
 

 

 

 

 

 

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ธันวาคม 04 – 15 ธันวาคม 2561 17+,900 บาท 



 

 

 

 

 

26 ธันวาคม – 06 มกราคม 2562 
มกราคม 27 มกราคม – 07 กุมภาพันธ์ 2562 17+,900 บาท 

กุมภาพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562 17+,900 บาท 

มีนาคม 26 มีนาคม – 06 เมษายน 2562 17+,900 บาท 

ตารางเที4ยวบิน 
วันบิน เมือง CODE เที4ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัที�สอง กรุงเทพฯ-ออสโล BKK-OSL TG954 00.20-06.50 12.30 ชม. 

วนัที�สอง ออสโล-โบโด HEL-BOO DY340 09.00-10.30 01.30 ชม. 

วนัที�เก้า ทรอมโซ-ออสโล TOS-OSL SK4423 15.30-17.25 01.55 ชม. 

วนัที�สิบเอ็ด ออสโล-กรุงเทพฯ OSL-BKK TG955 13.30-06.20+1 10.50 ชม. 
วันที4หนึ4ง กรุงเทพฯ  
21.00 น. พร้อมกนัที�สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั 6น 4 ทางเข้าที� 4

แถว H-J สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที�จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ 6นเครื�อง 

 

วันที4สอง กรุงเทพฯ - ออสโล - โบโด  
00.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล  โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที�ยวบนิที� 

TG954 
 

06.50 น.  เดนิทางถึงสนมบนิ กรุงออสโล  (OSLO) เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง  
09.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโบโด โดย สายการบินนอร์วีเจียน แอร์ เที�ยวบนิที� 

DY340 
 

10.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิเมืองโบโด (BODO) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เมืองโบโดเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่
ที�สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (NORDLAND) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั P ใน
ภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ 

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารกลางวนั  

บา่ย นําทา่นเยี�ยมชม มหาวิหารประจาํเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ  

Bodo Domkirke) สร้างขึ 6นในชว่ง ปี RSTU เป็นมหาวิหารที�คอ่นข้างมีความ 
ทนัสมยั และมีขนาดใหญ่ที�สดุในเมืองโบโด โดยสิ�งที�โดดเดน่มากที�สดุก็คง 
จะเป็นหอระฆงัที�มีความสงูถึง WU เมตร และการประดบัประดาหน้าตา่งที� 
สวยงาม อิสระให้ทา่นได้เก็บภาพพร้อมความประทบัใจ  

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นสูที่�พกัโรงแรม RADISON BLU HOTEL BODOE หรือเทียบเท่า  

วันที4สาม โบโด-มอสคิเนส-โซวาเก้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั 6นนําทา่นเข้าชม พพิธิภัณฑ์การบินนอร์เวย์ (NORWEGIAN  

AVIATION MUSEUM) ชมพิพิธภณัฑ์การบนิที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในเขต 
สแกนดเินเวีย เป็นสถานที�สําหรับเก็บรวบรวมข้อมลูเกี�ยวกบัประวตัิศาสตร์ 

 



 

 

 

 

 

การบนิ รวมไปถึงบทบาทที�สําคญัของการบนิในชว่งยคุสงครามเย็นอีกด้วย  
พิพิธภณัฑ์การบนินอร์เวย์ ถกูเปิดใช้ 1994 และถกูเปิดใช้เป็นพิพิธภณัฑ์ในปี  
1998 ภายในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเกี�ยวกบั หอควบคมุการบนิ เครื�องบินรุ่น 
ตา่งๆ รวมไปถึงเครื�องบนิโบราณอีกจํานวนมาก 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ�น  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรือโบโด เพื�อนั�งเรือเฟอร์รี�สูม่อสคิเนส (Moskenes)  

16.30 น. เรือเฟอร์รี�ออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโบโด มุ่งหน้าสู่มอสคิเนส ให้ท่านได้
อิสระเต็มที�กบัการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ด แหง่นอร์เวย์ใน
ระหวา่งการลอ่งเรือสูม่อสคเินส 

