
 

 

หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10 วัน 
 
 
 



 

ก าหนดการเดินทาง      

 วันแรกของการเดินทาง          สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                 

21.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ที่
จากบริษทั ฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกให้ท่าน 

วันที่สองของการเดินทาง    สนามบินสุวรรณภูมิ - ออสโล - ทรอมโซ (นอรร์เวย์)  

00.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954 
06.50 น.       (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์
......... น.       ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน……….. เที่ยวบินที่ …………. 
......... น.       (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียงของนอร์เวยอ์ยู่ในเขต

มณฑลทรอมตอนเหนือของนอร์เวยแ์ละทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทั้งยงัเป็นเมือง
ใหญ่ที่สุ ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) …..  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแลว้.... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่าน นัง่เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน 

(STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิว
ที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกลเ้คียงที่มี
ลกัษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน ้าซ่ึงเกิดจากการ
กดัเซาะตั้งแต่ยุคน ้าแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระ
ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมุม
สูง …ให้ท่านไดช่ื้นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคาร
บา้นไมเ้ก่าแก่ที่ถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสันสดใสฉูดฉาด  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  RADISSON BLUE TROMSO หรือเทียบเท่า 



 

วันที่สามของการเดินทาง  ทรอมโซ - เกาะเซนญ่า 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมมหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) (หมายเหตุ :มหาวิหารอาร์คติกอาจปิดเน่ืองจาก

มีกิจกรรม  ทางศาสนา หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่มีการแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้)…สร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างข้ึนใน
ปี 1965 อีกทั้งยงัมีโครงสร้างโดดเด่นซ่ึงไดร้ับแรงบนัดาลใจ ในการ
สร้างมากจากสภาพภูมิทศัน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย ์.... 
น าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑสั์ตวน์ ้าอาร์คติก (POLARIA) อีกหน่ึง
พิพิธภณัฑท์ีใ่นเมืองทรอมโซ ที่มีการจดัแสดงเก่ียวกบัสัตวน์ ้าต่างๆ

ในเขตอาร์กติค เช่น แมวน ้า ปลา หอย และสัตวท์ี่หาไดเ้ฉพาะในเขตขั้วโลก รวมถึงโชวแ์มวน ้าแสนรู้ ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของสัตวต์่างๆ ..... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศนอร์เวย ์

...แลว้น าท่านเดินทางสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า (HAMN I SENJA) เพื่อเขา้สู่ที่พกั HAMN I SENJA หรือ
เทียบเท่า....ตั้งอยู่บริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะเซนญ่า เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่มีช่ือเสียงและดึงดูด
นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกให้มาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งน้ี  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

วันที่ส่ีของการดินทาง      เกาะเซนญ่า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมเกาะเซนญ่า ชมความงามที่ภูมิประเทศที่ห้อมลอ้มไปดว้ยขุนเขาสลบักบัจุดชมวิว 
TUNGENESET ริมทะเลเป็นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมวิวเทือกเขา OKSHORNAN แวะชม จดุชมววิ 
BERGSBOTN เป็นสะพานไมม้ี  ความยาวถึง 44 เมตร  อิสระให้ท่านชมวิวเบร์ิกฟ
ยอร์ด  (BERGSFJORD) ....  



 

แลว้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวประมงกริลลฟ์ยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มี
ประชากรอาศยัอยู่นอ้ยนิด อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นชม
หมู่บา้นชาวประมงริม 
ฟยอร์ดพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ…. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่าน ท ากิจกรรมลอยตวัในมหาสมุทร (BODY 

RAFTING IN A MAELSTOM) ให้ท่านไดส้นุกสนานกบั
ประสบการณ์ใหม่ ใหท้่านไดใ้ส่ชุดหุ้มฉนวนกนัความร้อน 
พร้อมชูชีพเพื่อลอยตวัอยูใ่นมหาสมุทรใกลก้ระแสน ้าวนที่ไม่เป็นอนัตราย สนุกสนานเพลิดเพลินพร้อม
เก็บภาพความประทบัใจ (เน่ืองจากชุดน้ีเป็นชุดป้องกนัแบบพิเศษ น ้าไม่สามารถเขา้สู่ภายในได ้เป็น
ลกัษณะเหมือนชุดชูชีพ ท าให้ลอยคออยู่ในแม่น ้าน ้าแข็งได ้และไม่รู้สึกหนาวเลย) …. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั  HAMN I SENJA หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง       เกาะเซนญ่า - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - สโววาร์ 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)ตั้งอยู่ที่เมือง 
NORDLAND ประเทศนอร์เวย ์ หมู่บา้นชาวประมงที่ผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพา
การหาปลาในช่วงฤดูหนาวและท าปลาตากแห้งส่งออกที่มีช่ือเสียง  โด่งดงัไป
ทัว่โลก เอกลกัษณ์ที่ส าคญัของหมู่เกาะแห่งน้ีก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม 
(RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝ่ัง ที่ไม่ว่าใครไดม้าเยือน
ก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกไปซะทุกราย เป็นหน่ึงในสถานที่ส าหรับการดู
แสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหน่ึงของนอร์เวย ์เน่ืองจากความ

มหัศจรรย ์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถนัมีผืนน ้าสีฟ้าคราม ทอ้งฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน 
แทรกแซมดว้ยบา้นชาวประมงทรงสวยแปลกตา นบัว่าเป็นเมอืงสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคลา้ยเมืองใน
จินตนาการมากกว่าความจริง…. 



