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SWEDEN - ABISKO - NORWAY – LOFOTEN 10 DAYS 

( สวีเดน–อบสิโก้(แลปแลนด์)- นอร์เวย์ - หมูเ่กาะโลโฟเทน ) 

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม>>เส้นทางแสนสวย สวีเดน (แลปแลนด์)-นอร์เวย์ หมู่ เกาะโลโฟเทน 

>> ชมหมู่เกาะ  LOFOTEN  หมู่เกาะธรรมชาตสุิดมหัศจรรย์ ประเทศนอร์เวย์ 
>> หมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านทีไ่ด้ขึน้ช่ือว่าสวยทีสุ่ดในหมู่เกาะโลโฟเทน  
>> หมู่บ้าน REINE หน่ึงในหมู่บ้านที่ได้ขึน้ช่ือว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน  
>> หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> อุทยานแห่งชาต ิ ABISKO เขตแลปแลนด์ของสวเีดน หน่ึงในสถานที่ชมแสงเหนือสวยอนัดับต้นๆของโลก 
>> ชมเรือตดัน ้าแข็ง POLAR EXPLORER ICEBREAKER และสนุกกิจกรรมลอยตวัในทะเล  

>> การล่าแสงเหนือขับ SNOW MOBILE  AURORA HUNTINGH 

>> สนุกสนานกับเคล่ือนสุนัขลากเล่ือน DOG SLED  

>> ชม ICE HOTEL  แห่งแรกของโลก  

>> ชมหมู่บ้าน GAMMELSTAD CHURCH TOWN  หมู่บ้านทางศาสนา มรดกโลก  
>> ชม พพิธิภณัฑ์หมู่บ้านชาวประมง ที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน 

>> ชมกรุง STOCKHOLM เมืองหลวงของประเทศสวีเดน 
>> ช้อปป้ิงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ 

 

พกัโรงแรมระดับ 4  ดาว  
เมนูพเิศษ 

SEAFOOD / อาหารไทย  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 9 - 18 เมษายน 2563   
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รายละเอียดการเดินทาง 

วันแรก (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ  านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง  (2)   สต็อกโฮล์ม - ชมเมือง  - ลูเลีย - หมู่บ้านโบสถ์กัมเมลสตัดท์  
01.25 น. ออกเดินทางบินสู่ กรุงสตอ็กโฮล์ม ประเทศสวเีดนโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 960 
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสตอ็กโฮล์ม-อาลนัดา (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง)  
 น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองสต็อกโฮลม์ เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวีเดน น าท่านชม 