 

19.45 น. เ รือเทียบท่ามอสคิเนส จากนั 6นนําท่านเดินทางสู่  เ มืองโซวาเ ก้น 

(SORVAGEN) เพื�อนําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมที�พกั 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ�น  

 นําทา่นเข้าสู่ที�พกัโรงแรม LOFOTEN RORBUHOTELL หรือเทียบเทา่ 

วันที4สี4  โซวาเก้น-หมู่เกาะโลโฟเทน-สโววาร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูห่มู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั 6งอยูที่�เมือง 
NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที�ผู้คนสว่นใหญ่
ยงัคงพึ�งพาการหาปลาในชว่งฤดหูนาว และทําปลาตากแห้งสง่ออกที�มี
ชื�อเสียง  โดง่ดงัไปทั�วโลก เอกลกัษณ์ที�สําคญัของหมูเ่กาะแหง่นี 6ก็คือ 
กระทอ่มสีแดงแบบดั 6งเดมิ (RORBUER) ของชาวประมง ที�กลายเป็นสีสนั
ริมชายฝั�ง เป็นหนึ�งในสถานที�สําหรับการดแูสงเหนือที�โรแมนตกิที�สดุ  แหง่
หนึ�งของนอร์เวย์ เนื�องจากความมหศัจรรย์  ทางธรรมชาตทีิ�ถกูเสกสร้างมา
อยา่งพิถีพิถนั มีผืนนํ 6าสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภเูขาสงูตระหง่าน แทรกแซม
ด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นบัวา่เป็นเมืองสวยทา่มกลาง
ธรรมชาตทีิ�ดคูล้ายเมืองในจินตนาการมากกวา่ความจริง นําทา่นสูเ่มืองยอด
ฮิตตา่งๆบนหมูเ่กาะโลโฟเทน ให้ทา่นได้แวะเก็บภาพความประทบัใจในจดุ
ตา่งๆกนัอยา่งเพลิดเพลิน   
จากนั 6นนําทา่นเดนิทางสู ่พิพธิภัณฑ์ไวกิ cง (LOFOTR VIKING MUSEUM) 
เนื�องจากบริเวณหมูเ่กาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที�ตั 6งของชมุชนชาว
ไวกิ 6งในอดีต บนเกาะจงึมีพิพิธภณัฑ์ไวกิ 6งที�แสดงเรื�องราวและหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ของชาวไวกิ 6งไว้มากมาย ซึ�งรูปแบบพิพิธภณัฑ์ถกูออกแบบ
โดยใช้โครงเรือไวกิ 6งโบราณและภายในได้จดัแสดงข้าวของเครื�องใช้และ

 



 

 

 

 

 

เรื�องราวเกี�ยวกบัวิถีชีวิตของชาวไวกิ 6ง ให้ทา่นชมพิพิธภณัฑ์ไวกิ 6ง และพาย
เรือไวกิ 6งโบราณ ซึ�งเป็นอีกกิจกรรมหนึ�งที�พลาดไมไ่ด้ เมื�อไปเยือนพิพิธภณัฑ์
ไวกิ 6งแหง่นี 6 จนกระทั�งได้เวลาอนัสมควร  
จากนั 6นนําทา่นเดนิทางสู ่เมืองท่า HENNINGSVAER เป็นเมืองทา่และ
หมูบ้่านชาวประมงที�ปัจจบุนัชาวบ้านยงัคงประมงกนัอย่างคกึคกั เป็นอีก
เมืองยอดนิยมที�นกัทอ่งเที�ยวตา่งพากนัมาแวะเวียน   

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ�น  

 จากนั 6นนําทา่นชมเมือง ซึ�งจดุเดน่ของเมืองนี 6คือบ้านชาวประมงสีแดง 

(RORBUER) ตั 6งอยูริ่มทะเล มีอา่วจอดเรือประมงเรียงรายอยูม่ากมาย เป็น
ภาพที�สวยงามตดักบัวิวภเูขาที�ปกคลมุไปด้วยหิมะในชว่งฤดหูนาว ถือเป็น
ภาพที�สวยงามไมน้่อย ให้ทา่นได้เดนิเลน่และเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั จนกระทั�งได้เวลาอนัสมควร จากนั 6นนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองส
โววาร์ (SVOLVAER) 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นเข้าสู่ที�พกัโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทา่  

