
#14880 ทัวรนอรเวย ออสโล 12 วัน 9 คืน หมูเกาะโลโฟเทน
อุทยานฟรอกเนอร ลองเรือไกแรนเกอรฟยอดจ บิน TG
ทัวรนอรเวย ออสโล โกล ฟลัม เบอรเกน สไกย บริคสดาลสบรี ออรเนสวินเกน
คริสเตียนซุน ทรอนไฮลม โบสถไมสตาฟเชิรท รถไฟฟลอมสบานา จุดชมวิว
Stegastein นั่งรถรางฟลอยบาเนน ธารนํ้าแข็งบริคสดาลส หุบผาแหงโทรลล
หมูบานแฮมนอยด หมูบานเรเนย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานออสโล (การเดอรมอน) - กอล - ฟลัม - รถไฟสายโรแมน
ติกฟลอมสบานา   

Fretheim Hotel หรือเทียบ
เทา

3 จุดชมวิว Stegastein - เบอรเกน - รถรางเขาฟลอเยน - ยอดเขาฟลอ
เยน - สไกย   

Thon Hotel Jølster หรือ
เทียบเทา

4 ธารน้ําแข็งบริคสดาลสบรีน - กระเชาโลเอน สกายลิฟท - ยอดเขาโฮเวน   
Hotel Loenfjord หรือ
เทียบเทา

5 ฟยอรดไกแรงเกอร - น้ําตก SEVEN SISTERS - จุดชมวิวออรเนสวิน
เกน   

Geiranger Hotel หรือ
เทียบเทา

6 จุดชมวิวโทรลลทิเกน (หุบผาแหงโทรลล) - คริสตเตียนซุน - ถนนขาม
ทะเลแอตแลนติก - ปอมควัลวิค   

Scandic Hotel หรือเทียบ
เทา

7 ทรอนดไฮม - วิหารนีดารอส - เกาะพระ - ทาอากาศยานคริสเตียนซุนด -
ทาอากาศยานนารวิก - นารวิก   

Scandic Bakklandet หรือ
เทียบเทา

8 สโลเวอร - แฮมนอยด - หมูบานเอกัม   
Thon Hotel Lofoten,
Svolvaer หรือเทียบเทา

9 หมูบานเรเนย - หมูเกาะโลโฟเทน - สโลเวอร - จุดชมวิวหมูบานเล็คเนส   
Thon Hotel
Lofoten,Svolvaer หรือ
เทียบเทา

10 ทาอากาศยานสโลเวอร - ทาอากาศยานออสโล (การเดอรมอน) - ยาน
เอเคอรบรูค   

Radisson Blu Park
Hotel หรือเทียบเ่า

11 อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) - ทาอากาศยานออสโล
(การเดอรมอน)    -

12 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 พ.ค. 65 - 8 มิ.ย. 65 ฿155,900 ฿150,900 ฿150,900 ฿49,900

18 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 ฿162,900 ฿157,900 ฿157,900 ฿49,900

2 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 ฿162,900 ฿157,900 ฿157,900 ฿49,900

23 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 ฿162,900 ฿157,900 ฿157,900 ฿49,900

6 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 ฿162,900 ฿157,900 ฿157,900 ฿49,900

23 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 ฿155,900 ฿150,900 ฿150,900 ฿49,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานออสโล (การเดอรมอน) - กอล - ฟลัม - รถไฟ
สายโรแมนติกฟลอมสบานา

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 โดยมี เจาหนา
ท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.55 น. เหินฟาสูกรุงออสโล ประเทศนอรเวย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 954

07.25 น. ถึงสนามบินออสโลเมืองหลวงของประเทศนอรเวย หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว

นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสู เมืองโกล(Gol)

จากนั้นผานชมเมืองระหวางทาง ผานทะเลสาบ Tyrifjorden Lake แสนสวย เน่ืองจากประเทศนอรเวย เคยปลกคลุมดวย
ธารน้ําแข็งมาอยางยาวนาน หลายลานปี จึงทําใหเกิดภูมิประเทศท่ีแปลกตาดวยสาเหตุจากการกัดเซาะของธารน้ําแข็ง เดินทางถึง
เมืองโกล เมืองธรรมชติทามกลางทิวเขา เมืองน้ีสวนใหญเป็นแหลงเลนสกีในฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ

นําทานชมโบสถไม หรือสตาฟเชิรท (Gol Stave Church) อยูในบริเวณสวนกอรไดรค (Gordarike Park) ซ่ึงเป็นงาน
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ เฉพาะของชาวนอรด สรางขึ้นดวยไมเบอรช และไมสนท้ังหลัง ทรงคุณคาทางจิตรใจของคนทอง
ถิ่น

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสูเมืองฟลัม (ระยะทาง 90 ก.ม.) เป็นเมืองท่ีอยูปลายสุดของฟยอรดปากแมน้ําฟลัม ลอมรอบไปดวย
หุบเขาสลับซับซอน ธรรมชาติท่ีสวยงาม บวกกับอาคารบานเรือนท่ีสรางจากไมสีสันสดใสท้ังสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเวลาท่ีแสงอาทิตยสาดสองลอดผานหุบเขา

