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ROMANTIC FJORD NORWAY  11 DAYS (TG)  
NORWAY – LOFOTEN – ATLANTIC OCEAN ROAD 

เส้นทางพเิศษ นอร์เวย์   
เส้นทางสายโรแมนติคฟยอร์ด + เกาะโลโฟเทน + เส้นทางแอตแลนติค 

11 วนั 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางสุดพิเศษธรรมชาตสุิดสวยอลงัการที่ท่านตอ้งไป

สมัผสัใหไ้ดส้กัครั้งในชีวิต โดยเฉพาะท่านที่ช่ืนชอบธรรมชาติ 

>> สมัผสัความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) 

>> ชมหมู่บา้น HAMNOY หมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดในหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> ชมหมู่บา้น REINE หน่ึงในหมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดในหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> ชมหมู่บา้น Å เป็นหมู่บา้นท่ีตัง้อยูแ่หลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> ชมถนน THE ATLANTIC OCEAN ROAD ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD 

>> ชมเมือง BERGEN เมืองสีสนัสวยงาม ไดร้บัการยกยอ่ยว่าเป็นหน่ึงในเมืองสวยของโลก 

>> ชม BRIKSDALSBREEN GLACIER ธารน ้าแข็งท่ีใหญท่ี่สุดในทวีปยโุรป 

>> ชม TROLLSTIGEN จดุชมวิวเสน้ทางเขาวงกต ที่สวยงามที่สุด 

>> นัง่รถไฟสายโรแมนติค FLAMBANEN  หน่ึงในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์สวยอนัดับต้นๆของโลก 

>> ลอ่งเรือชม GEIRANGER FJORD หน่ึงในฟยอรด์ที่งดงามที่สุดในยโุรป 

>> ลอ่งเรือชม SOGNE FJORD ฟยอรด์สุดสวย ไดร้บัการขนานนามว่า  THE KINF OF FJORD 

>> ชมเมือง TRONDHEIM หน่ึงในเมืองเก่าแก่และสวยงามอนัดบัตน้ๆของประเทศนอรเ์วย ์ 

>>  ชม MAGIC ICE BAR  บารน์ ้าแข็งท่ีทา่นสามารถเท่ียวไดต้ลอดทัง้ปี 

>> ชอ้ปป้ิง กรงุออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย์ 

 
พกัโรงแรมระดับ 4  ดาว  
เมนูพเิศษ 

Seafood / Lobster / อาหารไทย  

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 

ก าหนดการเดินทาง 
 

เดือนพฤษภาคม :  14 – 24 พฤษภาคม 2563 
เดือนมิถุนายน :  4 – 14 มิถุนายน 2563 
เดือนกรกฎาคม :  2 – 12 กรกฎาคม 2563 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่หน่ึง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีบริษทั

อ  านวยความสะดวกในการเชค็อิน 

วันที่สอง (2)  ออสโล – เบอร์เก้น -  BRYGGEN - น่ังรถรางขึน้สู่ยอดเขา FLOYEN 
00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 954 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
09.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวยีน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK255 

**หมายเหตุไฟล์ทบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม** 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้น จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเบอร์เก้น (BERGEN)  เมืองใหญ่อนัดบัสองไดรั้บยกยอ่งว่าเป็น "เมืองแห่ง
วฒันธรรม" และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ตวัเมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่อายกุว่า 1,000 ปี 
ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 คน สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมคีวามส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนไดรั้บการบนัทึกภาพมากท่ีสุด จากนั้นน าคณะน่ังรถรางขึน้สู่ยอดเขา 
Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล เพื่อใหท่้านไดช้มววิทิวทศันข์องเมือง อนัเป็นภาพ
บรรยากาศท่ีงดงามไม่ควรพลาด 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของนอร์เวยม์าตั้ง แต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือท่ียาวถึง10 กิโลเมตร เท่ียวชมเขตเมืองเก่าอนั
เป็นท่ีตั้งของ Fish Market และ Bryggen ท่ียงัคงอนุรักษอ์าคารไมท่ี้มีอายเุกือบ 300 ปี ซ่ึงเป็นตวัอยา่งการ
ก่อสร้างท่ีโดดเด่น จนไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) แลว้อิสระใหท่้าน
ไดเ้ดินเล่นยา่นถนนคนเดิน มีร้านคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากท่ีระลึก 
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ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ที่พกั               RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   

