
 

 
NORWAY  TROMSO – LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS (TG) 

นอร์เวย์ 
ทรอมโซ่ - หมู่เกาะโลโฟเทน – หมูเ่กาะสวาลบาร์ด 

12 วัน 9 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) 
เส้นทางสุดมหัศจรรย์ที่ท่านต้องไปสัมผสัให้ได้สักคร้ังในชีวติ!! 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางสุดมหศัจรรยท่ี์นักเดินทางอยากไปสมัผสัสกัครั้งหน่ึง 

>> ชมหมู่เกาะ SVALBARD หมู่เกาะใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุด ได้ช่ือว่าดนิแดนแห่งหมีขาว  

>> ชมหมู่เกาะ LOFOTEN ธรรมชาตสุิดมหัศจรรย์  

>> ชมเมือง LONGYEARBYEN เมืองใหญ่สุดของเกาะสวาลบาร์ด 

>>  ล่องเรือ ชมฟยอร์ด ISFJORD สุดสวยของเกาะสวาลบาร์ด 

>> หมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึน้ช่ือว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน  

>> ชมเมือง TROMSO  เมืองทีไ่ด้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ   

>> น่ังเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)  

>> สัมผสัประสบการณ์น่ังสุนัขลากเล่ือน Dog Sled   

>> ชมเมือง NARVIK เมืองที่รัชกาลที ่5 เคยทรงเสดจ็ประพาส 

>>  ชมถํา้นํา้แขง็ ICE CAVE  บนเกาะสวาลบาร์ด 

>> ชม พพิธิภณัฑ์หมู่บ้านชาวประมง ที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน 

>> กจิกรรมจบัปู Brown Crab Safari  พร้อมอิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น 

>> ช้อปป้ิงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ 

 
พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว  
เมนูพเิศษ 

BROWN CRAB /  SEAFOOD / อาหารไทย  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

แจกนํ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 

                                                            

 

กาํหนดการเดินทาง 

1 – 12 พฤษภาคม 2563   

(รับจํานวนจํากดั 20 ท่านเท่าน้ัน) 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรก (1)  สนามบินสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 

  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัทีส่อง  (2)   ออสโล – ชมเมือง - สวาลบาร์ด - ลองเยยีร์เบียน 

00.20 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 954 

06.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง)  
จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอนัดับให้เป็นเมืองทีม่ีค่า

ครองชีพแพงทีสุ่ดในโลกสําหรับชาวต่างชาต ินาํท่านเท่ียวชมกรุงออสโล ผา่นไปชมปราสาท Akurshus งาน

สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แลว้ไปชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER 

PARK) ท่ีมีประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นอยู ่สู่ภาพชีวติและการด้ินรนต่อสู้ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็น

ผลงานประติมากรช่ือดงั กุสตาฟ วเิกอแลนด ์แลว้กลบัเขา้สู่เขตใจกลางเมือง นาํคณะเขา้ชมพพิธิภัณฑ์เรือ

ไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้างจากไม ้ในยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ 

ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย ั้งจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวติประจาํวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 1,000 ปี 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล 
15.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสวาลบาร์ด (SVALBARD) สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่SK4496 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินลองเยยีร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด  นาํท่านตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  

หมู่เกาะสวาลบาร์ด (SVALBARD) เป็นเกาะท่ีตั้งอยู ่เหนือเส้นอาร์คติค (Arctic Circle) อยูใ่กลก้บัขั้วโลก

เหนือ มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี สวาลบาร์ด (Svalbard) เป็นภาษาของชาวนอร์ธโบราณ(ช่ือเรียก

ของชาวไวก้ิงโบราณ) ซ่ึงแปลวา่ พื้นท่ีชายฝ่ังท่ีหนาวเยน็โดยเร่ืองเล่าการคน้พบทวปีมีแหล่งอา้งอิงจาก

จดหมายเหตุต่างๆมาเกือบ 1,000 ปี และเน่ืองจากบริเวณรอบๆเกาะมีพวกวาฬอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากเกาะน้ี