่ ่ ่ ่ ่



วันท่ี 3 จุดชมวิว Stegastein - เบอรเกน - รถรางเขาฟลอเยน - ยอด
เขาฟลอเยน - สไกย

นําทานน่ังรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ท่ีโดงดังท่ีสุดตามเสนทาง ฟลัม – ไมรดาล เป็นทางรถไฟท่ีสวยท่ีสุดใน
นอรเวย เป็นรถไฟนําเท่ียว ท่ีประยุกตมาจากเสนทาง เดินทางประจํา ของคนทองถิ่นนอรเวย ชมความสวยงามของธรรมชาติ
บริสุทธิ ์และน้ําตกท่ีละลายมาจากธารน้ําแข็งบนยอดเขา ซ่ึงหลบซอนตัวอยูหางไกลจากมลภาวะท้ังปวง ทิวทัศนตลอดเสนทางจะ
ตรึงตาตรึงใจทานไปอีกนาน จากนั้นมีเวลาใหทานเดินเลนชมความงามของตัวเมืองฟลัม

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Fretheim Hotel หรือระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานออสโล (การเดอรมอน)

กอล

 เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีการเดอรมอน ในเขตยูลเลนแซเกอร ประเทศนอรเวย หางจากตัว
เมืองกรุงออสโลไปทางเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร เริ่มเปิดใชในเชิงพาณิชยตั้งแตปี
พ.ศ. 2541 เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศนอรเวย รวมท้ังเป็นฐานใหบริการของ
สแกนดิเนเวียน แอรไลน และนอรเวเจียนแอรชัตเทิล และยังเป็นทาอากาศยานสําคัญ
ของสเตอรลิงแอรไลน และไวเดเรอร

เป็นเมืองแหงปากประตูสูดินแดนแถบฟยอรด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟลัม

รถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา

 บาย

เป็นจุดหมายปลายทางทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมาตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19 ในแตละปี
จะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนเมืองเล็กๆแหงน้ีกวา 450,000 คน เมื่อมาถึงเมืองฟลัม
นักทอง เท่ียวมักไมพลาดไปลองเรือชมความสวยงามของ ซอจนฟจอรด (Sognefjord) ฟ
ยอรดท่ีมีความยาวและลึกท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขามาในแผน
ดิน

เป็นเสนทางรถไฟสายโรแมนติกอันสวยงามซ่ึงแสดงถึงเทคโนโลยีการกอสรางทางรถไฟ
สายฟลอมสบานา ท่ีพิสูจนถึงความสามารถและความชํานาญอันสูงสงของวิศวกรเมื่อ 88
ปีกอน ทางรถไฟสายน้ีใชเวลากอสรางเกือบ 20 ปีกวาจะเปิดเสนทางเป็นการชั่วคราว
สําหรับรถไฟไอน้ําเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม ปี 1940 และสําหรับรถไฟฟาในปี 1944 ปัจจุบัน
เป็นหน่ึงในเสนทางรถไฟทองเท่ียวชมวิวท่ีสวยงามมากเสนหน่ึของนอรเวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Fretheim Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินสูจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด Stegastein (ระยะทาง 17 ก.ม.) จุดชมวิวจะเป็นทางย่ืนออกมาจากริมผา ใหมุมมองท่ีนา
ตื่นเตนมาก เพราะดูเหมือนกระดานจะไมมีจุดสิ้นสุดและทําใหล่ืนลงไปในหุบเหวไดแตมีกระจกใสกันคนพลัดตกอยูปลายทาง
เดิน เหนือฟยอรดอันสวยงามในเมืองออรแลนด

นําทานเดินทางสู เมืองเบอรเกน (Bergen) เมืองแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลเหนือ (ระยะทาง 164 ก.ม.) เมืองมรดกโลก ท่ีได
รับการอนุรักษไวไดอยางดี นําทานเดินเท่ียวชมเมืองเบอรเกน

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานน่ังรถรางขึ้นสูยอดเขา (Fløyen)บนความสูง 320 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล เพ่ือใหทานไดชมวิวทิวทัศนของเมือง
อันเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงามและประทับใจ ไดเวลาสมควร

นําทานลงเขาเดินเลนชมเมือง เริ่มจากเขตเมืองเกาอันเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ท่ีเป็นท้ังตลาด ปลาอันเกาแกและศูนย
การคมนาคมทาทะเลและทองเท่ียวในภูมิภาคน้ี

จากนั้นเท่ียวชม หมูบานชาวประมงโบราณ สิ่งกอสรางเกาแกท่ียังคงอนุรักษอาคารไมสีสันสวยงามท่ีมีอายุเกือบ 300 ปี
เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอยางการกอสรางท่ีโดดเดนและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จนไดรับการจด
ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก (Unesco)

นําทานเดินทางสู เมือง Skei (ระยะทาง 190 ก.ม.)หมูบานตั้งอยูท่ีปลาบดานตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูทางใต ของ
หมูบาน Byrkjelo กลางเขต Sogn og Fjordane อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวของนอรเวย

จากนั้นเดินทางลัดเลาะริมทะเลสาบ Jølstravatnet ท่ีแสนโรแมนติคจุดท่ีลึกท่ีสุดของทะเลสาบประมาณ 230 เมตร เป็น
ทะเลสาบท่ีมีฟยอรดหลายแหง

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Thon Hotel Jølster หรือระดับใกลเคียง

จุดชมวิว Stegastein

เบอรเกน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูในฟยอรด Sogn og Fjordane อาวเล็ก ๆ บริเวณชายฝ่ังทะเลซ่ึงถูกน้ํากัดเซาะจน
เวาแหวงมีลักษณะแคบและยาว มีภูเขาลอมรอบแหงประเทศนอรเวย จุดชมวิวแหงน้ีเป็น
สวนหน่ึงของโครงการนอรเวยท่ัวประเทศเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงภูมิทัศนอันงดงามของ
ประเทศผานมุมมองดานสถาปัตยกรรมและจุดชมวิว ซ่ึงท่ีน่ีมีสถาปัตยกรรมของจุดชมวิว
ท่ีแปลกและนาหวาดเสียว

เป็นเมืองหลวงแหงศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเกาแหงฟยอรดของประเทศนอรเวย อีก
ท้ังยังเป็น “เมืองมรดกโลก” ประกาศโดยองคการยูเนสโก ท่ีสําคัญท่ีน่ียังเป็นเมืองใหญ
อันดับ 2 ของประเทศ และเป็นเมืองทาสําคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใตของนอรเวย
มีท้ัง เมืองเกายานชาวประมง ทาเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนยกลางการขุดเจาะน้ํามัน
ของประเทศดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 ธารน้ําแข็งบริคสดาลสบรีน - กระเชาโลเอน สกายลิฟท - ยอด
เขาโฮเวน

รถรางเขาฟลอเยน

ยอดเขาฟลอเยน

สไกย

เป็นรถรางท่ีเชื่อมตอพ้ืนท่ีเมืองเบอรเกนกับยอดเขาฟลอเยน หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียว
หามพลาดของประเทศนอรเวย มีความยาวตลอดทางอยูท่ี 844 เมตร รถรางน้ีมีผูโดยสาร
ใใชบริการมากกวา 1 ลานคนในแตละปี

เป็นยอดเขาสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ท่ีมีจุดชมวิวของเมืองท่ีสวยมากๆ หาก
ทองฟาสดใส ซ่ึงเราสามารถมองเห็นฟยอรดและเกาะตางๆ ไปจนสุดสายตา ท่ีน่ีเป็นแหลง
ทองเท่ียวยอดนิยมในหมูนักทองเท่ียวและคนในทองถิ่น ขางบนไมเหมาะสําหรับคนขี้
หนาวเป็นอยางย่ิง เพราะลมแรงเกือบตลอดเวลาทําใหอากาศหนาวอยูแลวรูสึกสะทานขึ้น
ไปอีก

หมูบานตั้งอยูท่ีปลายดานตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูทางใตของหมูบาน Byrkjelo กลาง
เขต Sogn og Fjordane อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวของนอรเวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Thon Hotel Jølster หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางสูศูนยนักทองเท่ียว เมืองบริคสดาลสบรี Briksdalsbre (ระยะทาง 82 ก.ม.)

นําทานเปล่ียนบรรยากาศโดยสาร รถโทลล (Troll Cars) รถจะนําทานลัดเลาะตามเสนทางท่ีใชนําเท่ียวมาเป็นรอยปี (สมัย
กอนใชรถมา) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิวิ ธารน้ําแข็งบริคสดาลสบรีน Briksdalsbreen Glacier ผานชมน้ําตกท่ีสวยงามระหวาง
เสนทาง เดินทางถึงจุดชมวิว มีเวลาใหทานไดชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติอันบริสุทธิอ์ยางเต็มท่ี ทานจะเห็นธารน้ําแข็ง
ไหลลงมาบรรจบกับทะเลสาบสีเขียวแสนสวยสวย

นําทานออกเดินทางตอสูเมือง โลเอน “Loen” (28 กม.)

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมแหลงแนวฟจอรดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ําตกท่ีไหลรินจากภูผาอังสูงชันลงสูเบื้องลางเป็นภาพท่ีติดตา
ตรึงใจ ไปอีกนานแสนนาน

นําทานขึ้น Loen Skylift ทุกทานจะตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันตระกาลตาและนาตื่นเตนเป็นหน่ึงในรถเคเบิลท่ีลาดชัน
ท่ีสุดในโลก

นําทานสูยอดเขา Mt. Hoven (1,100 เมตร) ชมความสวยงามของทิวทัศนเทือกเขาและฟยอรด

่



วันท่ี 5 ฟยอรดไกแรงเกอร - น้ําตก SEVEN SISTERS - จุดชมวิวอ
อรเนสวินเกน

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Loenfjord หรือระดับใกลเคียง

ธารนํ้าแข็งบริคสดาลสบรีน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นธารน้ําแข็งท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลเมือง Stryn ธารน้ําแข็งตั้งอยูทางดานทิศเหนือของ
Jostedalsbreen ในหุบเขา Briks ในอดีตธารน้ําแข็งน้ีมีความกวางและใหญกวาน้ีมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาโลเอน สกายลิฟท

ยอดเขาโฮเวน

 บาย

เป็นกระเชาท่ีพานักทองเท่ียวขึ้นไปดานบนภูเขาโฮเวน บนความสูง 1,011 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ดวยความเร็ว 7 เมตรตอวินาที กับความลาดชันในมุมกวา 60 องศา ท่ีน่ี
เป็นหน่ึงในกระเชาท่ีมีความลาดชันสูงท่ีสุดในโลก