วันทีส่าม (3)  เบอร์เก้น  - โวส - ไมดาล – น่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนตกิ - ฟลอม – ล่องเรือชมฟยอร์ด  
    ซองดาล  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 น าคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง 110  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที)  ในเขตภูมภิาคฟ
ยอร์ดของนอร์เวยม์หศัจรรยค์วามงามแห่งธรรมชาติในฤดูท่ีแตกต่าง เสน้ทางท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงจากฟลอมบา
นาสู่ซองน์ฟยอร์ด น าท่านเท่ียวชมความงดงามของเมืองโวสเมืองน่ารักริมทะเลสาบท่ีซ่ึงลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 เคย
เสด็จมาประทบัเมื่อคราวเสด็จประพาสยโุรปในปี 1907  

10.00 น. จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟสู่ สถานไีมดาล (Myrdal) ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอยูบ่นความสูง 
857 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา 

11.05 น. น าท่านน่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนตกิ (FLAMBANEN) สู่สถานีรถไฟฟลอม (FLAM) ในเขตภูมภิาค
ซองกฟ์ยอร์ด ท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน ้ า แข็งปกคลุม
เหนือดินภาพของหิมะท่ีปกคลุมอยูบ่นยอดเขา เสน้ทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและ
แม่น ้ า และจอดใหท่้านไดถ่้ายภาพกบัน ้ าตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิ
ทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยูม่ากมาย ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ  

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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15.00 น. น าท่าน ล่องเรือชมซองฟยอร์ด ( SOGNE FJORD) ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวยไ์ดรั้บการขนานนามว่า 
THE KINF OF FJORD มคีวามยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผน่ดิน โดยเป็นความมหศัจรรยข์อง

ธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของธารน ้ าแข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชัว่โมง) สู่เมืองกูดวาเก้น 
(GUDVANGEN) เมืองแห่งตน้ทางการล่องเรือชมฟยอร์ด 

17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือกุดวาเก้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

 
ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ท่ีพกั  QUALITY HOTEL SOGNDAL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วันทีส่ี่ (4)  ซองดาล  - ธารน ้าแข็งบริกสดาล - น่ังรถขับเคล่ือน 4 ล้อ – เฮลเลสซิลท์  
   ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ธารน า้แข็งบริกสดาล (Briksdalsbreen Glacier) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ ทุ่งน า้แข็ง
ยอสเทอดาล (Jostedal glacier ice field) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป เมื่อหมื่นกว่าปีก่อน บริเวณท่ีเป็นประเทศนอร์เวย์
ปัจจุบนัถูกปกคลุมดว้ยน ้ าแข็งเป็นบริเวณกวา้ง แต่เม่ือผา่นพน้ยคุน ้ าแข็งและอุณหภูมิโลกสูงข้ึน ท าใหน้ ้ าแข็งท่ี
จบัตวัทบัถมกนัหนาเร่ิมละลาย ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา สภาพแวดลอ้ม รวมถึงก าเนิดชีวิต
ต่างๆ ข้ึนมาใหม่มากมาย แต่ธารน ้ าแข็งแห่งยอสเทอดาลยงัคงอยูแ่ละกลายเป็นแหล่งส าคญัท่ีนกัวิทยาศาสตร์
จากทัว่โลกไดใ้ชศึ้กษาทั้งดา้นธรณีวทิยาและประวติัศาสตร์ตลอดช่วงศตวรรษท่ีผา่นมา ใหท่้านเพลินเพลินชม
ความสวยงามระหว่าง 2 ขา้งทาง (ระยะทาง 230  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  4 ชม.) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่าน เปล่ียนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคล่ือน 4 ล้อขนาดเลก็ข้ึนสู่ยอดเขาท่ีเป็นท่ีตั้งของธารน ้ าแข็งท่ี
มีช่ือเสียงของนอร์เวย ์ธารน า้แขง็บริกเดล (BRIKSDALSBRE) ธารน ้ าแข็งเกิดจากการท่ีหิมะตกลงมาแลว้สะสม
กนัมานานจนมคีวามหนา 45-60 เมตร แลว้มกีารเคล่ือนตวัลงมาอยา่งชา้ๆ ท าใหเ้กิดการสึกกร่อนลึกลงไป 
เพราะความหนกัของหิมะท่ีสะสมกนัจนเป็นน ้ าแข็ง ธารน ้าแข็งท่ีเคล่ือนตวัไปในหุบเขาก็จะค่อยๆแตกออกแลว้
ละลายกลายเป็นล าธาร ธารน ้ าแข็งท่ีถูกตดัขาด และแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า ภูเขาน ้ าแข็งสีของธารน ้ าแข็ง
มกัจะมีสีเขียวแกมม่วงหรือแกมน ้ าเงิน ใหท่้านเพลิดเพลินกบัความงามตามอธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางผา่น เมืองโลเอน (LOEN) เมืองเลก็ๆท่ีตั้งอยูริ่มฟยอร์ดอนังดงาม เดินทางสู่ท่าเรือเฮลเลส
ซิลท์ (Hellesylt) น าท่านสมัผสัประสบการณ์ล่องเรือชมความงดงามของไกแรงเกอร์ ฟยอร์ด (GEIRANGER 
FJORD) ท่ีชาวนอร์เวยใ์หก้ารยกยอ่งว่าเป็นฟยอร์ดท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศ จากค าบอกเล่าของนกัท่องเท่ียว 
ท่ีมาเยอืน และกล่าวถึงความงดงามของฟยอร์ด แห่งน้ีไวก้บัมรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งน้ี ระหว่างล่องเรือท่าน
จะไดผ้า่นชมน ้ าตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง SEVEN SISTERS FALLS หน่ึงในเอกลกัษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอด
เสน้ทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัแหล่งฟยอร์ดท่ีมีธรรมชาติของขุนเขาท่ีงดงาม สงบเงียบ ทั้งน ้ าตกอนัหลากหลายท่ี 
กระเซ็นละอองน ้ าจากเขาสูงใหญ่สู่เบ้ืองล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ท่ีสะทอ้นแสงอนัแวววาวตระการตาตดักบั
ทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและตน้สนอนัเป็นภาพท่ีงดงามเหนือค าบรรยาย ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (GEIRANGER) 
เปรียบเสมือนอญัมณีเมด็งามท่ีประดบัไวใ้นมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวยเ์ป็นอ่าวแคบๆท่ีลอ้มรอบไปดว้ย
เทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ อาทิ น ้ าตก ป่าอนัสวยงามปกคลุมไปดว้ยพืชสีเขียวตดักบัสี
น ้ าเงินทะเลอนัเป็นภาพแบบพาโนรามาท่ีสวยท่ีสุดในนอร์เวย ์ 