 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมือง HENNINGSVAER เป็นเมืองท่าและ

หมู่บา้นชาวประมงที่ปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงประมงกนัอยาก
คึกคกั เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นกัท่องเที่ยวต่างพากนัมาแวะ
เวียน ซ่ึงจุดเด่นของเมืองน้ีคือบา้นชาวประมงสีแดง 
(RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเลมีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่
มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตดักบัวิวภเูขาที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่
นอ้ย ... 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ ( SVOLVAER) เมืองศูนยก์ลางเขตชุมชน VÅGAN ตั้งอยู่บนโคง้
อ่าวทางใตสุ้ดของเกาะเอาสโตไก (AUSTVÅGØYA) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน…. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั  THON LOFOTEN หรือเทียบเท่า 

วันที่หกของการเดินทาง       สโววาร์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - ไรเนอ - นัสฟยอร์ด - สแตมซุนด์ 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแฮมนอยด์  (HAMNOY) เมืองที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนไดด้ีที่สุดอีกจุด
หน่ึง คือภาพหมู่บา้นชาวประมงสีแดงหนา้ภูเขาสูงตระหง่าน ตดักบัพื้นน ้าสีฟ้าจากน ้าทะเล .....  
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองไรเนอ (REINE) สุดยอด
ของหมู่บา้นที่ไดช่ื้อว่าเป็นสวรรคบ์นดิน ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้
ของเกาะ  ระหว่างสองขา้งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซ่ึงเป็น
ถนนเส้นหลกัสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน น าท่านเดิน
ทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเช่ือต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ขา้ม
สะพานต่างๆ  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น Å เป็นหมู่บา้นที่ไดข้ึ้นช่ือว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN) อนั
เป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลกั E10 ซ่ึงถือว่าเป็นหมู่บา้นที่ไดร้ับความนิยมอย่างมากจากนกัท่องเที่ยว… 
ชมพิพิธภณัฑห์มู่บา้นชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) สัมผสัวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศยัอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี 
ในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีสถานที่ต่างๆให้นกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชม อาทิ โรงงานผลิตน ้ามนัตบัปลาคอด (COD 
LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอร่ี และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านคา้และโรงงาน



 

ต่างๆ อาจปิดท าการเน่ืองจากวนัหยุด เทศกาลโดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้) ให้ท่านไดเ้ดินเล่นชม
หมู่บา้น และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั…. 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนสัฟยอร์ด (NUSFJORD) เมืองเล็กๆที่มีทศันียภาพอนัน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงในหมู่
เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลบักบัแม่น ้า และภาพสะทอ้นวิวเทือกเขาบนผืนน ้ า อิสระให้ท่านเดิน ชม
หมู่บา้นนสัฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงที่เก่าแก่
ที่สุดและยงัคงไดร้ับการอนุรักษไ์วอ้ย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย ์หมู่บา้นแห่งน้ีมีกระท่อมชาวประมง
ทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยงัอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไวเ้ป็นอย่างดี และไดร้ับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดก
โลกจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง
เกาะ VESTVÅGØY 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั LIVE LOFOTEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันเจ็ดของการเดินทาง         สแตมซุนด์ 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ร่วมท ากิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทศันียภาพ
ริมชายฝ่ัง และน าปูทะเลข้ึนมาเพื่อน าไปท าอาหารกลางวนั ถือเป็นเจา้แรกในหมู่
เกาะลอฟโฟเทน ที่จดักิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวได้
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ชมพิพิธภณัฑไ์วก้ิง (LOFOTR VIKING MUSEUM) 

บริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการคน้พบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวก้ิงในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภณัฑ์
ไวก้ิงที่แสดงเร่ืองราวและหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ของชาวไวก้ิงไวม้ากมาย ซ่ึงรูปแบบพิพิธภณัฑถู์ก
ออกแบบโดยใชโ้ครงเรือไวก้ิงโบราณและภายในไดจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชแ้ละเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิต
ของชาวไวก้ิง  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น BALLSTAD หมูบ่า้นชาวประมงแบบดั้งเดิมบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีอายุกว่า 
1,000 ปี ถือว่าเป็นหมู่บา้นชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง และยงัเป็นอีกมุมหน่ึงที่ท่านสามารถถ่ายภาพ
กระท่อมชาวประมงหลงัสีแดง ตดักบัพื้นน ้าทะเลและทอ้งฟ้าอนัสวยงามได ้ถือเป็นวิวจุดขายแห่งหน่ึงของ
หมู่เกาะลอฟโฟเทน….. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคาร   
ที่พกั LIVE LOFOTEN HOTEL  หรือเทียบเท่า  