เป็นยอดเขาท่ีนาตื่นตาตื่นใจในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ Jostedalsbreen ท่ีน่ีมีตํานาน
เรื่องเลาจากชื่อยอดเขาโฮเวนจากมาตัวหน่ึงของเทพโอดิน ผูซ่ึงขี่มาขึ้นไปบนภูเขาดวยกีบ
เทาของเขาและท้ิงความประทับใจอันทรงพลังไวท่ีน่ี ไมมีใครรูวาจริงหรือไม แตสิ่งท่ี
แนนอนคือมุมมองนั้นทรงพลังและมหัศจรรยเหมือนเมื่อกอน อยางท่ีดานบนยอดเขานัก
ทองเท่ียวจะไดชมทัศนียภาพอันสุดงดงามของภูมิทัศนฟยอรดและอุทยานแหงชาติ
Jostedalsbreen ในมุมกวาง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Loenfjord หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองเฮลลสลี(ระยะทาง 61 ก.ม.)

จากนั้นนลงเรือเพ่ือ ลองชมความงามของไกแรงเกอร ฟยอดจ ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005
(Unesco World Heritage Site) เรือเฟอรรี่ จะคอยๆลองไปตามชองน้ําทะเลท่ีกัดเซาะเขามาตาม แนวชองเขาท่ีเคยเป็นธารน้ํา
แข็ง ทานจะเห็นความงดงามในแบบฉบับของนอรเวยอยางแทจริงบานเรือนผูคน และฟารมหลายๆแหง สรางอยูบนหนาผา
สวยงามเป็นอยางย่ิง ผานชมน้ําตกท่ีละลายจากธารน้ําแข็งบนยอดเขา ไหลลมากระทบน้ําทะเลดานลางเป็นประกาย บางครัง
ทําใหเกิดรุงกินน้ํา ประทับใจย่ิงนัก

้ ่ ่ ้ ่ ้



วันท่ี 6 จุดชมวิวโทรลลทิเกน (หุบผาแหงโทรลล) - คริสตเตียนซุน -
ถนนขามทะเลแอตแลนติก - ปอมควัลวิค

นําทานชม น้ําตกเจ็ดพ่ีนอง (Seven Sitters Waterfall) ท่ีแบงสายน้ําเป็นเจ็ดสายไหลลงมายังเบื่องลาง ผานชมน้ําตกผา
คลุมหนาเจาสาว (Bridal Veil Waterfall)

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานใชเสนทางผานจุดชมวิว ออรเนสวินเกน Ørnesvingen รถโคชจะคอยๆว่ิงไตระดับความสูง ขามเขาสู จุดชมวิวท่ี
สวยงามท่ีสุดของเกแรนเกอรฟยอรด เป็นจุดท่ีมีนักทองเท่ียวนิยมมาเก็บภาพของเกแรนเกอร ฟยอรดมากท่ีสุด

จากนั้นลงเขาสู เมืองเกแรนเกอร อยูทามกลางหุบเขาธรรมชาติซ่ึงเป็นท่ีรูจักกันวา fjords เป็นอาวท่ีอยูระหวางหนาผาสูงชัน
มีน้ําไหลผาน สําหรับท่ีไกแรงเกอรฟยอรดแลว fjords เกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งธรรมชาติตั้งแตในชวงยุคน้ําแข็ง ทําให
น้ําท่ีละลายจากน้ําแข็งแหงน้ีไหลลงสูหุบเขาลึกเกิดเป็น fjords ท่ีสวยงามนาอัศจรรย และมีทิวเขาตนไมเขียวขจีมองเห็นสองฝ่ัง
ยามลองเรือผาน ทําใหรูสึกตื่นตาตื่นใจย่ิงนัก

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Geiranger Hotel หรือเทียบเทา

ฟยอรดไกแรงเกอร

นํ้าตก SEVEN SISTERS

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟยอรดไกแรงเกอร (Geiranger) เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามท่ีประดับไวในมงกุฎของฟ
ยอรดแหงนอรเวย ท่ีมีอาวแคบๆลอมรอบไปดวยเทือก เขาท่ีมีหิมะปกคลุม แหลงทองเท่ียว
ธรรมชาติ อาทิ น้ําตก, ปาอันสวยงามปกคลุมไปดวยพืชสีเขียว ตัดกับสีน้ําเงินของน้ํา
ทะเลเป็นภาพแบบพาโนรามาท่ีสวยงามท่ีสุดในนอรเวย

น้ําตกสูงท้ังเจ็ดแหง SEVEN SISTERS หน่ึงในเอกลักษณของไกแรงเกอรฟยอรด
ตลอดเสนทางทานจะไดชื่นชมกับแหลงฟยอรด ท่ีมีธรรมชาติของขุนเขาท่ีงดงามสงบเงียบ
ท้ังน้ําตกอันหลากหลายท่ีกระเซ็นละอองน้ําจากเทือกเขาสูงใหญลงสูเบื้องลาง ตลอดจน
แหลงกลาเซียรท่ีสะทอนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟาออนสลับกับตัน
สนอันย่ิงใหญเหนือคําบรรยายย่ิงนัก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จุดชมวิวออรเนสวินเกน บาย