 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ท่ีพกั  UNION HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันที่ห้า (5)  ไกแรงเกอร์ - จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน – อาดาเนส – ATLANTIC OCEAN ROAD  
   คริสเตียนซุนด์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดชมววิโทรลล์ทเิกน หรือหุบผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามท่ีสุด จุดหน่ึงของประเทศนอร์เวย ์เสน้ทางจะพบัไปพบั
มาสุดยอดแห่งการ เดินทางโดยรถยนต ์ถือเป็นความสามารถของชาวนอร์เวยอ์ยา่งแทจ้ริง น าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองอาดาลเนส (ANDALSNES) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) เมืองริมฝ่ังฟยอร์ด ผา่นหุบ
เขา แม่น ้ า และสะพานท่ีส าคญั เช่น สะพาน ไคลล่ิ์ง สะพานขา้มแม่น ้ า RAUMA ท่ีถูกบนัทึกภาพมากท่ีสุด
ใน นอร์เวย ์ผา่น TROLLWALL หนา้ผาท่ีมคีวามสูงชนัท่ีสุดในยโุรป (1,700 เมตร) ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีใฝ่ฝันของ
นกัปีนเขาจากทัว่โลก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่เววอง (VEVANG) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) จุดเร่ิมของเส้นทางสาย
แอตแลนตคิ (THE ATLANTIC OCEAN ROAD) เป็นเสน้ทางเลียบชายฝ่ังท่ีสวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 
กิโลเมตร และไดรั้บการยกยอ่งจากนิตยสาร THE GUARDIAN ขององักฤษใหเ้ป็น THE BEST ROAD TRIP 
IN THE WORLD โดยถนนเสน้น้ีประกอบไปดว้ยสะพาน 8 แห่งท่ีเช่ือมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงท่ีน่าอศัจรรยใ์จ
อยา่งยิง่ อีกทั้งยงัไดเ้พลิดเพลินไปกบัความงดงามของน ้ าทะเลสีฟ้าสดใส อนัเป็นอีกหน่ึงเสน้ทางท่ีแปลกใหม่
และน่าประทบัใจอยา่งยิง่จนกระทัง่ถึงเมืองคาร์วกั (Karvag)  