ศาลาว่าการเมืองสตอ็กโฮล์ม (Stockholm City Hall)  พิพิธภณัฑเ์มืองสต็อกโฮลม์ มีการก่อสร้างมานานนบั
แต่ ปี ค.ศ.1923 มีการตกแต่งอยา่งวิจิตรตระการตาราวกบัพระราชวงั โดยใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ตวัอาคารท่ี
ก่อสร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะท่ียิง่ใหญ่ (King Island) ถึงแมว้่ารูปลกัษณ์ภายนอก
จะดูเรียบ แต่การตกแต่งภายในไม่ธรรมดาเลย กบัศิลปะสมยัใหม่ในแบบอาร์ตนูโว หลงัคาฝ้าเพดานของหอ้ง
ประชุมออกแบบใหมี้ลกัษณะคลา้ยกบัทอ้งเรือไวก้ิง เสมือนก าลงัแล่นไปบนผนืน ้ าทะเลสีฟ้า มีการจดัแสดง
งานศิลปะและโบราณวตัถุหลากหลายประเภท น าท่านเดินทางสู่ย่านแกมล่าสแตน (Gamla Stan) ในภาษา
สวีเดน แปลวา่ เมืองเก่า ท่ีน่ีมีมาตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งเมืองสตอกโฮลม์ เป็นส่วนท่ีเก่าแก่และล ้าค่าทาง
ประวติัศาสตร์มากท่ีสุดในเมืองเลยทีเดียว เป็นสถานท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง และยงัคงกล่ินอายยอ้นยคุของ
ศตวรรษท่ี 17 ผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวงัหลวง 
(Stockholms Slott หรือ The Stockholm Palace) เป็นท่ีประทบัของพระราชวงศส์วีเดน ทั้งยงัเป็นสถานท่ี
รับรองแขกบา้นแขกเมืองในโอกาสส าคญั ท่ีน่ีคือพระราชวงัท่ีงดงามท่ีสุดในบรรดาพระราชวงัทั้งหมดของ
ทวีปยโุรป มลีกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สร้างเมื่อ ปีค.ศ. 1754 ภายในมีถึง 608 หอ้ง ในบรรดา
หอ้งต่างๆ ท่ีนบัเป็นไฮไลต ์ไดแ้ก่ หอ้งพระคลงั วิหารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ (Hall of State) หอ้งพกั
ของขุนนางล าดบัต่างๆ และพิพิธภณัฑโ์บราณสถานกุสตาฟท่ี 3 น าท่านเดินเล่นชมส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือนมี
ความสวยงามในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน อาคารบา้นเรือนสมยัโบราณราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ซ่ึง
ปัจจุบนัยงัคงรักษาสภาพอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ท่ีไดอ้ยา่งดีเยีย่ม อิสระท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
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 น าท่านล่องเรือชมความงดงามของกรุงสตอ็กโฮล์ม ผา่นอาคารท่ีมีช่ือเสียงและเขา้สู่คลองเยอร์การ์เดน้ 
(Djurgården Canal) อนัเงียบสงบ ใหท่้านไดส้มัผสัทศันียภาพท่ีงดงามของเสน้ขอบฟ้าเมืองสต็อกโฮลม์ ซ่ึง
สามารถมองเห็นไดจ้ากบนเรือเท่านั้น จากนั้นอิสระท่านชอ้ปป้ิงหรือเลือกเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  CLARION ARLANDA AIRPORT HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่สาม (3)  สต็อกโฮล์ม - ลูเลีย - ชมเมือง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานสตอ็กโฮล์ม-อาลนัดา 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลูเลยี (Lulea) โดยสายการบนินอร์วเีจยีน เทีย่วบินที่ DY4037 

**หมายเหตุไฟล์ทบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม** 
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินลูเลยี น าท่านตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบสถ์กมัเมลสตดัท์ (Gammelstad Church Town) เป็นเมืองทางศาสนา สร้างข้ึน

ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 โดยมีลกัษณะเป็นกลุ่มอาคารท่ีพกัหลายร้อยหลงั ทางสีแดงสลบัขาว  วางต าแหน่ง
เรียงรายลอ้มรอบโบสถหิ์นแกมเมลสตดัในยคุกลาง  แต่เดิมบา้นถูกน ามาใชเ้ฉพาะในวนัอาทิตยแ์ละในช่วง
เทศกาลทางศาสนาเพ่ือรองรับผูน้บัถือจากชนบทโดยรอบท่ีไม่สามารถกลบับา้นในวนัเดียวกนัเพราะระยะ 

  ทางและการเดินทางท่ียากล าบาก โดยบา้นไมเ้หล่านั้นเป็นท่ีพกัของผูท่ี้มาแสวงบุญท่ีโบสถใ์นช่วงเทศกาล
และยงัคงใชง้านในลกัษณะเดิมอยูจ่นถึงยคุปัจจุบนัและไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996  

 
  
 

https://en.tripadvisor.com.hk/Hotel_Review-g189816-d4737371-Reviews-Clarion_Hotel_Sense-Lulea_Norrbotten_County.html
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองลูเลยี (Lulea) อีกหน่ึงเมืองในเขตแลปแลนด ์สถานท่ีรวมกิจกรรมกิจกรรม