มีอีกชื่อวา Eagle Road (ถนนอินทรีย) เป็นชื่อท่ีทอดยาวไปตามถนนท่ีลาดชันท่ีสุดจาก
ภูเขา Geiranger ไปยัง Eidsdal บนถนนหมายเลข 63 ท่ีจุดชมวิวตรงน้ีจะไดเห็นวิวอัน
สุดยอดของฟยอรดไกแรงเกอร ท่ีระดับความสูง 620 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เรียกไดวา
เป็นจุดท่ีมีทัศนยภาพอันสวยงามจุดหน่ึง ท่ีหากนักทองเท่ียวไดใชบริการถนนดังกลาว จะ
ตองไมพลาดลงมาถายรูปจุดน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Geiranger Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวโทรลลทิเกน หรือหุบผาแหงโทรลล (Trollstigen) เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศ
นอรเวย เสนทางจะพับไปพับมาสุดยอดแหงการเดินทางโดยรถยนต ถือเป็นความสามารถของชาวนอรเวยอยางแทจริง

จากนั้นออกเดินทางตอสู เมืองโมลเด Molde

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู เมืองคริสตเตียนซุน Kristiansund ประตูสูเสนทางแอตแลนติก โดยใช เสนทางเลียบมหาสมุทร
แอตแลนติก Atlantic Road ในชวงท่ีสวยท่ีสุดมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใชเวลาสราง 6 ปี หมดงบประมาณไป
ประมาณ 122 ลาน นอรเวยโครน จนไดเสนทางท่ีสวยงาม แวะจุดชมวิวระหวางทาง ใหทานไดเก็บภาพตางๆท่ีไมมีท่ีใดเหมือน

นําทานชม ปอมควัลวิค (Kvalvik Fort) ปอมปราการท่ีสรางขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง และยังคงอนุรักษไวเป็น
เครื่องเตือนใจในความโหดรายของสงคราม ทานจะเห็นอาวุธยุทโธปกรณรวมถึงหลุมหลบภัยของชาวนอรเวยท่ีทําสงครามตอสู
กับชาวเยอรมันในชวงนั้น

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู เมืองคริสเตียนซุน จากนั้นมีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคาตางๆตาม
อัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Scandic Hotel หรือเทียบเทา

จุดชมวิวโทรลลทิเกน (หุบผาแหงโทรลล)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศนอรเวย โดยจะเห็นเสนทางถนนพับไปพับมา
เคียงคูกับพ้ืนหุบเขาอันสวยงาม เป็นเสนทางท่ีสรางสุดยอดประสบการณแหงการเดินทาง
โดยรถยนต ถือเป็นความสามารถของชาวนอรเวยอยางแทจริง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คริสตเตียนซุน

ถนนขามทะเลแอตแลนติก

 บาย

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกของประเทศนอรเวย เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี
พิเศษและนาสนใจท่ีสุดของประเทศนอรเวยซ่ึงเกิดจากผลพวงของสงครามโลกครั้งท่ีสอง
มีเกาะและแนวชายฝ่ังทางธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณอันสวยงาม

เป็นถนนสุดสวยท่ีมีระยะทางยาว 8.3 กิโลเมตร ท่ีว่ิงผานหมูเกาะ Eide และ Averøy
ใน Møre og Romsdal ประเทศนอรเวย ผาน Hustadvika ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของทะเล
นอรวีเจียนท่ีเชื่อมเกาะ Averøy กับแผนดินใหญและคาบสมุทร Romsdalshalvøya
ถนนน้ีประกอบไปดวยสะพานและสถานท่ีพักผอนระหวางทาง ท้ังยังมีรานอาหาร
กิจกรรมตกปลา การดําน้ํา และธุรกิจรีสอรทจัดตั้งขึ้นบนเกาะระหวางทางดวย



วันท่ี 7 ทรอนดไฮม - วิหารนีดารอส - เกาะพระ - ทาอากาศยาน
คริสเตียนซุนด - ทาอากาศยานนารวิก - นารวิก

ปอมควัลวิค
ท่ีน่ีเป็นปอมปราการท่ีสรางขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง และยังคงอนุรักษไวเป็น
เครื่องเตือนใจในความโหดรายของสงคราม ท่ีน่ีจะไดเห็นอาวุธยุทโธปกรณรวมถึงหลุม
หลบภัยของชาวนอรเวยท่ีทําสงครามตอสูกับชาวเยอรมันในชวงนั้น

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Scandic Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางตอสู เมืองทรอนไฮลม (ระยะทาง 197 ก.ม.) เป็นเมืองประวัติศาสตรท่ีตั้งอยูในภาคกลางของนอรเวย อีกท้ัง
ยังเป็นเมืองสําคัญท่ีเกาแกและมีความสําคัญ ทางดานมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศนอรเวยซ่ึงตั้งอยูบริเวณปากแมน้ํา
Nidelva เย่ียมชมโบราณสถานตางๆ สถานท่ีจัดแสดงวัฒนธรรม ทรอนไฮลมโอบลอมดวยภูเขาและเกาะเล็กๆ

นําทานเดินขามแมน้ําท่ี Old Town Bridge แลวเดินผานซุม Lykkens (ประตูแหงความสุข) เพ่ือไปท่ี Bakklandet ยาน
ท่ีมีบานไมสีสันสดใส รานคา