 นําทา่น ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที�จะปรากฏในตอน
กลางคืนยามที�ท้องฟ้าโปร่ง ในชว่งหน้าหนาวเทา่นั 6น ซึ�ง แสงออโรร่า 
(Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที�พาดผา่นท้องฟ้ายามคํ�าคืน  
*** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิไม่สามารถกาํหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที4จะได้
เหน็ขึ cนอยู่กับสภาพอากาศเป็นสาํคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี4ยนได้ตามความเหมาะสม*** 

 

วันที4ห้า สโววาร์-รีนน์-สโววาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

จากนั 6นนําท่านเดินทางสู่  EGGUM ป้อมปราการขนาดใหญ่และซาก
ปรักหกัพงัตั 6งแตส่มยัสงครามโลก ไมเ่พียงแตมี่หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ใน
อดีต แต่บริเวณนี 6ยงัมีวิวทิวทศัน์ที�สวยงาม หากขึ 6นไปยงัปอ้มปราการเก่าจะ
สามารถมองเห็นวิวทะเลตดักับท้องฟ้าและภูเขาขนาดใหญ่ที�ตั 6งเรียงรายสูง
ตํ�าสลบักนั จนกระทั�งได้เวลาอนัสมควร 
จากนั 6นนําท่านเดินทางไปยัง เมือง REINE ซึ�งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ 
ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา 
ไปตามถนนสาย E10 ซึ�งเป็นถนนเส้นหลกัสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน 

  



 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื�อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้าม
สะพานต่างๆ จนกระทั�งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง 
และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ จนกระทั�งได้เวลาอนัสมควร  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ�น  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้าน Å เป็นหมูบ้่านที�ได้ขึ 6นชื�อว่าสวยที�สดุบนหมูเ่กาะ 
LOFOTEN อนัเป็นจดุสิ 6นสดุของถนนสายหลกั ERm ซึ�งถือวา่เป็นหมูบ้่านที�
ได้รับความนิยมอยา่งมากจากนกัท่องเที�ยว 
จากนั 6นนําทา่นเดนิทางสู ่เมือง LEKNES อีกหนึ�งเมืองสวยอนัขึ 6นชื�อของหมู่
เกาะ LOFOTEN นําทา่นเดินเลน่ชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ 
จนกระทั�งได้เวลาอนัสมควร จากนั 6นนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองสโววาร์ 
(SVOLVAER) 

 

 

นําทา่น ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที�จะปรากฏในตอน
กลางคืนยามที�ท้องฟ้าโปร่ง ในชว่งหน้าหนาวเทา่นั 6น ซึ�ง แสงออโรร่า 
(Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที�พาดผา่นท้องฟ้ายามคํ�าคืน  
*** การพบเหน็ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิไม่สามารถกาํหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที4จะได้เหน็
ขึ cนอยู่กับสภาพอากาศเป็นสาํคัญ และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี4ยนได้ตามความเหมาะสม*** 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเข้าสู่ที�พกัโรงแรม  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทา่ 
วันที4หก สโววาร์-นาร์วิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นําท่านเดินทางสู่ผ่านถนนเส้นทาง ERm เส้นทางสายธรรมชาติให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตลอดสองข้างทางสู่ เมืองนาร์วิค 

(NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที�แวดล้อมด้วยภเูขาและ
ทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื�อเสียงในเรื�องของพื 6นที�การเล่นสกีที�มีความเป็น
เอกลกัษณ์ โดยสามารถดงึดดูนกัท่องเที�ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดหูนาว 
อีกทั 6งยังเป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในการดูแสง  เหนือ พร้อมกับแนวชายฝั�งฟ
ยอร์ด  และวิวภูเขาที�รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั 6งยังเป็นเมืองที�
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที� T ทรงเสด็จประพาสอีก
ด้วย จนกระทั�งเดนิทางถึง เมืองนาร์วิค  