 

วันแปดของการเดินทาง        สแตมซุนด์ - บอร์โด - ออสโล 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง 
....... น. ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โด (BODO) โดย สายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF807 
....... น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง เมืองบอร์โด เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
....... น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 

SK4406  
....... น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่าน ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮนัเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้

อปป้ิงที่เล่ืองช่ือของเมืองออสโลสินคา้ของฝากที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว คือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจเป็น
ตน้ แต่อย่างไรก็ตาม สินคา้และของที่ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศน้ีจะมีราคาค่อนขา้งสูงเน่ืองจาก
นอร์เวยเ์ป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง 
จากนั้นน าท่าน ชมเมืองออสโล ...ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) เป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น ้า ออสโลฟยอร์ด (OSLO 
FJORD) อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ัง
ของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมืองออสโล ผ่าน
ชมพระบรมมหาราชวงั (ROYAL PALACE) และ AKERHUS FORTRESS สถานส าคญัประจ าเมืองและมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคาร   
ที่พกั THON HOTEL OPERA หรือเทียบเท่า  

วันเก้าของการเดินทาง         ออสโล - ประเทศไทย 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
13.30 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  (TG) เที่ยวบินที่  TG955  

วันสิบของการเดินทาง         ประเทศไทย 

06.05 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ….. 
********** 

 
 



 

 
 
 
 
 
อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ปี 2021 
4-13 ต.ค.  

159,900.- 135,900.- 35,900.- 

18-27 ต.ค. 179,900.- 162,900.- 39,900.- 
1-10 พ.ย. // 22 พ.ย. – 1 ธ.ค. 159,900.- 135,900.- 35,900.- 
6-15 ธ.ค. // 26 ธ.ค. – 4 ม.ค. 179,900.- 162,900.- 39,900.- 
ปี 2022 
19-28 ม.ค. // 26 ม.ค.-4 ก.พ. 
3-12 ก.พ.  // 17-26 ก.พ. 
24 ก.พ.-5 มี.ค. 
7-16 มี.ค. // 19-28 มี.ค.  
22 มี.ค.-1 เม.ย. 

159,900.- 135,900.- 35,900.- 

 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการ
เดินทาง ** 



 

 
*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*. 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(ECONOMY CLASS) + ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

(ในกรณีมี 
ความประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ้่ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  
ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจาก
อุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท]เท่านั้น 
7. ค่ามคัคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
8. ค่าวีซ่า 
9. ค่าทิป 
อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า 
น ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 



 

ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
*.*.*. เง่ือนไขการจอง*.*.*. 

*.*.*. หลงัจากมีการมดัจ าทวัร์แลว้ยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด*.*.*. 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เต็มจ านวนตามราคาทวัร์ (หมายเหตุ ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทย์
ตามท่ีทางบริษทัระบุขอ้ความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัต่างประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมัดจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋
เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัต่างประเทศ) ทั้งนี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแลว้ 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแลว้ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และได้ช าระค่ามัดจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ
บริษทั ท่ีได้ระบุไวท้ั้งหมด 
- นั่งท่ี LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา 
เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
• เนื่องจากรายการทวัร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรง
กบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย  
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีนี้  
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแลว้ ใน 



 

กรณีท่ีลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง

ได้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ  
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชักชวนผูผ้ื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุข

ของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั)  
• ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแก้ไขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  
• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้ง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
•  

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน
, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูก 
ปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

 


	หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10 วัน
	กำหนดการเดินทาง
	วันแรกของการเดินทาง          สนามบินสุวรรณภูมิ
	วันที่สองของการเดินทาง    สนามบินสุวรรณภูมิ - ออสโล - ทรอมโซ (นอรร์เวย์)
	00.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954

	วันที่สามของการเดินทาง  ทรอมโซ - เกาะเซนญ่า
	เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

	วันที่สี่ของการดินทาง      เกาะเซนญ่า
	วันที่ห้าของการเดินทาง       เกาะเซนญ่า - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - สโววาร์
	เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

	วันที่หกของการเดินทาง       สโววาร์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - ไรเนอ - นัสฟยอร์ด - สแตมซุนด์
	เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

	วันเจ็ดของการเดินทาง         สแตมซุนด์
	เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	นำท่าน ร่วมทำกิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง และนำปูทะเลขึ้นมาเพื่อนำไปทำอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่จัดกิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน

	วันแปดของการเดินทาง        สแตมซุนด์ - บอร์โด - ออสโล
	เช้า          รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง

	วันเก้าของการเดินทาง         ออสโล - ประเทศไทย
	เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง