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมวิหารนีดารอส Nidaros Cathedral เป็นสถานท่ีสําคัญในเมืองซ่ึงจะมีนักแสวงบุญมาเยือนตั้งแตศตวรรษท่ี 11
นักแสวงบุญเหลาน้ีจะเดินมาจากออสโล ซ่ึงเป็นระยะทางถึง 640 กิโลเมตรเพ่ือมาสักการะหลุมฝังศพนักบุญเซนต Olav
Haraldsson ของนอรเวย

นําทานชมความงดงามของ หมูบานชาวประมง หลากสีสันท่ีตั้งเรียงรายไปตามแมน้ํา Nidelva โดยหมูบานเหลาน้ีลวนมี
ความเกาแกมาตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 18 อีกท้ังยังเป็นจุดท่ีถือวาสวยท่ีสุดของเมือง

จากนั้นเดินทางตอสู เกาะพระ ( Munkholmen Island ) โดยเกาะแหงน้ีตั้งอยู ทางตอนเหนือของเมืองทรอนไฮม ใน
อดีตเกาะแหงน้ีเป็นท่ีตั้งของโบสถ ปอมปราการ และสถานท่ีสําหทรับการคุมขังนักโทษ บนเกาะยังมีรานกาแฟ รานอาหารเล็กๆ
อิสระตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

19.00 น. เดินทางสูเมืองนารวิค โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี....

20.35 น. ถึงเมืองนารวิค (Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเวยท่ีแวดลอมดวยภูเขาและทะเลอันกวางใหญ
มีชื่อเสียงในเรื่องของพ้ืนท่ีการเลนสกีท่ีมีความเป็นเอกลักษณ โดยสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดเป็นอยางมากในชวงฤดูหนาว
อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พรอมกับแนวชายฝ่ังฟยอรดและวิวภูเขาท่ีรายลอมเมืองอยางสวยงาม

พักท่ี Scandic Bakklandet หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ทรอนดไฮม
ทรอนไฮม หรือ บางคนอาจเรียกวา ทรอนดเฮม (Trondheim) เป็นเมืองทองเท่ียวท่ี
สําคัญ ท่ีตั้งอยูในภาคกลางของนอรเวย อีกท้ังยังเป็นเมืองสําคัญท่ีเกาแกและมีความ
สําคัญ ทางดานมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศนอรเวยอีกดวย ทรอนไฮม เป็น
ศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยทางเทคโนโลยีและการแพทยของนอรเวย อีกท้ังยังเป็น
เมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และยังมีประวัติยอนหลังไปถึง คริสตศตวรรษท่ี
13

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารนีดารอส

เกาะพระ

 บาย

เป็นสถานท่ีสําคัญในเมืองซ่ึงจะมีนักแสวงบุญมาเยือนตั้งแตศตวรรษท่ี 11 ในอดีตวากัน
วามีนักแสวงบุญบางคนเดินมาจากออสโล ซ่ึงเป็นระยะทางถึง 640 กิโลเมตร เพ่ือมาสัก
การะหลุมฝังศพนักบุญเซนต Olav Haraldsson ท่ีอยูในวิหารแหงน้ี นับไดวาวิหารนีรา
ดอสเป็นอีกสถานท่ีสําคัญท่ีชาวนอรเวยใหความเคารพนับถือเป็นอยางมาก

เกาะแหงน้ีตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองทรอนไฮม ในอดีตเกาะแหงน้ีเป็นท่ีตั้งของโบสถ
ปอมปราการ และสถานท่ีสําหทรับการคุมขังนักโทษของนอรเวย บนเกาะยังมีรานกาแฟ
รานอาหารเล็กๆ

ทาอากาศยานคริสเตียนซุนด

ทาอากาศยานนารวิก

นารวิก

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการเมืองคริสเตียนซุนด ตั้งอยูท่ีบริเวณสันเขา
Kvernberget ซ่ึงเป็นเนินเขาบนเกาะ Nordlandet

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล Evenes ในเขต Nordland ให
บริการในเมืองตาง ๆ ของ Harstad และ Narvik โดยตั้งอยูรวมกับสถานีอากาศ
Evenes ของกองทัพอากาศนอรเวย

เมืองนารวิกทางตอนเหนือของประเทศนอรเวยแวดลอมดวยภูเขาและทะเลกวางไกลอีก
ท้ังยังเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสมาทรงทอด
พระเนตรการทําเหมืองแรของเมืองซ่ึงยังคงเปิดใหบริการจนถึงปัจจุบัน



วันท่ี 8 สโลเวอร - แฮมนอยด - หมูบานเอกัม

 Scandic Bakklandet หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรม / เดินทางเขาสูสนามบิน

นําทานเดินทางสูเมืองสโวลเวอร ชมความสวยงามของเมืองสโลเวอร เมืองสวยนารักท่ีขนาดพ้ืนท่ีเพียงแค 2.3 ตาราง
กิโลเมตร ท่ีตั้งอยูทางใตของเกาะเอาสตวอเกออี “Austvågøya” ท่ีเป็นสวนหน่ึงของหมูเกาะโลโฟเทน เกาะท่ีมีชื่อเสียงเรื่อง
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของประเทศนอรเวย ถือเป็นแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเท่ียวชมหมูบานแฮมนอยด “Hamnoy” หมูบานชาวประมงท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามของหมูเกาะโลโฟเตน อิสระให
ทานไดความสวยงามของหมูบานแฮมนอยดตามอัธยาศัยนําทานเดินทางสูเสนทางชมวิวของเกาโลโฟเทน