ฤดูหนาว ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศสวีเดน เป็นเมืองท่าทางตอนเหนือของประเทศ
มีบทบาทส าคญัในช่วงยคุศตวรรษท่ี 13-15 เมืองน้ีเป็นท่ีรู้จกัในฐานะศูนยก์ลางอุตสาหกรรมดา้นไอทีของ
สแกนดิเนเวียเลยทีเดียว ซ่ึงเมืองมีจะมีบริษทัชั้นน าเก่ียวกบัเทคโนโลยมีากกว่า 10 แห่ง น าท่านถ่ายรูปกบั 
มหาวหิารลูเลยี (Lulea Cathedral) เดิมโบสถน้ี์เร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ.1667 เป็นโบสถท่ี์ท าจากไมแ้ต่ใน
ภายหลงัไดมี้การร้ือถอนและสร้างเป็นโบสถท่ี์ท าจากหินแทน ต่อมาในปี ค.ศ.1887 โบสถน้ี์ไดถู้กไฟไหม ้
จนกระทัง่ 2 ปีต่อมาไดม้กีารสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง โบสถน้ี์เดิมมีช่ือว่า Oscar Fredrik Church ตามช่ือของ
กษตัริยอ์อสการ์ เฟรดริคท่ี2 และไดเ้ปล่ียนเป็นมหาวิหารเมื่อสงัฆมลทลแห่งลูเลียไดมี้การจดัตั้งข้ึนในปีค.ศ.
1904 อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั  CLARION HOTEL SENSE หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วันทีส่ี่ (4)  ลูเลีย – Polar Explorer - กัลลิแวร์ – ล่าแสงเหนือโดย SNOW MOBILE   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ Axelsviksvägen (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาที)   
น าท่านล่องเรือตดัน า้แขง็ (Icebreaker) Polar Explorer สมัผสัประสบการณ์อนัน่าต่ืนตาต่ืนใจของการ
ล่องเรือตดัน ้ าแข็งฝ่าหิมะและความหนาวเยน็ผา่นทุ่งทะเลน ้ าแข็งอนักวา้งใหญ่ท่านสามารถเดินเล่นบนทุ่ง
น ้ าแข็งหนา และว่ายน ้าทะเล Ice Swimming ในบ่อน ้ ากลางทะเลท่ีหนาวเยน็ ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยน ้ าแข็งหนาท่ี
มีอุณหภูมท่ีิติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suits 

https://en.tripadvisor.com.hk/Hotel_Review-g189816-d4737371-Reviews-Clarion_Hotel_Sense-Lulea_Norrbotten_County.html
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** หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวสัิยไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลกิการให้บริการ เพ่ือความปลอดภัยของคณะทัวร์ ** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองกลัลแิวร์ (Gallivare) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง)  เมืองเลก็ๆท่ีมี
ประชากรราว 8,500 คนแห่งน้ี ตั้งอยูใ่นเขตแลปแลนดข์องสวีเดน เมอืงแห่งเหมืองแร่ท่ีมีเสน่ห์แห่งน้ี
เปรียบเสมือนประตูสู่ขุนเขา ป่าไมแ้ละธารน ้ าแขง็ของลาโปเนียอนัตระการตา น าท่านถ่ายรูปกบั Gällivare’s 
Old Church เป็นหน่ึงในอาคารท่ีสวยท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดและถูกสร้างข้ึนโดย Hans Biskop ในช่วงปี 1746 - 
1753 โบสถแ์ห่งน้ีมีช่ือเรียกมากมายและมกัถูกเรียกว่า "โบสถแ์ลปป์" เพราะสร้างข้ึนเพ่ือชาวเซมิ จากนั้นชม 
Gällivare’s New Church หน่ึงในอาคารท่ีสวยท่ีสุด เน่ืองดว้ยจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนโบสถเ์ก่าก็เลก็เกินไป
และจ าเป็นตอ้งสร้างโบสถใ์หญ่ข้ึน ในปี 1879 โบสถแ์ห่งน้ีเป็นหน่ึงใน 12 โบสถก์ลางในสวีเดนท่ีมี Emil 
Langlet เป็นสถาปนิก และเป็นหน่ึงในสิบสองโบสถท่ี์สร้างดว้ยไม ้

