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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก    กรุงเทพฯ – กรุงออสโล (นอร์เวย์) 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 บริเวณเคาน์เตอร์สายกำรบินไทย 
(TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ทัวร์ไลน์ส คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกทางด้านต่างๆ

ก่อนการเดินทาง (โปรดสังเกตป้าย “TOURLINES”) 

วันที่สอง กรุงออสโล (นอร์เวย์) – ทรุมเซอ – โบสถอ์ำร์กติก – ยอดเขำสโตร์สไตเนน 
00.20 น. ด้วยบริการอันอบอุ่นของสายกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-954 น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศนอร์เวย์ 

06.50 น. เดินทางถึงสนำมบินกำร์เดอร์มอน (Gardermoen Airport) ประเทศนอร์เวย์ พร้อมน าท่านผ่านด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร 

 จากนั้น อิสระให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบท ณ บริเวณสนามบิน 

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) หรือเลือก

ซื้ออาหาร และเครื่องด่ืมได้ตามอัธยาศัยในระหว่างรอต่อ

เครื่องบินสู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์  

10.00 น. โดยสายการบิน SAS เท่ียวบินท่ี SK-4414 น าท่านออกเดินทาง

สู่เมืองทรุมเซอ 

11.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทรุมเซอ (Tromso) เมืองท่าทาง

ทะเลบนเกาะขนาดเล็กระหว่ างเกาะควาเลอยากับผืน

แผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองท่ีมีบ้านเก่าท าจากไม้จ านวนมากท่ีสุดในนอร์เวย์ทางตอนเหนือ บ้านเก่าท่ีสุดสร้าง

ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1789  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน  

บ่าย ทัวร์ไลน์ส น าท่านชมโบสถ์อำร์กติก (Arctic Cathedral) 

โบสถ์ร่วมสมัยท่ีก่อสร้างขึ้นมาต้ังแต่ปี ค.ศ.1965 Land Mark 

เป็นสถานท่ีส าคัญท่ีดึงดูดผู้คนจากทุกมุมโลกให้มาเย่ียมชม  

 จากนั้น น าท่านนั่งกระเช้ำขึ้นยอดเขำสโตร์สไตเนน (Mt. Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 

420 เมตร เพื่อให้ท่านชมความงดงามของเมืองทรุมเซอแบบพา

โนรามาซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางฟยอร์ด โดยมีเกาะน้อย

ใหญ่ล้อมรอบ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก Quality Saga Hotel หรือระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน) 
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วันที่สำม ทรุมเซอ – สโนว์โมบิล – ฟำร์มสุนัขฮัสกี้ – รถเลื่อนเทียมกวำงเรนเดียร์ – ชมแสงเหนือ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม 

ทัวร์ไลน์ส น าท่านสัมผัสกิจกรรมสนุกๆกลางหิมะด้วยการขับสโนว์โมบิล (Snowmobile Safari) 

ยานพาหนะ ท่ี ไ ด้ขึ้ น ช่ือว่ าสามารถ เ ดินทางบนหิมะไ ด้

สะดวกสบายท่ีสุด ไปตามทุ่งหิมะท่ีสนุกสุดๆ โลดแล่นผ่านชม

ทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา โดยมีเจ้าหน้า ท่ี

ผู้ช านาญการคอยให้ค าแนะน า และดูแลความปลอดภัยให้ท่าน

ตลอดการขับขี ่ 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง  

บ่าย ทัวร์ไลน์ส น าท่านชมฟำร์มสุนัขฮัสก้ี (Husky Farm) ซึ่งเป็นสุนัขพื้นเมืองท่ีอาศัยในเขตหนาว เฉลียว

ฉลาด และแข็งแรง ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ท่ีเล้ียงไว้ใช้

งานในเขตหนาวของแถบประเทศสแกนดิเนเวีย พร้อมให้ท่าน

สัมผัสประสบการร์ขับเคลื่อนสุนัขลำกเลื่อน (Husky Sledge) 

ไปตามทุ่งหิมะอันงดงาม 

เย็น ทัวร์ไลน์ส น าท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษสุดโดยการนั่งเลื่อนเทียมกวำงเรนเดียร์ (Reindeer 

Sledge) ซึ่งเป็นพาหนะของซานตาคลอส และเป็นสัตว์ท่ีคน

พื้นเมืองนิยมเล้ียงไว้ใช้งาน และเป็นอาหารในเขตหนาว เพื่อไป

ชมแสงเหนือ (Aurora Borealis) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติท่ีสามารถชมได้เฉพาะทางซีกโลกทางตอนเหนือ

เท่านั้น 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำแบบพื้นเมืองในระหว่ำงกิจกรรมนั่งเลื่อนเทียมกวำงเรนเดียร์ ท่ำนสำมำรถชม