นําทานแวะชมหมูบานชาวประมงเอกัม (Eggum) ตั้งอยูบนฝ่ังทะเลของเกาะVestvågøy เพียงแหงเดียวอยูระหวางทะเล
กับภูเขา สถานท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวชมจํานวนมากท่ีมาสัมผัสกับพระอาทิตยเท่ียงคืน ชมจุดชมวิว ท่ีหันหนาไปทางทะเล เป็น
พ้ืนท่ีพักผอนในรูปวงกลม มีงานศิลปะท่ีสวยงามของศิลปิน Marcus Raetz

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารตามอัธยาศัย

พักท่ี Thon Hotel Lofoten, Svolvaer หรือระดับใกลเคียง

สโลเวอร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองชาวประมงสุดสวยท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเพียงแค 2.3 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางใตของ
เกาะเอาสตวอเกออี “Austvågøya” ท่ีเป็นสวนหน่ึงของหมูเกาะโลโฟเทน เกาะท่ีมีชื่อ
เสียงเรื่องทัศนียภาพท่ีสวยงามของประเทศนอรเวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

แฮมนอยด บาย

หมูบานชาวประมงท่ีเกาแกและงดงามท่ีสุดในหมูเกาะโลโฟเตน ตั้งอยูในเมืองโมสเคน
เนส หมูบานแฮมนอยดแมวาจะมีขนาดเล็กแตมีทัศนียภาพและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ
งดงามอยางแทจริง



วันท่ี 9 หมูบานเรเนย - หมูเกาะโลโฟเทน - สโลเวอร - จุดชมวิวหมูบาน
เล็คเนส

หมูบานเอกัม
เป็นอีกหมูบานอันสวยงามท่ีตั้งอยูบนฝ่ังทะเลของเกาะ Vestvågøy ซ่ึงตั้งอยูระหวาง
ทะเลกับภูเขา เป็นอีกสถานท่ีท่ีพักทองเท่ียวชอบมาพักผอนเพ่ือชมพระอาทิตยเท่ียงคืน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Thon Hotel Lofoten, Svolvaer หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางตอสูหมูบานเรเนย Reinehalsen ตั้งอยูท่ีเชิงภูเขา Reinebringen และเป็นหน่ึงจุดถายรูปท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด
ของประเทศนอรเวย นักทองเท่ียวจํานวนมากมา ณ ท่ีจุดน้ีทุก ๆ ปีเพ่ือถายรูปเมืองเรเนย โดยมีเทือกเขา Reinefjord เป็นพ้ืน
หลัง

นําทานเท่ียวชม หมูบานแฮมนอยด “Hamnoy” หมูบานชาวประมงท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามของหมูเกาะ โลโฟเตน อิสระให
ทานไดความสวยงามของหมูบานแฮมนอยดตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูหมูบานโอตั้งอยูท่ีปลายดานใตของMoskenesøy และหมูเกาะ Lofoten หมูบานโอ เสมือน พิพิธภัณท่ีมี
ชีวิต กระทอมของชาวประมง ตูอบปลาแหง เป็นฉากโปสการดท่ีวางจําหนายในรานของท่ีระลึก เป็นทาเรือประมงท่ีสําคัญ (ปลา
มากกวา 700,000 ตัวจะถูกแขวนไวใหแหงท่ีน่ีทุกๆ ฤดูรอน)

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวหมูบานเล็คเนส (Lekness) ตั้งอยูในใจกลางเกาะ Lofoten บนชายฝ่ังตะวันตกศูนยกลางการ
ปกครองในภูมิภาคน้ีลอมรอบไปดวยทิวทัศนอันงดงามของ เขาท่ีพุงขึ้นมาจากน้ําสรางความสวยงามแปลกตา ของฟยอรด

จากนั้นเดินทางทางสูเมืองสโลเวอร

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารตามอัธยาศัย

พักท่ี Thon Hotel Lofoten,Svolvaer หรือระดับใกลเคียง

หมูบานเรเนย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จุดถายรูปท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของประเทศนอรเวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 10 ทาอากาศยานสโลเวอร - ทาอากาศยานออสโล (การเดอรมอน)
- ยานเอเคอรบรูค

หมูเกาะโลโฟเทน

สโลเวอร

จุดชมวิวหมูบานเล็คเนส

 บาย

หมูเกาะน้ีตั้งอยูทางตอนเหนือของนอรเวย มีหมูบานเล็กๆ กระจายอยูตามท่ีตางๆ เสริม
เติมแตงความงดงามของวิวทิวทัศน ท่ีเป็นเอกลักษณของท่ีน่ี จริงๆแลวหมูเกาะ Lofoten
อยูเหนือจาก arctic circle (ประมาณตอนเหนือของอลาสกาหรือกรีนแลนด) พอสมควร
ซ่ึงควรจะหนาวมากๆ แตเนืองจากไดรับอานิสงสจากลมรอนพ่ีพัดมาจากอาวแมกซิโก จึง
ทําใหอากาศคอนขางเย็นสบาย โดยเฉพาะในฤดูรอน เป็นอีกแหงท่ีสิ่งกอสรางผสมผสาน
กับความงดงามของธรรมชาติไดอยางลงตัว