จึงเคยถูกใชเ้ป็นฐานสาํหรับชาวประมงท่ีออกมาล่าวาฬของชาวนอร์เวย ์ซ่ึงปัจจุบนัท่านจะพบเห็นแต่เพียง

อาคารท่ีเคยใชเ้ป็นฐานสาํหรับนกัล่าวาฬเท่านั้น ปัจจุบนัเกาะสวาลบาร์ดมีประชากรประมาณ 2,600 คน

เท่านั้น จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ลองเยยีร์เบียน (LONGYEARBYEN) ชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดและ

ศูนยก์ลางการบริหารของสวาลบาร์ดเมืองน้ีตั้งอยูใ่น หุบเขาลองเยยีร์ดาเลน (Longyeardalen) และเป็นท่ีตั้ง

ของสภาชุมชนลองเยยีร์เบียน สถานท่ีราชการ ท่าเรือ มหาวทิยาลยั สนามบิน โรงเรียน และโบสถค์ริสต์

ศาสนา 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั   RADISSON BLU HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัทีส่าม (3)  ลองเยยีร์เบียน – ICE CAVE TOUR – BOAT TOUR 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
 นาํท่านออกเดินทางโดย SNOWCAT สู่ถํา้นํา้แขง็ (ICE CAVE) ท่ีมีอายกุวา่พนัปี โดยถํ้านํ้าแขง็จะมี

รูปร่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเฉพาะในแต่ละปี นาํท่านชม ลองเยยีร์กลาเซียร์ (LONGYEAR GLACIER)  

ซ่ึงมีพื้นท่ีกวา่ 60% ของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ใหท้่านไดช้มความงดงามของธารนํ้าแขง็ท่ามกลางหิมะท่ีขาว

โพลนไปทัว่พื้นท่ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 นาํท่านล่องเรือชมความงดงามธรรมชาติของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ชมความงดงามของ ISFJORD ซ่ึงใน

ระหวา่งล่องเรือท่านมีโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นสัตวห์ลากหลายสายพนัธ์ุท่ีดาํรงชีวติอยูบ่นเกาะแห่งน้ี อาทิเช่น  

 หมีขาว (POLAR BEAR), สุนัขจิง้จอกข้ัวโลก (ARCTIC FOX), นกพฟัฟิน (PUFFIN), วอลรัส, แมวนํา้ 

และวาฬหลายสายพนัธ์ุ ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ขณะเดินทาง (ใช้เวลาประมาณ 4 – 5 ชม.) 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั   RADISSON BLU HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ส่ี (4)  ลองเยยีร์เบียน - สุนัขลากเล่ือน - SVALBARD BREWERY 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
จากนั้นนําท่านสัมผสัประสบการณ์ด้วยการขบัเคล่ือนสุนัขลากเล่ือน (Dog Sledding) โดยฮสัก้ีเป็น

สุนขัท่ีมีมายาว นานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการลากเล่ือนบรรทุกส่ิงของ หรือเป็นพาหนะในพื้นท่ีท่ีปก

คลุมไปดว้ยนํ้าแขง็และหิมะ ฮสัก้ีจึงไดก้ลายมาเป็นสุนขัลากเล่ือนพนัธ์ุแท ้ท่ีมีประสิทธิภาพในการลากเล่ือน

สูงสุดในบรรดาสุนขัลากเล่ือนทั้งหมด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านชมเหมืองถ่านหินทีเ่ลกิกจิการแล้ว ( The Old Coal Mine) นาํท่านเดินลดัเลาะไปในช่องท่ีเจาะ

ในภูเขาสัมผสัประสบการณ์ของการทาํเหมืองถ่านหินในอดีต การทาํเหมืองถ่านหินเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญั

ท่ีสุดของสวาลบาร์ด มาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 20 และยงัคงมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของสวาลบาร์ด  
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จากนั้นนาํท่านเขา้ชม SVALBARD BREWERY ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2011 และไดท้าํการผลิตเบียร์คร้ังแรกใน

เดือนสิงหาคมปี 2015 หกปีของความพยายามในการเปล่ียนแปลงกฎหมายตั้งแต่ปี 1928 ซ่ึงหา้มการผลิต