 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสเตยีนซุนด์ (KRISTIANSUND) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 
นาที) เมืองท่าแห่งการท่องเท่ียวท่ีตั้งชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศนอร์เวย ์เป็นอีกเมืองท่ีมีความโดดเด่นในเร่ือง
ของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ รวมไปถึงชายฝ่ังอ่าวธรรมชาติอนังดงามโดยยา่นส าคญัๆต่างๆของเมืองคริส
เตียนซุนดน์ั้นตั้งอยูบ่นเกาะหลกัๆ จ  านวน 4 เกาะท่ีถูกเช่ือมต่อเขา้หากนัดว้ยถนน สะพาน รวมไปถึงการใชเ้รือ
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สญัจร อีกทั้งยงัถือว่าเป็นเมือง ท่ีเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของภูมิภาคอีกดว้ย ยา่นเมืองเก่าของเมืองค
ริสเตียนซุนด ์ท่ีเรียกกนัว่า INNLANDET ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริมชายฝ่ังทะเล ช่ืนชมในความงดงามของอาคาร 
โบราณท่ีมสีถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้ากนั น าท่านถ่ายรูปกบั คริสเตยีนซุนด์ โอเปร่าเฮาส์ ไดรั้บการยอมรับว่าเป็น
โอเปร่าเฮาส์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์โดยมกีารก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1914 ตวัอาคารถูกสร้างข้ึน
ในสไตล ์อาร์ตนูโว อาคารเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง และเป็นหน่ึงในอาคารไม่ก่ีแห่งท่ีรอดเหตุระเบิดในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นชมยา่นเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด ์ท่ีเรียกกนัว่า INNLANDET ซ่ึงตั้งอยู่
บริเวณริมชายฝ่ังทะเล ช่ืนชมในความงดงามของอาคาร โบราณท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้ากนั  

 
ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ท่ีพกั  THON HOTEL KIRSTIANSUND หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วันทีห่ก (6) คริสเตียนซุนด์ – ทรอนด์เฮม – โบโด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) (ระยะทาง 197 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 
ชัว่โมง 30 นาที) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศท่ีมคีวามเก่าแก่ และมีความส าคญัทางดา้นมรดกทาง
วฒันธรรมของประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางการศกึษา วิจยัทางเทคโนโลยแีละการแพทยข์องนอร์เวย ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านชมสะพานไม้เก่าแก่ GAMLE BYBRO อีกหน่ึงสะพานประวติัศาสตร์ ท่ีสร้างข้ึนในปี 1681 เป็นสะพาน
ท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของงานแกะสลกัซุม้ประตูสีแดง แต่หากมองผวิเผนิ ก็มนัดูคลา้ยๆกบัสะพานจีนอีกดว้ย 
ในปัจจุบนัประตูแห่งน้ีเรียกว่า ประตูแห่งฟอร์จูน ผา่นชม หมู่บ้านชาวประมง หลากสีสนัท่ีตั้งเรียงรายไปตาม
แม่น ้ า Nidelva โดยหมู่บา้นเหล่าน้ีลว้นมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 อีกทั้งยงัเป็นจุดท่ีถือว่าสวยท่ีสุด
ของเมืองก็ว่าได ้น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวหิารนดิารูส  (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ภาค เหนือของยโุรป ถูกสร้างข้ึนในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  มหาวิหารนิดารูส ถูกสร้างข้ึนในปี 1070 และแลว้
เสร็จอยา่งเป็นทางการในปี 2001 นอกจากน้ีแลว้ในอดีต มหาวิหารนิดาโรส ยงัเป็นอีกจุดหมายปลายทางท่ีส าคญั
ของเหล่านกั แสวงบุญท่ีเดินทางมาจากทัว่ภาคเหนือของยโุรปอีกดว้ย 
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14.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินทรอนด์เฮม 
16.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองโบโด โดยสายการบินสแกนดเินเวยีน แอร์ไลน์ เทีย่วบินที่ SK4414 

**หมายเหตุไฟล์ทบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม** 
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินโบโด น าท่านตรวจรับสมัภาระ 