เป็นเมืองชาวประมงสุดสวยท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเพียงแค 2.3 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางใตของ
เกาะเอาสตวอเกออี “Austvågøya” ท่ีเป็นสวนหน่ึงของหมูเกาะโลโฟเทน เกาะท่ีมีชื่อ
เสียงเรื่องทัศนียภาพท่ีสวยงามของประเทศนอรเวย

ตั้งอยูในใจกลางเกาะโลโฟเทน บนชายฝ่ังตะวันตกศูนยกลางการปกครองในภูมิภาคน้ี
ลอมรอบไปดวยทิวทัศนอันงดงาม กับภาพภูเขาเขาท่ีพุงขึ้นมาจากน้ํา สรางความสวยงาม
อยางแปลกตา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Thon Hotel Lofoten,Svolvaer หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูสนามบิน

11.05 น. ออกเดินทางสูออสโล โดยสายการบินนอรวีเจ้ียนแอรไลน เท่ียวบินท่ี DY365

12.50 น. เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวย ชม“กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอรเวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมวิวทิวทัศน ยานเอเคอรบรูค (Aker Brygge) ยานชอปป้ิงขางทาเรือเป็นท่ีนิยมแหงหน่ึงของนักทองเท่ียว และท่ี
ตั้งของศาลาวาการ (Town Hall) แนวอารตเดคโคสถาปัตยกรรมท่ีดูทันสมัย ประดับไปดวยน้ําพุ สวน และประติมากรรมเติมแตง
ใหดูกลมกลืนใกลกันเป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีๆมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผูท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกล
ออกไปคือโรงโอเปรา ท่ีถูกสรางขึ้นมาใหมดวยแนวคิดสถาปัตยกรรมรวมสมัย ผานชมโบสถโดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา พระราชวัง
ราชวงศนอรเวย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

่



วันท่ี 11 อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด) - ทา
อากาศยานออสโล (การเดอรมอน)

พักท่ี Radisson Blu Park Hotel หรือระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานสโลเวอร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองสโลเวอรในเขตเทศบาลวากานของภูมิภาคโลโฟเทน
ดําเนินการโดย Avinor ซ่ึงเป็นองคกรการบินพลเรือนของรัฐ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานออสโล (การเดอรมอน)

ยานเอเคอรบรูค

 บาย

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีการเดอรมอน ในเขตยูลเลนแซเกอร ประเทศนอรเวย หางจากตัว
เมืองกรุงออสโลไปทางเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร เริ่มเปิดใชในเชิงพาณิชยตั้งแตปี
พ.ศ. 2541 เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศนอรเวย รวมท้ังเป็นฐานใหบริการของ
สแกนดิเนเวียน แอรไลน และนอรเวเจียนแอรชัตเทิล และยังเป็นทาอากาศยานสําคัญ
ของสเตอรลิงแอรไลน และไวเดเรอร

ยานน้ีเป็นสวนหน่ึงของเขตเซนทรัมในกรุงออสโล ซ่ึงเป็นท่ีรูจักกันดีในเรื่องของทาเรือท่ี
เต็มไปดวยรานอาหาร บาร ยานท่ีอยูอาศัย ปัจจุบันมีรานอาหารกวา 40 รานและรานคา
ตางๆ กวา 60 ราน นอกจากน้ียังมีผับ โรงภาพยนตร โรงละครและหางสรรพสินคาอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Radisson Blu Park Hotel หรือเทียบเ่า

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร” ทานจะท่ึงผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวย ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลาถึง
40 ปี ในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงใหยุวชนไดเห็นวัฏจักรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ี
ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน นําทานเช็คอิน แลวพักผอนบริเวณอาคารผูโดยสารขาออก

บาย

14.15 น. โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 955

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 12 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

อุทยานฟรอกเนอร (สวนประติมากรรมวิกแลนด)
เป็นพ้ืนท่ีอุทยานหน่ึงในออสโล ท่ีความพิเศษของท่ีแหงน้ีอยูท่ีผลงานศิลปะประติมากรรม
มนุษยเปลือยในหลากหลายอิริยาบถ โดยผานผลงานการแกะสลักรูปเหมือนจากหิน
แกรนิต และการหลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย เป็นผลงาน
ของกุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยชื่อดัง อีกท้ังสวนน้ียังไดรับการยอมรับวา
เป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ทาอากาศยานออสโล (การเดอรมอน) บาย

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีการเดอรมอน ในเขตยูลเลนแซเกอร ประเทศนอรเวย หางจากตัว
เมืองกรุงออสโลไปทางเหนือประมาณ 48 กิโลเมตร เริ่มเปิดใชในเชิงพาณิชยตั้งแตปี
พ.ศ. 2541 เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศนอรเวย รวมท้ังเป็นฐานใหบริการของ
สแกนดิเนเวียน แอรไลน และนอรเวเจียนแอรชัตเทิล และยังเป็นทาอากาศยานสําคัญ
ของสเตอรลิงแอรไลน และไวเดเรอร

 กิจกรรม เชา

06.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 60,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ช.ม./วัน 

 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล    หรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําใหตองมี
การปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก 

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม 
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คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง

น้ําด่ืมบนรถ วันละ 1 ขวด

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท                                                         
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / วัน / ทาน (หากทานประทับใจในการบริการ)

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง

* พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณท่ีสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
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สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ
ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน
และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบ
หมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเป็นไปได ความเหมาะสม และผล
ประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

 
 