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  QUALITY HOTEL LAPLAND หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

**น าท่านล่าแสงเหนือโดย SNOW MOBILE (ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) ทั้งนีก้ารตามล่าหาแสงเหนือ ไม่
อาจยืนยนัได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกคร้ังทีอ่อกเดนิทาง เน่ืองจากการเห็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตนิั้น ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั การเกดิแสงเหนือ ต้องขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของวนันั้นๆ สภาพท้องฟ้า 
ก้อนเมฆ และค่าช้ีวดัการส่ันสะเทือนของสนามแม่เหลก็โลก (KP INDEX) ซ่ึงค่า KP จะมคีวามแน่นอน
ต่อเม่ือเช็คค่าช้ีวดั 2-3 ช่ัวโมงล่วงหน้าเท่านั้น 

วนัที่ห้า (5)  กัลลิแวร์ – ICEHOTEL - ครูิน่า – DOG SLEDGE - อบิสโก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
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น าท่านเดินทางสู่ โรงแรมน า้แขง็ (ICEHOTEL) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาที)  เป็น
โรงแรมน ้ าแข็งแห่งแรกของโลก สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1994 ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้น Jukkasjärvi ทางภาคเหนือของ
ประเทศสวีเดน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 59,200 ตารางฟตุ สร้างข้ึนจากเสาน ้ าแข็ง 2,000 และกอ้นน ้ าแข็งอีก 3,000 
ตนั โดยใชว้ตัถุดิบน ้ าแข็งใกล้ๆ บริเวณแม่น ้ า Torne ทุกปีจะศิลปินจากทัว่โลกพากนัไปโรงแรมน ้ าแข็ง ทุกฤดู
หนาวเพื่อสมัผสับรรยากาศไมซ่ ้าซาก รวมถึงช่วยสร้างหอ้งหรือประติมากรรมน ้ าแข็งเพ่ิมสภาพแวดลอ้ม
ใหม่ๆใหก้บัโรงแรม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองครูิน่า (Kiruna) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที)  เมืองเลก็ ๆ ท่ีเงียบ
สงบ ประชากรส่วนใหญ่ท างานในเหมืองแร่ เน่ืองจากมกีารคน้พบแหล่งแร่เหลก็ในภูเขาแถบนั้น ต่อมาจึงมี
การสร้างเหมืองแร่ และสร้างเมืองในเวลาต่อมา ปัจจุบนัเหมืองแห่งน้ีกลายเป็นเหมืองแร่เหลก็ใตดิ้นท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์สุนัขลากเล่ือน ฮสัก้ีเป็นสุนขัท่ีมีมายาว นานกว่า 3,000 ปี
มาแลว้ เพื่อใชใ้นการลากเล่ือนบรรทุกส่ิงของ หรือเป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดว้ยน ้ าแข็งและหิมะ ฮสัก้ี
จึงไดก้ลายมาเป็นสุนขัลากเล่ือนพนัธุแ์ท ้ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเล่ือนสูงสุดในบรรดาสุนขัลากเล่ือน
ทั้งหมด นอกจากน้ีสุนขัลากเล่ือนยงัเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มชัเชอร์ (Musher) เป็นผูบ้งัคบัเล่ือนในการ
แข่งขนัแต่ละคร้ังจนแพร่หลายไปยงัหลายประเทศแถบขั้วโลก ณ ดินแดนแห่งน้ี 

 
จากนั้นน าท่านเดินทาง อทุยานแห่งชาตอิบิสโก (ABISKO NATIONAL PARK) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้
เวลา 1 ชัว่โมง 10 นาที)  ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพอนัสวยงามทั้งสองขา้งทาง ทั้งลานสกี ป่าไม ้
และชายฝ่ังทะเล อีกทั้งยงัมีโอกาสไดเ้ห็นทศันียภาพธรรมชาติต่างๆในขณะท่ีเดินทาง จนกระทัง่ถึง อุทยาน
แห่งชาติอบิสโก (ABISKO NATIONAL PARK) ท่ีรายลอ้มไปดว้ยหุบเขาลปัปูร์แตน (Lapporten) ท่ีงดงาม 