แอลกอฮอลใ์นสวาลบาร์ด ใหท้่านไดชิ้มเบียร์ท่ีผลิตในเมืองแห่งน้ี 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั   RADISSON BLU HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ห้า (5)  ลองเยยีร์เบียน - ทรอมโซ่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
 นาํท่านชมโบสถ์สวาลบาร์ด (Svalbard Church) ซ่ึงเป็นโบสถแ์ห่งแรกของลองเยยีร์เบียนและเป็น

โบสถท่ี์อยูเ่หนือสุดของโลก สร้างเม่ือปีค.ศ.1921 จากนั้นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์สวาลบาร์ด  

(Svalbard Museum) ท่ีจะเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่การคน้พบเกาะแห่งน้ี,  
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อุตสาหกรรมการล่าวาฬและสัตวพ์ื้นถ่ิน, อุตสาหกรรมเหมืองแร่, การพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อ

ทดแทนการทาํเหมือง, ชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นในอดีตทั้งชาวนอร์เวยแ์ละชาวรัสเซียท่ีตั้งรกรากท่ีเกาะแห่ง

น้ี และการศึกษาคน้ควา้วจิยัเพือ่รักษาความย ัง่ยนืของสภาพส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพของ

สวาลบาร์ด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน 
14.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ่ (TROMSO) โดยสายการบินสแกนดิเนเวยีน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่SK4425 

16.20 น. เดินทางถึงสนามบินทรอมโซ่ นําท่านตรวจรับสัมภาระ 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมนั

เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตอนเหนือของนอร์เวย ์ถือวา่เป็นอีกเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาชมความงดงามของ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีสาํคญัทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในดินแดนแถบน้ี ถือวา่เป็นอีกหน่ึง

ในพื้นท่ียอดนิยมของบรรดานกัท่องเท่ียวอยา่งมากเลยทีเดียว 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั   SCANDIC ISHAVNSHOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่หก (6)  ทรอมโซ่ - ชมเมือง - น่ังกระเช้า - ยอดเขาสโตรสไตเนิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ข้ัวโลก (Polar Museum) อีกหน่ึงพิพิธภณัฑท่ี์อยูใ่นอาคารไมสี้แดง มีลกัษณะ

คลา้ยๆกบัโกดงัเก็บของ ตั้งอยูบ่นท่าเทียบเรือ เป็นอีกหน่ึงอาคารแห่งประวติัศาสตร์ของประเทศนอร์เวย ์ซ่ึง

ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 1830 ภายในมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของภูมิภาค การสาํรวจขั้วโลก รวมไป

ถึงพื้นท่ีในแถบอาร์กติก นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการล่าสตัวใ์นเขตอาร์กติก ซ่ึงไดแ้ก่ ปลาวาฬ หมี

ขั้วโลก และสิงโตทะเล จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเขา้ชม มหาวหิารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวหิารท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างข้ึนในปี 1965 อีกทั้งยงัมีโครงสร้างโดดเด่น ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจในการ 

สร้างมากจากสภาพภูมิทศัน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย ์มหาวหิารอาร์คติกยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงอีกแห่ง หน่ึงของเมืองทรอมโซ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถชมความงามของพระ

อาทิตยเ์ท่ียงคืนไดอ้ยา่งชดัเจน เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอธัยาศยั   

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์เวย ์ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ด)                    7 | P a g e  

 

https://sommaroy.no/


 
จากนั้นนาํท่านน่ังเคเบิล้คาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงท่ีมีจุด

ชมววิท่ีสามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกลเ้คียงท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกนัโดยมีร่องนํ้า

ซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะตั้งแต่ยุคนํ้าแขง็ กลายเป็นฟยอร์ดอยูโ่ดยรอบ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ

ของเมืองทรอมโซจากมุมสูง 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั   SCANDIC ISHAVNSHOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัทีเ่จ็ด (7)  ทรอมโซ่ – บาร์ดู - สโววาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองบาร์ดู (Bardu) (ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม.) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนสัตว์

ท่ีอยูเ่หนือท่ีสุดของโลก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 นาํท่านเขา้ชม สวนสัตว์ Polar Park สวนสัตวท่ี์อยูเ่หนือสุดของโลก และยงัเป็นศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุสัตวใ์น