เมืองโบโด (Bodo) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียว อีกทั้งยงัเป็นเมืองอยูท่างตอนเหนือของ
อาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตนอร์ดแลนด ์(Nordland)  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ท่ีพกั  THON HOTEL NORDLYS หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่เจ็ด (7)  โบโด - โลโฟเทน – Å – เรนเน่ – แฮมนอยด์ – เลกเนส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชม มหาวหิารประจ าเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo Domkirke) ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ป็นอีก หน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองโบโด  มหาวิหารประจ าเมืองโบโด ถูกสร้างข้ึนในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหาร
ท่ีค่อนขา้งมีความทนัสมยั และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองโบโด โดยส่ิงท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดก็คงจะเป็นหอระฆงัท่ี
มีความสูงถึง 36 เมตร และการประดบัประดาหนา้ต่างท่ีสวยงาม  

 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือโบโด 

11.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่เกาะโลโฟเทน โดยเรือ เฟอร์ร่ี (รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ) 
**หมายเหตุรอบเรือ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม** 
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14.15 น. เดินทางถึงท่าเรือมอสเคเนส เกาะโลโฟเทนจากนั้นน าท่านชม หมู่บ้าน Å  เป็นหมู่บา้นท่ีอยูป่ลายสุดของหมู่
เกาะ LOFOTEN อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือว่าเป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากจาก
นกัท่องเท่ียว ใหท่้านเดินชมหมู่บา้นตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซ่ึงท่านจะ
ไดส้มัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวประมงท่ีอาศยัอยูบ่นหมู่เกาะโลโฟเทน ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน
กว่า 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีสถานท่ีต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม อาทิโรงงานผลิตน ้ ามนัตบัปลาคอด 
(COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอร่ี และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงาน
ต่างๆ อาจปิดท าการเน่ืองจากวนัหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมหมู่บา้น 
และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เมืองเรนเน่ (REINE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) ซ่ึงอยูท่างตอนใต้
ของเกาะ ระหว่างสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึง
เป็นถนนเสน้หลกัสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน น าท่านเดินทางผา่นถนนเสน้เลก็ๆเช่ือมต่อระหว่างเกาะเลก็
เกาะนอ้ย ขา้มสะพานต่างๆ จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง REINE ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพ
ความประทบัใจ 
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น าท่านเท่ียวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้นชาวประมงท่ีปรากฏอยูใ่นโปสการ์ดโลโฟเตน ท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถพบเห็นไดบ่้อยตามร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้นชาวประมงหลากสี พร้อมววิของ
เทือกเขาสูงเป็นฉากหลงันบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามยิง่ อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
หมู่บา้นแฮมนอยดต์ามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมืองสวยอนัข้ึน
ช่ือของหมู่เกาะ LOFOTEN น าท่านเดินเล่นชมเมือง และเกบ็ภาพความประทบัใจ  