 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ที่พกั  HOTEL FJELLET หรือระดบัเทียบเท่าดาว 

วันทีห่ก (6)  อบิสโก – ARCTIC CIRCLE TRAIN – นาร์วิค (นอร์เวย์) - สโววาร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 เชิญท่านอิสระเดินเล่นสมัผสัความงดงามของอุทยานแห่งชาตอิบิสโก ตามอธัยาศยั  
10.46 น. น าท่านออกเดินทางโดยรถไฟสาย ARCTIC CIRCLE หว่างทางท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพอนัสวยงาม  
12.54 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟนาร์วคิ 

เดินทางถึงเมือง นาร์วคิ ( Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวยท่ี์แวดลอ้มดว้ยภูเขาและทะเลอนั
กวา้งใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของพ้ืนท่ีการเล่นสกีท่ีมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ โดยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได้
เป็นอยา่งมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟยอร์ด
และวิวภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองอยา่งสวยงาม อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสอีกดว้ย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองที่ FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมววิ

บรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วคิ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) หมู่
เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย ์ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็น เมือง
หลวงของเกาะโลโฟเทน เป็นหมู่บา้นของชาวประมงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว 
และท าปลาตากแหง้ส่งออกท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของหมู่เกาะแห่งน้ีก็คือ กระท่อม
สีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงท่ีกลายเป็นสีสนัริมชายฝ่ัง ท่ีไม่ว่าใครไดม้าเยอืนก็ตอ้ง
ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าหรับการดูแสงเหนือท่ีโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของนอร์เวย ์
เน่ืองจากความมหศัจรรย ์ ทางธรรมชาติท่ีถูกเสกสร้างมาอยา่งพิถีพิถนั มีผนืน ้ าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภูเขา
สูงตระหง่าน แทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นบัว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ีดู
คลา้ยเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง  
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ค า่                       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ท่ีพกั  THON HOTEL LOFOTEN หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วันทีเ่จ็ด (7)  สโววาร์ - หมู่บ้าน Å - รีนน์ - แฮมนอยด์ – นัสฟยอร์ด - เลกเนส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 45 นาที) เป็นหมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือ
ว่าอยูป่ลายสุดสุดของหมูเ่กาะ LOFOTEN อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือว่าเป็นหมู่บา้นท่ี
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียวอีกหมู่บา้นหน่ึง น าท่านเดินเล่นกบัภาพความประทบัใจ 

 
น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซ่ึงท่าน
จะไดส้มัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวประมงท่ีอาศยัอยูบ่นหมูเ่กาะโลโฟเทน ท่ีมีประวติัความเป็นมา
ยาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีสถานท่ีต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม อาทิโรงงานผลิตน ้ามนัตบั
ปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY)ร้านขายเบเกอร่ี และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้า
และโรงงานต่างๆ อาจปิดท าการเน่ืองจากวนัหยดุ เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ใหท่้านไดเ้ดินเล่น
ชมหมู่บา้น และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เมืองรีนน์ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 นาที) หน่ึงในหมู่บา้นท่ี
ข้ึนช่ือว่าสวยอนัดบัตน้ๆของหมู่เกาะโลโฟเทน ระหว่างสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนั
สวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็นถนนเสน้หลกัสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน น าท่านเดิน
ทางผา่นถนนเสน้เลก็ๆเช่ือมต่อระหว่างเกาะเลก็เกาะนอ้ย ขา้มสะพานต่างๆ จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง 
REINE ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