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

บา่ย จากนั 6นนําเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตอิบิสโก (ABISKO NATIONAL  

PARK) เพื�อนั�งรถไฟสายอาร์คตคิเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE TRAIN)  
หนึ�งในเส้นทางรถไฟที�ขึ 6นชื�อวา่สวยที�สดุในโลกทีวิงระหว่างเมืองครูินา่ 
(KIRUNA) ประเทศสวีเดนและเมืองนาร์วิค (NARVIK) ประเทศนอร์เวย์  
ระหวา่งทางทา่นจะได้เห็นทศันียภาพอนัสวยงามทั 6งสองข้างทาง ทั 6งลานสกี  
ป่าไม้ และชายฝั�งทะเล อีกทั 6งยงัมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติตา่งๆ 
ในขณะที�เดนิทาง ทั 6งในชว่งพระอาทิตย์เทียงคืน แสงเหนือ POLAR NIGHT  
จนกระทั�งเดนิทางถึงเมืองนาร์วิค 
จากนั 6นนําทา่น ขึ cนกระเช้าสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET  
(หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี4ยนแปลงรายการ 
หากสภาพอากาศไม่เอื cออาํนวยต่อการขึ cนกระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่
สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า ) 

 

 รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

 จากนั 6นนําทา่นเข้าสู่ที�พกัโรงแรม SCANDIC NARVIK HOTEL หรือเทียบเทา่ 
วันที4เจ็ด นาร์วิค-ทรอมโซ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั 6นนําทา่นเดนิทางสู ่เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองทอ่งเที�ยวที�มี
ชื�อเสียงของนอร์เวย์อยูใ่นเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และ
ทางตอนเหนือของคาบสมทุรสแกนดเินเวียน อีกทั 6งยงัเป็นเมืองใหญ่ที�สดุ ใน
เขตอาร์คตกิเซอร์เคลิ (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย จนกระทั�งเดนิทางถึง
เมืองทรอมโซ 

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิ�น  

บา่ย นําท่าน  ชมย่านใจกลาง เ มือง  ใ ห้ท่านไ ด้ ชื� นชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรมที�เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้
เก่าแก่ที�ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด นําท่านถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์

ศิลปะนอร์เวย์ตอนเหนือ  ให้ท่านได้ชมเรื�องราวทางประวัติศาสตร์ทาง
ตอนเหนือของนอร์เวย์  
จากนั 6นนําท่านเข้าชมมหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหา
วิหารที�สร้างขึ 6นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างขึ 6นในปี RSUT อีกทั 6ง
ยงัมีโครงสร้างโดดเดน่ ซึ�งได้รับแรงบนัดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิ
ทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที�
ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงอีกแห่ง หนึ�งของเมืองทรอมโซ เนื�องจากเป็นสถานที�ที�
นกัทอ่งเที�ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที�ยงคืน ได้อยา่งชดัเจน  

 



 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเข้าชม พิพธิภัณฑ์ขั cวโลก (POLAR MUSEUM) อีกหนึ�งพิพิธภณัฑ์
ที� อยู่ในอาคารไม้สีแดง ตั 6งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ�งอาคารแห่ง
ประวตัิศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ�งถูกสร้างขึ 6นในช่วงปี 1830 ภายในมี
การจดั แสดงเกี�ยวกับประวตัิศาสตร์ของภูมิภาค การสํารวจขั 6วโลก รวมไป
ถึงพื 6นที�ในแถบอาร์กติก นอกจากนี 6ยงัมีการจดัแสดงเกี�ยวกับการล่าสตัว์ใน
เขตอาร์กตกิ ซึ�งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขั 6วโลก แมวนํ 6า และสิงโตทะเล    