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั SCANDIC LOFOTEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วันที่แปด (8)  เลกเนส - นัสฟยอร์ด - พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ -  เฮนน่ิงสวาร์ - สโววาร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) อีกหน่ึง เมืองเลก็ๆน่ารักๆ
แห่งหมู่เกาะลอฟโฟเทน ใหท่้านไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่น ้ า และทะเลสาบท่ี สะทอ้น
ภาพเทือกเขาบนผนืน ้ า น าท่านเท่ียวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ท่ีไดช่ื้อ
ว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดียิง่อีกแห่งของ นอร์เวย ์หมู่บา้นแห่งน้ีมี
การรังสรรคห์มู่บา้นหลากสีสนั ทั้งแดง เหลือง เขียว และยงัคงอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไว ้อยา่งดียิง่ อิสระใหท่้านได้
เก็บภาพตามอธัยาศยั หรือจะนัง่เล่น จิบกาแฟ ช่ืนชมกบัธรรมชาติของเมืองน้ี นอกจากน้ี เมืองนสัฟยอร์ดยงั
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย  
น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) เน่ืองจากบริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มี
การคน้พบว่าเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วก้ิงท่ีแสดงเร่ืองราวและหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ของชาวไวก้ิงไวม้ากมาย ซ่ึงรูปแบบพิพิธภณัฑถู์กออกแบบโดยใชโ้ครงเรือไวก้ิงโบราณและ
ภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชแ้ละเร่ืองราวเก่ียวกบัวถีิชีวิตของชาวไวก้ิง ให ้ท่านชมพิพิธภณัฑไ์วก้ิง และ
พายเรือไวก้ิงโบราณ ซ่ึงเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีพลาดไม่ได ้เม่ือไปเยอืนพิพิธภณัฑไ์วก้ิงแห่งน้ี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์  (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 
นาที) เป็นเมืองท่าและหมู่บา้นชาวประมงท่ีปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยากคึกคกั เป็นอีกเมืองยอดนิยมท่ี
นกัท่องเท่ียวต่างพากนัมาแวะเวียน ซ่ึงจุดเด่นของเมืองน้ีคือบา้นชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยูริ่มทะเล มี
อ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยูม่ากมาย เป็นภาพท่ีสวยงามตดักบัวิวภูเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะในช่วงฤดูหนาว 
ถือเป็นภาพท่ีสวยงามไม่นอ้ย ใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนั
สมควร 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) หมู่เกาะลอฟ
โฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย ์ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็น เมืองหลวงของ
เกาะโลโฟเทน เป็นหมู่บา้นของชาวประมงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และท าปลา
ตากแหง้ส่งออกท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของหมู่เกาะแห่งน้ีก็คือ กระท่อมสีแดงแบบ
ดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงท่ีกลายเป็นสีสนัริมชายฝ่ัง ท่ีไม่ว่าใครไดม้าเยอืนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ี
ระลึก ความมหศัจรรย ์ทางธรรมชาติท่ีถูกเสกสร้างมาอยา่งพิถีพิถนั มีผนืน ้ าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภูเขาสูง
ตระหง่าน แทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นบัว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ีดูคลา้ย
เมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง  

 
น าท่านชม Magic Ice Bar โดยส่ิงของภายในน้ีจดัท าข้ึนจากน ้ าแข็ง และไดมี้การติดตั้งท่ีมีแสงไฟ LED เพ่ือเพ่ิม
ความงดงาม ท่านจะไดช้มสีสนัผสมผสานกบัเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศท่ีมีเสน่ห์เฉพาะ ซ่ึงจะช่วยใหท่้านได้
ด่ืมด ่ากบับรรยากาศอนัไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน ้ าแข็งแห่งน้ีอยา่งแทจ้ริง 
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ค า่                       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ท่ีพกั  THON HOTEL LOFOTEN หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วันทีเ่ก้า (9) สโววาร์  - ออสโล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินสโววาร์ 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั (คืนเงินท่านละ 20 ยูโร) 
13.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบนิWiderøe Airline เที่ยวบินที่ WF821 
16.10 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล น าท่านตรวจรับสมัภาระ 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ยา่นถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของนอร์เวย ์เป็นแหล่งทั้งยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งพบปะของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีมาเยอืน
นอร์เวย ์ตั้งอยูก่ลางกรุงออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญัท่ีน่าซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์าก
ขนสตัว ์น ้ ามนัปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุก๊ตา Troll ตุก๊ตาพ้ืนบา้นของนอร์เวย ์
เคร่ืองครัว พวงกญุแจ เป็นตน้ สินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ 

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั THON HOTEL OPERA หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วันทีสิ่บ (10) ออสโล  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อท าการเช็คอินและท า   TAX REFUND 
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 955 

วันที่สิบเอ็ด (11)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมโีอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

14 – 24 พฤษภาคม 2563 165,900 165,900 160,900 155,900 33,000 

4 – 14 มิถุนายน 2563 165,900 165,900 160,900 155,900 33,000 

2 – 12 กรกฎาคม 2563 165,900 165,900 160,900 155,900 33,000 

 
** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากต า่กว่า 15 ท่าน มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 
** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 

** ราคาอาจมปีรับขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  
และที่มเีอกสารยืนยนัเท่านั้น / ตัว๋กรุ๊ป เม่ือออกตัว๋แล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมกีารปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัตเิหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษนี า้มนั ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านงึถงึผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือ
เกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษทัได้จ่ายเงนิ
ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
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7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทิปคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 
b. จากวนัจองและช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วนั 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 
*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด  

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสารการบิน  
และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 

 
 

การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (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% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 
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ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ  านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเกบ็ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

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 ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินไทย (TG) อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

 ◊ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ และ สายการบิน WIDERØE อนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 
กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน) ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม 
 ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 
 

 

 