แสงเหนือ และบรรยำกำศโดยรอบได้ตำมอัธยำศัย 

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก Quality Saga Hotel หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่สี่     ทรุมเซอ – สโววำร์ (เกำะลอฟโฟเทน) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม 

ทัวร์ไลน์ส น าท่านเดินทางสู่เมืองสโววำร์ (Svolvaer) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (Lofoten Islands) เจ้าของ

สมญานาม “ดินแดนเกาะสวรรค์” ต้ังอยู่ท่ีเมืองนอร์ดแลนด์ 

ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงท่ีส่วนใหญ่ยังคง

พึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และท าปลาตากแห้งส่งออกท่ี

มีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก เอกลักษณ์ท่ีส าคัญของหมู่เกาะแห่งนี้

ก็คือกระท่อมสีแดงแบบด้ังเดิม (Rorbuer) ของชาวประมงท่ี

กลายเป็นสีสันริมชายฝ่ัง และยังเป็นเกาะท่ีมีความสวยงาม 

และน่าสนใจแทบทุกจุด ท่ีไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือนและถ่ายภาพ

เก็บไว้เป็นท่ีระลึกในการมาเยือนเกาะลอฟโฟเทน  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง  

เย็น ทัวร์ไลน์ส น าท่านเดินทางถึงเมืองสโววาร์ พร้อมน าท่านเดิน

ทางเข้าท่ีพัก Scandic Svolvaer หรือระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน) 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม 

วันที่ห้ำ   เกำะลอฟโฟเทน – พิพิธภัณฑ์ไวก้ิง - สัมผัสประสบกำรณ์ตำมล่ำแสงเหนือ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม 

ทัวร์ไลน์ส น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ไวก้ิง (Lofotr Viking Museum)  เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะลอฟ

โฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นท่ีต้ังของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บน

เกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งท่ีแสดงเรื่องราว และหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์

ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณ และภายในได้จัดแสดง

ข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ขนำดใหญ่ (Eggum) ซึ่งมีซากปรักหักพังต้ังแต่สมัย

สงครามโลก ไม่เพียงแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอดีต 

แต่บริเวณนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม หากขึ้นไปยังป้อม

ปราการเก่าจะสามารถมองเห็นวิวทะเลตัดกับท้องฟ้า และ

ภูเขาขนาดใหญ่ท่ีต้ังเรียงรายสูงต่ าสลับกัน  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 
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บ่าย ทัวร์ไลน์ส น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้ำนออ (Å Village) เป็นหมู่บ้านท่ีได้ขึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดบนหมู่เกาะ ลอฟ

โฟเทน อันเป็นจุดส้ินสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็น

หมู่บ้านท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเท่ียว  

 จากนั้น  น า ท่าน เข้ำชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้ำนชำวประมง 

(Norwegian Fishing Village Museum) ซึ่งท่านจะได้สัมผัส

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงท่ีอาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 

250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานท่ีต่างๆให้นักท่องเท่ียวได้เข้า

ชม อาทิเช่น โรงงานผลิตน้ ามันตับปลาคอด, ร้านขาย    เบเกอรี่ 

และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ  

เย็น ทัวร์ไลน์ส น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก Scandic Svolvaer  

หรือระดับเดียวกัน 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม  

ทัวร์ไลน์ส น าท่านสัมผัสประสบการณ์ตำมล่ำแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยน าท่านเดินทางหา
สถานท่ีท้องฟ้าปลอดโปร่ง มืดสนิท เหมาะแก่การชมแสงเหนือ 
โดยมีไกด์ และช่างภาพมืออาชีพส่วนตัวร่วมประจ าคณะขณะ
เดินทางออกล่าแสงเหนือ ท่านจะได้รับรูปถ่ายกับแสงเหนือโดย
ช่างภาพมืออาชีพ  
(แสงออโรร่า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่านจะได้รับชม

หากสภาพอากาศเอื้ออ านวย)  
วันที่หก  เกำะลอฟโฟเทน – นำร์วิค– กระเช้ำขึ้นสู่ยอดเขำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม 

ทัวร์ไลน์ส น าท่านเดินทางสู่เมืองนำร์วิค (Narvik) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ท่ีมี

ช่ือเสียงในด้านการชมแสงเหนือ ในระหว่างเดือนตุลาคม-

มีนาคม เป็นฤดูกาลแห่งความมืดมิดของท่ีนี่เพราะจะไม่มีพระ

อาทิตย์ปรากฏเลยจนกระท่ังถึงปลายเดือนมีนาคม และมี
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ปรากฏการณ์แสงเหนือซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีสามารถเห็นแสงเหนือได้ชัดเจนมากอีกแห่งหนึ่ง  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 