 นําทา่นเข้าสู่ที�พกัโรงแรม RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเทา่ 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากนั 6นนําทา่นทํากิจกรรมอนัดบัหนึ�งของการทอ่งเที�ยวแบบตะลยุหิมะด้วย
การขับขี4สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะทีคล่องตวัทีสดุในการ 
เดนิทางบนหิมะหรือนํ 6าแข็ง โดยทา่นจะได้รับคําแนะนําในการขบัขี�ที�ถกูต้อง 
สนกุสนานและปลอดภยั จากเจ้าหน้าทีผู้ เชี�ยวชาญ และชํานาญเส้นทาง 
โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจดัเตรียมเครื�องกนัหนาวให้ทา่นอยา่งครบถ้วน
ตั 6งแตศี่รษะจรดเท้า นําทา่นสนกุสนานกบัการ ขบัขี�สโนว์โมบลิ ไปบนทุง่
นํ 6าแข็งกว้าง และหากท้องฟ้าโปร่งทา่นอาจจะมีโอกาสได้มองเห็นแสงเหนือ  
จนกระทั�งได้เวลาอนัสมควรจากนั 6นนําทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม  

 

วันที4แปด ทรอมโซ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั 6นนําท่าน ล่องเรือชมวาฬ ลดัเลาะไปตามชายฝั�งฟยอร์ดของเมือง
ทรอมโซ ในช่วงฤดหูนาว เมื�อฝูงปลาเฮอร์ริ4 ง (HERRING) ซึ�งเป็นอาหาร
ของวาฬนานาชนิด มารวมตวักันอยู่ที�ชายฝั�งของเมืองทรอมโซเป็นโอกาส
เหมาะของการล่องเรือชมวาฬ โดยท่านจะสามารถพบเห็น วาฬหลังค่อม 
(HUMPBACK WHALE) วาฬเพชฌฆาต (KILLER WHALE) และวาฬ
ฟิน (FIN WHALE) ตามธรรมชาติ เริงร่าอยู่ในทะเล กําลงักินปลาตวัเล็กตวั
น้อยเป็นอาหารบ้างก็ว่ายเล่นกบัคลื�นลม บ้างก็ว่ายเล่นกบัแสงเหนือ ในวนั
ท้องฟ้าสีดําสนิทหรือสีฟ้าเข้ม ในช่วง POLAR NIGHT ของเมืองทรอมโซ ถือ
เป็นประสบการณ์อนัลํ 6าค่าของนกัท่องเที�ยวที�พบเห็น เรือจะนําท่านล่องไป
บริเวณตา่งๆที�ได้รับแจ้งว่ามีวาฬ ให้ท่านได้ถ่ายรูป และชื�นชมกบับรรยากาศ
โดยรอบ จนกระทั�งได้เวลาอันสมควร (ขอสงวนสิทธิuในกรณีที�บริษัทเรือ
ยกเลิกให้บริการ อนัเนื�องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื 6ออํานวยทาง บริษัท
จะจดัหากิจกรรมอยา่งอื�น เพื�อเป็นการทดแทน)    

 



 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เนื4องจากการล่องเรือชมวาฬสามารถชมได้ตั cงแต่เดือน
ตุลาคม – เดือนมกราคม การเดนิทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงเปลี4ยน
จากกิจกรรมล่องเรือชมวาฬ เป็นการล่องเรือชมฟยอร์ดแท 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ�น  
บา่ย จากนั 6นนําทา่น นั4 งเคเบิ cลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN 

MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสงูที�มีจดุชมวิวที�สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซ
และบริเวณใกล้เคียงที�มีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องนํ 6าซึ�ง
เกิดจากการกดัเซาะตั 6งแตย่คุนํ 6าแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้
ทา่นได้เก็บภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมมุสงู 

 

 นําทา่นเข้าสู่ที�พกัโรงแรม  RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือเทียบเทา่ 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันที4เก้า ทรอมโซ-ออสโล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ�น  

