้งยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งพบปะของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีมาเยอืนนอร์เวย ์ตั้งอยู่
กลางกรุงออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญัท่ีน่าซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขนสัตว ์
น ้ามนัปลา เนยแขง็เทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุก๊ตา Troll ตุก๊ตาพื้นบา้นของนอร์เวย ์
เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ สินคา้และ ของท่ีระลึกต่างๆ ราคาค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก นอร์เวยเ์ป็นอีกหน่ึง
ประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก  

 จนกระทัง่ได้เวลำพอสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินออสโล 
20.25 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสำยกำรบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 918 
22.55 น. เดินทำงถึงทำงอำกำศนำนำชำติเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
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วนัที่สิบเอด็ (11)     เฮลซิงก ิ- สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
00.45 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินฟินแอร์ เที่ยวบินที ่AY 143 
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณทีใ่ช้บริกำรของเรำ และหวงัว่ำจะมีโอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อไป *** 
 

หมำยเหตุ : 
รำยกำรทวัร์และรำคำทวัร์ อำจมีกำรปรับ/เปลีย่นแปลงหำกเกดิจำกเหตุสุดวสัิย  เช่น กำรจรำจร / อุบัติเหตุ / สภำพอำกำศ/ 
กำรเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน/ ค่ำเงิน /กำรปรับขึน้ภำษีน ำ้มัน ทำงบริษัทสำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำม
ควำมเหมำะ โดยทำงบริษัทจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นหลกั และหำกลูกค้ำท่ำนใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ
เกดิเหตุสุดวสัิยไม่สำมำรถท ำได้ครบตำมดังกล่ำว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้ำเพรำะทำงบริษัทได้จ่ำยเงิน
ให้แก่ทำงแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้ำก่อนเดินทำงเรียบร้อยแล้ว 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เดก็ต ่ากวา่ 12 
ปีกบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็มากกวา่  7 
ปีกบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เดก็ต ่ากวา่ 7
ปี กบั 2 

ผูใ้หญ่ไม่มี
เตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

19 – 29 กุมภำพนัธ์ 2563 219,900 219,900 214,900 209,900 40,000 

12 – 22 มีนำคม 2563 219,900 219,900 214,900 209,900 40,000 

 

** รำคำนีเ้ป็นรำคำทวัร์ตั้งแต่  15 ท่ำนขึน้ไป ** 
** หำกต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน ทางโรงแรมจะบงัคบัใหท้่านตอ้งเปิด 2 ห้อง ท่านจะตอ้งจ่ายค่าพกัเด๋ียว 

** ท่ำนใดทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** รำคำอำจมีปรับขึน้-ลง ตำมรำคำน ำ้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ  

และทีม่ีเอกสำรยืนยนัเท่ำน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 
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อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
7. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่ำน / วนั  

8. ค่ำวซ่ีำท่องเทีย่วยุโรปแบบ Etats Schengen 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. คา่ใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

กำรจองและกำรช ำระ  
a. กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 50,000 บำท ภำยใน 3 วนั  นับวนัจำกวนัจอง 
b. จำกวนัจองและช ำระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทำง 14 วนั 
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วนั   

 
หมำยเหตุ 

*** กรณวีซ่ีำยงัไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่ำทวัร์ทั้งหมดก่อนตำมก ำหนด 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดกต็ำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทวัร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักค่ำใช่จ่ำยทีเ่กดิขึน้จริงเท่ำน้ัน 

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำรกำรบิน  
และผลของวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดทั้งหมด 

 
กำรยกเลกิ 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (50,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
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- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 
        *****เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้ำงต้น *** 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากตอ้งการเลอืนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่น

ตา่งของสายการบิน และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิท มาสามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลิกการเดนิทาง ไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  กำรอนุมตัวิซ่ีำเป็นเอกสิทธ์ิของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่ำนวซ่ีำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิ

ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำรจำกตวัแทนย่ืนให้กบัท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   ส าหรับน ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบิน FINNAIR และ สำยกำรบิน WIDERØE อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม 
(1ใบ / 1 ท่าน) ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวา่งน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
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 ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 