 
น าท่านเท่ียวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้นชาวประมงท่ีปรากฏอยูใ่นโปสการ์ดโลโฟเทน ไดข้ึ้น
ช่ือว่าเป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดบนเกาะท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถพบเห็นไดบ่้อยตามร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ 
ภาพหมู่บา้นชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลงันบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามยิง่ 
อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้นแฮมนอยดต์ามอธัยาศยั  
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น าท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) อีกหน่ึง เมืองเลก็ๆน่ารักๆ
แห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ใหท่้านไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่น ้ า และทะเลสาบท่ี สะทอ้น
ภาพเทือกเขาบนผนืน ้ า น าท่านเท่ียวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ท่ีได้
ช่ือว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดียิง่อีกแห่งของ นอร์เวย ์หมู่บา้นแห่ง
น้ีมีการรังสรรคห์มู่บา้นหลากสีสนั ทั้งแดง เหลือง เขียว และยงัคงอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไว ้อยา่งดียิง่ อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั หรือจะนัง่เล่น จิบกาแฟ ช่ืนชมกบัธรรมชาติของเมืองน้ี นอกจากน้ี เมืองนสัฟ
ยอร์ดยงัไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย  

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) อีกหน่ึงเมืองสวยอนัข้ึน
ช่ือของหมู่เกาะ LOFOTEN น าท่านเดินเล่นชมเมือง และเกบ็ภาพความประทบัใจ  

 
ค า่                       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั  SCANDIC HOTEL LOFOTEN หรือระดบัเทียบเท่า 

วันทีแ่ปด (8)  เลกเนส – ออสโล - Aker Brygge - ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
09.30 น. น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิเลกเนส 

(เพ่ือความสะดวกในการเดนิทางอสิระท่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย คืนเงินท่านละ 30 ยโูร) 
11.40 น. ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวยีน เท่ียวบินท่ี SK4127 
  **หมายเหตุไฟล์ทบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม** 
14.05 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล น าท่านตรวจรับสมัภาระ 



SWEDEN – ABISKO – NORWAY -  LOFOTEN 10 DAYS (TG)  สวีเดน - อบิสโก ้– นอร์เวย ์-  หมู่เกาะโลโฟเทน 10 วนั                    12 | P a g e  
 

  น าท่านเท่ียวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพ
แพงท่ีสุดในโลกส าหรับชาวต่างชาติ น าท่านชมท่าเรือ Aker Brygge เคยเป็นท่ีตั้งของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในนอร์เวย ์ปัจจุบนัถูกปลุกใหฟ้ื้นกลบัมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง หลงัมีการปรับปรุงเป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ทนัสมยั มีบา้นเรือน และร้านคา้มากมาย เป็นแหล่งรวมผบับาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากน้ียงัมีทั้งผบั 
โรงหนงั โรงละครและหา้งสรรพสินคา้ เป็นแหล่งรวมความบนัเทิงยอดนิยมของออสโล  จากนั้นน าท่าน 
ช้อปป้ิงย่าน Karl Johans ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางกรุงออสโล มีสินคา้หลากหลายใหท่้านเลือกซ้ืออยา่งเต็มอ่ิม 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL OSLO หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่เก้า  (9)   ออสโล - สนามบิน – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพือ่ท าการเช็คอินและท า   TAX REFUND 
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 955 

วันที่สิบ  (10)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมโีอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 

 
หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมกีารปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัตเิหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน า้มนั ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านงึถงึผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
หรือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถท าได้ครบตามดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้
จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยโุรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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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 

9 – 18 เมษายน 2563 159,900 159,900 154,900 149,900 25,000 

 
** 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*ี* ** 

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

อุบติัเหตุ 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 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 
b. จากวนัจองและช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วนั 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   
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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  หักค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

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

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ 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 

  ◊ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้
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   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ  านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าทา่น ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คนืเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเกบ็ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 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 ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
 ◊ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินนอร์วีเจียน / สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ อนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23  กิโลกรัม (1ใบ / 1 
ท่าน) ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม 
 ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 
 
 