 นําทา่นเปิดประสบการณ์ใหมที่�ทา่นจะต้องประทบัใจไมรู้่ลืมด้วยการ นั4 งรถ 

ลากเลื4อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะ 
ของซานตาครอส เพื�อไปยงัหมู่บ้านชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชาว 
พื 6นเมืองที�อาศยัอยูบ่ริเวณเมืองทรอมโซ ระหวา่งทางไกด์ท้องถิ�นที�เป็นชาว 
ซามิจะบอกเลา่เกี�ยวกบัประวตัแิละการตั 6งถิ�นฐานของชาวซามิในเขตแลป 
แลนด์ (LAPLAND) เมื�อเดนิทางถึง ทา่นจะได้สมัผสัวิถีชีวิตของชาวซามิ โดย 
ต้อนรับทา่นอยา่งอบอุน่เข้าสูก่ระโจมของชาวซามิ (LAVVO) บริการท่านด้วย 
ซุปร้อนๆ ที�เรียกวา่ BIDUS ทําจากเนื 6อสตัว์ มนัฝรั�งและแครอท ใช้สําหรับใน 
การแตง่งาน เสริฟ์พร้อมกบัขนมปัง และพร้อมชมการแสดงพื 6นเมืองของชาว 
ซามิ จนกระทั�งได้เวลาอนัสมควร  

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ�น  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบนินอร์วี
เจียน เที�ยวบนิที� SK4423 

 

17.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิเมืองออสโล นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
คํ4า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเข้าสู่ที�พกัโรงแรม  RADISSON BLU PLAZA HOTEL OSLO หรือเทียบเทา่ 

วันที4สิบ ออสโล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

 

 

 

 นําท่าน เข้าชมพิพธิภัณฑ์เรือไวกิ cง (VIKING SHIP MUSEUM) อาคารชั 6น
เดียว ที�จดัแสดงเรือไวกิ 6งไว้ W ลํา แตล่ะลํามีอายุประมาณ R,mmm ปี โดยขุด
ได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี 6 ยังจัดแสดงเกี�ยวกับเครื�องมือ
เครื�องใช้ในชีวิตประจําวนัที�มีอายเุก่าแก่กว่า R,mmm ปี ชมตํานานความเจริญ
ในอดีตที�ยิ�งใหญ่ของชาวไวกิ 6งบรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ที�เดินทางไกลกว่า
ค่อนโลกด้วยพาหนะนี 6 ชาวไวกิ 6งใช้เรือในการรบ ทําการค้าและออกสํารวจ
หาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ 6งที�เด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 
PP เมตร ทําจากไม้โอ๊ค ใช้ฝีพายราว Wm คนคาดว่าสร้างขึ 6นเพื�อกษัตริย์ไวกิ 6ง
ใช้ในการเดนิทางระยะสั 6นๆ ในทะเล  
จากนั 6นนําท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชม
ผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื�อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที�ใช้เวลา xm ปี
ในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้เห็นวฎัจกัร
ในหนึ�งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที�ตั 6งของรูปแกะสลกัชิ 6น
โบว์แดงของท่านชื�อ “โมโนลิท” (สงู R| เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียง
แทง่เดียว  

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ�น  

บา่ย จากนั 6นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ 6งอย่างจใุจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL 

JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ 6งที�เลื�องชื�อของเมืองออสโลสินค้าของ
ฝากที�เป็นที�นิยมของนักท่องเที�ยว คือ เครื�องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที�ระลึกต่างๆที�ขายกันในประเทศนี 6จะมีราคา
ค่อนข้างสูงเนื�องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที�มีค่าครองชีพสูงที�สุดในโลก
ประเทศหนึ�งจนกระทั�งได้เวลาอนัสมควร 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย   

 นําทา่นเดนิทางเข้าสู่ที�พกัโรงแรม RADISSON BLU PLAZA HOTEL OSLO หรือเทียบเทา่ 
วันที4สิบเอ็ด ออสโล-กรุงเทพฯ                                                                                

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั 6นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบิน  เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที�ยวบนิที�  
TG955 

 