แถบขั้วโลก และถือวา่เป็นบา้นขนาดใหญ่ของสัตวส์ายพนัธ์ุนกัล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวม

ไปถึงสตัวอ่ื์นๆ อีกหลากสายพนัธ์ุ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, ววัมสักอ์อ็กซ์ อีกดว้ย 
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 ชม. 30 นาที) หมู่

เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย ์เป็นหมู่บา้นของ

ชาวประมงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทาํปลาตากแห้งส่งออกท่ีมีช่ือเสียง

โด่งดงัไปทัว่โลก เอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของหมู่เกาะแห่งน้ีก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของ

ชาวประมงท่ีกลายเป็นสีสันริมชายฝ่ัง ท่ีไม่วา่ใครไดม้าเยอืนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก เป็นหน่ึงใน

สถานท่ีสาํหรับการดูแสงเหนือท่ีโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงของนอร์เวย ์เน่ืองจากความมหศัจรรย ์ ทาง

ธรรมชาติท่ีถูกเสกสร้างมาอยา่งพิถีพิถนั มีผนืนํ้าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมดว้ย

บา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นบัวา่เป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติท่ีดูคลา้ยเมืองในจินตนาการ

มากกวา่ความจริง  

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  THON HOTEL LOFOTEN หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัทีแ่ปด  (8)  สโววาร์ - หมู่บ้าน Å – รีนน์ - แฮมนอยด์ - นัสฟยอร์ด – เลกเนส - สตัมซุนด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาที) เป็นหมู่บา้นท่ีอยูป่ลาย

สุดของหมู่เกาะ LOFOTEN อนัเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือวา่เป็นหมู่บา้นท่ีไดรั้บความนิยม

อยา่งมากจากนกัท่องเท่ียว นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING 

VILLAGE  MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวประมงท่ีอาศยัอยูบ่นหมู่เกาะโล

โฟเทน ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 250 ปี ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีสถานท่ีต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้

ชม อาทิโรงงานผลิตนํ้ามนัตบัปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY)ร้านขายเบเกอร่ี และร้านขายของท่ี
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ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทําการเน่ืองจากวนัหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า) ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมหมู่บา้น และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงั เมืองรีนน์ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 นาที) ซ่ึงอยูท่างตอน

ใตข้องเกาะ ระหวา่งสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 

ซ่ึงเป็นถนนเส้นหลกัสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นาํท่านเดินทางผา่นถนนเส้นเล็กๆเช่ือมต่อระหวา่งเกาะ

เล็กเกาะนอ้ย ขา้มสะพานต่างๆ จนกระทัง่เดินทางถึง เมือง REINE ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมเมือง  

 
นาํท่านเท่ียวชมหมู่บา้น แฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้นชาวประมงท่ีปรากฏอยูใ่นโปสการ์ดโลโฟเทน ท่ี

นกัท่องเท่ียวสามารถพบเห็นไดบ้่อยตามร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้นชาวประมงหลากสี พร้อมววิ

ของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลงันบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามยิง่ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม  
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นาํท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที) อีกหน่ึง เมืองเล็กๆน่ารักๆ

แห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ใหท้่านไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่นํ้า และทะเลสาบท่ี สะทอ้น

ภาพเทือกเขาบนผนืนํ้า นาํท่านเท่ียวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ท่ีได้

ช่ือวา่เป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดียิง่อีกแห่งของ นอร์เวย ์หมู่บา้นแห่ง

น้ีมีการรังสรรคห์มู่บา้นหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยงัคงอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไว ้อยา่งดียิง่ อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั หรือจะนัง่เล่น จิบกาแฟ ช่ืนชมกบัธรรมชาติของเมืองน้ี นอกจากน้ี เมืองนสัฟ

ยอร์ดยงัไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย  

 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) อีกหน่ึงเมืองสวยอนัข้ึน

ช่ือของหมู่เกาะ LOFOTEN นาํท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจ นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ไวกิง้ 

(LOFOTR VIKING MUSEUM) เน่ืองจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการคน้พบวา่เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาว

ไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑไ์วก้ิงท่ีแสดงเร่ืองราวและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาวไวก้ิงไว้

มากมาย ซ่ึงรูปแบบพิพิธภณัฑถู์กออกแบบโดยใชโ้ครงเรือไวก้ิงโบราณและภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของ

เคร่ืองใชแ้ละเร่ืองราวเก่ียวกบัวถีิชีวติของชาวไวก้ิง  

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองสตัมซุนด์ (STAMSUND) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที)   

  เป็นเมืองหมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆน่ารักบนเกาะโลโฟเทน 
ท่ีพกั  LIVE HOTEL LOFOTEN หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัทีเ่ก้า (9)  สตัมซุนด์ - BROWN CRAB SAFARI - นาร์วคิ – CABLE CAR 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
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 นาํท่านสมัผสักบัประสบการณ์แปลกใหม่กบั กจิกรรมการน่ังเรืออกไปจับปู (BROWN CRAB SAFARI) ท่ีมี

อยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลก เจา้หนา้ท่ีจะโชวว์ธีิการจบัปู ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัปูและปรุงอาหารมื้อ พเิศษให้ท่านได้

ลิม้รส เน้ือปู แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิม่เป็นอาหารกลางวนั  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วคิ (NARVIK) (ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง 30 นาที) เมือง

ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวยท่ี์แวดลอ้มดว้ยภูเขาและทะเลอนักวา้งใหญ่ มีช่ือเสียงในเร่ืองของพื้นท่ีการ

เล่นสกีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ โดยสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยงัเป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกบัแนวชายฝ่ังฟยอร์ดและววิภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองอยา่งสวยงาม อีก

ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสอีกดว้ย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองที ่FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมววิ

บรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วคิ 

 
ทีพ่กั SCANDIC HOTEL NARVIK หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่สิบ  (10)  นาร์วคิ - อฟีเนส - ออสโล - ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินอฟีเนส 

10.40 น. ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวยีน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SK4083 

12.20 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นาํท่านตรวจรับสัมภาระ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

  นาํท่านเท่ียวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพ

แพงท่ีสุดในโลกสาํหรับชาวต่างชาติ นาํท่านชมท่าเรือ Aker Brygge เคยเป็นท่ีตั้งของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในนอร์เวย ์ปัจจุบนัถูกปลุกใหฟ้ื้นกลบัมามีชีวติชีวาอีกคร้ัง หลงัมีการปรับปรุงเป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัท่ี

ทนัสมยั มีบา้นเรือน และร้านคา้มากมาย เป็นแหล่งรวมผบับาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากน้ียงัมีทั้งผบั 

โรงหนงั โรงละครและหา้งสรรพสินคา้ เป็นแหล่งรวมความบนัเทิงยอดนิยมของออสโล จากนั้นนาํท่านชอ้ป

ป้ิง ณ ยา่นถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

นอร์เวย ์เป็นแหล่งทั้งยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งพบปะของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีมาเยอืนนอร์เวย ์ตั้งอยูก่ลาง

กรุงออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝากของขวญัท่ีน่าซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขนสัตว ์นํ้ามนั

ปลา เนยแขง็เทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุก๊ตา Troll ตุก๊ตาพื้นบา้นของนอร์เวย ์เคร่ืองครัว 

พวงกุญแจ เป็นตน้ สินคา้และ ของท่ีระลึกต่างๆ 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL OSLO หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สิบเอด็  (11)   ออสโล - สนามบิน – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อทาํการเช็คอินและทาํ   TAX REFUND 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 955 

วนัที่สิบสอง  (12)  สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ   

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 

 

หมายเหตุ : 

รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 

การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีนํา้มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม

ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึง

หรือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้

จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7

ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

1 – 12 พฤษภาคม 2563 199,900 199,900 194,900 189,900 40,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  

 

 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
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การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

 

หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (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% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงนิค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใช้

เดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ 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) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินไทย (TG) อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวา่งนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ◊ สาํหรับนํ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23  กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน) ถือ

ข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม 

 ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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