บ่าย ทัวร์ไลน์ส น าท่านนั่งกระเช้ำขึ้นไปบนยอดเขำเพื่อตำมล่ำแสงเหนือ (Narvik Jellet) โดยการชมแสง

เหนือบนยอดเขาท่ีความสูง 656 เมตรจากระดับน้ าทะเล ให้

ท่านได้ชมแสงเหนือจากจุดชมวิวบนยอดเขา ในภัตตาคารท่าน

สามารถชมวิวเมืองนาร์วิค ได้สวยงามในยามค่ าคืน  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 

 จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก Quality Grand Royal 

Narvik Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด  นำร์วิค – กรุงออสโล  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม 

  ทัวร์ไลน์ส น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงออสโล 

10.40 น. โดยสายการบิน SAS เท่ียวบินท่ี SK-4083 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงออสโล 

12.20 น. เดินทางถึงสนามบินการ์เดอร์มอน พร้อมน าท่านเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศ

นอร์เวย์ อดีตศูนย์กลางของชาวไวกิ้งโบราณ ท่ีปัจจุบันได้รับ

การยอมรับว่าเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดเมืองหนึ่งของโลก ตัวเมือง

ประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เดิมเคยเป็นชุมชนใหญ่ของชาว

ไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุด เป็น

อันดับต้นๆของโลก  

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรไทย 

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม หรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ณ ถนนสำยช้อปปิ้งของกรุง

ออส โล  ( Karljohans Gate) โ ดยมี หั ว หน้ า ทั ว ร์ คอย ให้

ค าแนะน า  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรจีน  

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าท่ีพัก Thon Oslo Fords Hotel 

หรือระดับเดียวกัน 

วันที่แปด กรุงออสโล – กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม 

ทัวร์ไลน์ส น าท่านเดินทางสู่สนามบินการ์เดอร์มอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยมีหัวหน้าทัวร์

คอยอ านวยความสะดวกทางด้านต่างๆ และการขอคืนภาษี (Tax Refund) 



Best Destination 2019                                            TOURLINES 
                                                                                                                             “The Art of Travel” 

 

14.15 น. ด้วยบริการอันอบอุ่นของสายกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-955 น าท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 

วันที่เก้ำ  กรุงเทพฯ 
06.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง.......... 

.............................................................................................. ............................... 

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ เดินทำงพร้อมกัน 8 ท่ำน เดินทำงพร้อมกัน 10 ท่ำน เดินทำงพร้อมกัน 15 ท่ำน 

ผู้ใหญ่เดินทำง (พักคู่)   ท่านละ  185,000.-  บาท ท่านละ 175,000.-  บาท ท่านละ  158,000.-  บาท 

ผู้ใหญ่เดินทำง (พักเด่ียว) เพิ่มท่านละ  21,000.-  บาท 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม:   

* ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด (กำรบินไทย) (กรุงเทพฯ – ออสโล / ออสโล – กรุงเทพฯ)  
*****หากท่านใดมีความประสงค์ Upgrade ต๋ัวเครื่องบินโดยสารเป็นช้ันธุรกิจ กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ***** 

* ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารภายในช้ันประหยัด (SAS) (ออสโล – ทรุมเซอ / นาร์วิค – ออสโล)  
*  ค่าวีซ่า และค่าบริการท าวีซ่าเชงเก้น (ประเทศนอร์เวย์) 
* ค่ารถโค้ช, ค่าท่ีพัก และอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

* หัวหน้าทัวร์บริการความสะดวก, ค่าไกด์ท้องถิ่น 

* ค่าน้ าหนักกระเป๋าท่านละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

* ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,500,000. -  บาท 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม:  

* ค่า Fuel Surcharge จากทางสายการบิน หากมีการเก็บเพิ่มเติม 

*  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น เครื่องด่ืม โทรศัพท์ มินิบาร์ บริการเกี่ยวกับการส่ือสารทุกชนิด ฯลฯ 

* ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าupgrade ต๋ัวเครื่องบิน, optional tour, ค่าน้ าหนักกระเป๋าท่ีเกิน 

*  ค่าทิปในการให้บริการจากพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์                                                                             

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

 
หมำยเหตุ : ราคาท่ีแจ้งไว้นี้อาจเปล่ียนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบิน , โรงแรม, อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหว่างประเทศ ก่อนการเดินทางและจ านวนผู้ร่วมเดินทางจริง กรณีท่ีท่านต้องการเดินทางกลับไม่พร้อมกับคณะในกรุ๊ป
ทัวร์ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า  
กำรช ำระเงิน : กรุณาช าระค่าจองต๋ัวเครื่องบินและท่ีพัก ท่านละ 20,000.- บาท ท่ีเหลือช าระภายใน 25 วัน ก่อนการ
เดินทาง  