วันที4สิบสอง กรุงเทพฯ          
06.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี4ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั cงนี cขึ cนอยู่กับสภาวะของเงนิบาทที4ไม่คงที4  



 

 

 

 

 

 การเปลี4ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ4งการเปลี4ยนแปลงนี c ทางบริษัทฯ 
จะยดึถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ *** 

หมายเหตุ : การยื4นวีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตนอร์เวย์ ทุกท่าน  

ค่าทวัร์ต่อท่าน    เดนิทางไม่ตํ4ากว่า {| ท่าน 
� ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   
� พักเดี4ยวเพิ4มจ่ายเพิ4มท่านละ 

� กรณีมีวีซ่าแล้วหักออก      

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

การจองทวัร์  
� หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทาง กรุณาจองทัวร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 60,000 บาทต่อท่าน (เพื�อเป็น

การยืนยนัการเดนิทางของท่าน) 
� กรุณาชาํระค่าทัวร์ส่วนที4เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยไมมี่เงื�อนไข 

ค่าทวัร์รวม :  
� คา่ตั}วเครื�องบนิไป-กลบั กรุงเทพ--ออสโล-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินน์ แอร์ 
� คา่ตั}วเครื�องบนิ ออสโล-โบโด โดยสายการบิน สแกนดเินเวียน แอร์ไลน์ 
� คา่ตั}วเครื�องบนิ ทรอมโซ-ออสโล โดยสายการบนิ นอร์วิเจียน แอร์  
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบิน 
� คา่โรงแรมที�พกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ P ท่าน) 
� คา่อาหารทกุมื 6อตามระบ ุและคา่นํ 6าดื�ม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
� คา่พาหนะในการนําเที�ยว ตลอดการเดินทาง 
� คา่เข้าชมสถานที�ตามระบไุว้ในโปรแกรม 
� คา่มคัคเุทศก์ท้องถิ�น และหวัหน้าทวัร์คนไทย คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ทา่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 
Tmm,mmm บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที4มีอายุตั cงแต่}~ปีขึ cนไป) 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
� คา่ทิปไกด์ท้องถิ�น, คนขบัรถฯ วนัละ T ยโูร ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 10 วนั คดิเป็น 50 ยโูร 
� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ไทย วนัละ 3 ยโูร ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 12 วนั คดิเป็น 36 ยโูร หรือขึ 6นอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 
� คา่ใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ�ม 

� คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
� คา่นํ 6าหนกัของกระเป๋าเดินทางที�เกินกว่าสายการบินกําหนด (23 กก./Rใบ/ท่าน สําหรับโหลด) และ (7 กก./Rใบ/ท่าน 

ถือขึ 6นเครื�อง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม |% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย W% 
� คา่ธรรมเนียมนํ 6ามนัของสายการบนิ (หากมีการปรับขึ 6น) 
� คา่ใช้จา่ยอื�นๆ ที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
� ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเมี�ยมตา่งๆ 
การยกเลิก : 



 

 

 

 

 

� ยกเลิกก่อนการเดนิทาง xT วนั � คืนค่าใช้จ่ายทั 6งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที�ยื�นและตั}วเครื�องบินที�ออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนั
แรงงาน ช่วงเดือนตลุาคม และปีใหม่) ที�ต้องการันตี มดัจํากับทาง
สายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการ การันตีคา่มดัจําที�พกั โดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้) 

� ยกเลิกก่อนการเดนิทาง Wm-xx วนั � หกัคา่มดัจํา 60,000 บาท + คา่วีซา่ (ถ้ามี) 
� ยกเลิกก่อนการเดนิทาง Rm-PS วนั � หกัคา่มดัจํา 60,000 บาท + คา่ใช้จา่ยอื�น (ถ้ามี) 
� ยกเลิกก่อนการเดนิทาง R-S วนั � หกัคา่ใช้จ่าย Rmm% ของคา่ทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัได้ทําการยื�นวีซา่เรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิuใน 
การนําเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใช้จา่ยในการยื�นวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม  

หมายเหตุ : 
� บริษัทขอสงวนสิทธิuในการยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีที�มีผู้ เดนิทาง ตํ�ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบ

ลว่งหน้า อยา่งน้อย Pm วนั ก่อนการเดนิทาง  
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิuการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื�อนไขทั 6งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
� บริษัทฯ มีสิทธิuที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี 6 เมื�อเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
� บริษัทฯ มีสิทธิuในการเปลี�ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที�

ท่องเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลําดบัแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้ เดินทางแทน 
� รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ 6นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า 
หรือ จากอุบตัิเหตตุ่างๆ  ทั 6งนี 6 บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 

� บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื�องจากมี
สิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสื�อมเสีย หรือด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

� รายการนี 6เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั 6งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี 6อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

� การไม่รับประทานอาหารบางมื 6อไม่เที�ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

� ในกรณีที�ท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ 6าเงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ
คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิuที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง 
เพราะโดยปกตนิกัทอ่งเที�ยวใช้หนงัสือเดินทางบคุคลธรรมดา (เลม่สีเลือดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื4องบินเอง 
� ในกรณีลกูค้าดําเนินการเรื�องตั}วเครื�องบินเองและมาเที�ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลกูค้าต้องดําเนินการมาพบ

คณะทวัร์ด้วยตวัเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบิน
ของคณะใหญ่เกิดความลา่ช้าหรือยกเลิกเที�ยวบินอนัด้วยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ตั�วเครื4องบิน 
� ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบั หากท่านต้องการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระ ค่าใช้จ่ายส่วนตา่งที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ กําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั}วเครื�องบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ Refund 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นั 6น (ในกรณีที�ตั}วเครื�องบนิสามารถทําการ Refund ได้เทา่นั 6น) 



 

 

 

 

 

� ท่านที�จะออกตั}วเครื�องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคํายืนยนัว่าทวัร์นั 6นๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตั}วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั 6นยกเลิก บริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆที�เกี�ยวข้องกบัตั}วเครื�องบนิภายในประเทศได้ 

� หากในกรณีที�สายการบินมีการปรับเปลี�ยนตารางเที�ยวบิน ซึ�งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆทั 6งสั 6น 

� เมื�อทา่นจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเงื�อนไขที�บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 
TRIPLE ROOM ) ขึ 6นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ�งมักมีความ
แตกตา่งกนั ซึ�งอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องพกัตดิกนัตามที�ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที�พกัแบบ 3 เตียง
ได้ 

� โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภูมิมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นั 6น 

� ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ 6น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธิu
ในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึ cนเครื4องบิน 
� กรุณางดนําของมีคม ทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ 6นเครื�องบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามนําติดตวัขึ 6นบนเครื�องบนิโดยเด็ดขาด 
� วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ 6าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถกูทําการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั 6ง โดยจะอนญุาตให้ถือขึ 6นเครื�องได้ไม่เกิน 10 ชิ 6น ในบรรจภุณัฑ์ละไมเ่กิน 100 ml. แล้วใส่รวม
เป็นที�เดียวกนัในถงุใสพร้อมที�จะสําแดงตอ่เจ้าหน้าที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบนิพลเรือน
ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

� หากท่านซื 6อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนําขึ 6น
เครื�องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
� ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที4เช็คไปกับเครื4อง เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบนิจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั 6น ซึ�งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คณูด้วย
นํ 6าหนกักระเป๋าจริง ทั 6งนี 6จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั 6นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดนิทางชั 6นธุรกิจ (Business) ดงันั 6นจงึไมแ่นะนําให้โหลดของมีคา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

� กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ 
ดงันั 6นทา่นต้องระวงัทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น 

� บริษัทขอสงวนสิทธิuที�จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสญูหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั 6งสิ 6น ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครัว  
� หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า x-T ชั�วโมง
ตดิตอ่กนั มา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั 6งหมด 

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื4อนไขที4บริษัท
ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


