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  นอรเ์วย ์8 วนั  
*** ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็นความมหศัจรรยต์ามธรรมชาติ *** 

ชมความสวยงามที�เกิดขึ�นจากหว้งอวกาศ แสงสุกสกาวสวา่งไสว หลากหลายสสีนั 
ที�ปรากฏเกิดขึ�น ณ สุดขอบฟ้าอนัไกลโพน้คลา้ยมา่นสวรรค ์ดุจด ั�งแพรพรรณหลากส ีแสงเหนือ-แสงใต ้

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

วนัเสาร์ที� 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (1)  กรุงเทพฯ  
21.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ บริเวณแถว D สายการบินไทยเคาน์เตอร์ 7-12  
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
 

วนัอาทติย์ที� 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (2)   กรุงเทพฯ – (ออสโล) – ทรูมเซอ         
00.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยเที�ยวบินที� TG954 
06.50 น.  ถงึกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง  
09.55 น.  ออกเดินทางสู่ทรูมเซอโดยเที�ยวบินที� SK4414 
11.45 น. ถงึทรูมเซอ (Tromso) เมืองเลก็ๆแต่มีความเจริญและทนัสมยัอย่างมาก เป็นเมืองที�ไดรั้บสมญาน 

“ปารีสแห่งขั�วโลกเหนือ” ตวัเมืองทรูมเซอเป็นเกาะอยูก่ลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ๆ ลอ้มรอบ  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านชมเมืองทรูมเซอ (Tromso) อีกหนึ� งเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง ซึ� งตั�งอยู่ในเขตมณฑล

ทรอม (Troms) อีกหนึ�งมณฑลซึ� งตั�งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย ์และทางตอนเหนือ
ของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั�งยงัเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิลอีกดว้ย         
ชมบริเวณย่านใจกลางเมืองเพราะมีสถาปัตยกรรมที�เป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเหล่า
อาคารบา้นไมเ้ก่าแก่ที�ถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสัน จากนั�นชม มหาวิหารอาร์กติก เป็นโบสถที์�เด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ มีภาพประดับกระจกใหญ่ที�สุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์ประจําเมือง        
ทรูมเซอ เป็นโบสถ์ไมที้�ใหญ่ที�สุดในนอร์เวยโ์บสถ์หนึ� ง สร้างตั�งแต่ปี ค.ศ. 1861 และ โบสถ์
คาทอลิกแห่งทรูมเซอ เป็นโบสถค์าทอลิกแห่งเดียวในภาคเหนือที�พระสันตะปาปา จอห์น ปอลที� 
2 เสดจ็มาเยือนและประทบัที�นี�เมื�อปี ค.ศ. 1989 
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จากนั�นนาํท่านเริ�มปฏิบติัการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอเป็นเมืองสวยชื�อดงัของนอร์เวย ์เป็นส่วนหนึ�ง
ของแลปป์แลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ�งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกดัอยู่ตรงเส้น
อาร์กติกและเป็นหนึ�งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก  
(หมายเหต ุ: ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นไปตามธรรมชาติ หากไม่เห็นไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้)  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั SCANDIC ISHAVSHOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัจันทร์ที� 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (3)  ทรูมเซอ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) เป็นโบสถ์ที� เด่นด้วยสถาปัตยกรรม

สมยัใหม่ มีภาพประดบักระจกใหญ่ที�สุดในยุโรป ชม พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยทรอมโซ (Tromsø 
University Museum) พิพิธภณัฑภ์ายในมหาวิทยาลยัทรอมโซที�สร้างขึ�นตั�งแต่ช่วงศตวรรษที� 18 
และเป็นสถานบนัทางวิทยาศาสตร์ที�เก่าแก่ที�สุดในนอร์เวยท์างตอนเหนืออีกดว้ย ชม พิพิธภัณฑ์
ขั�วโลก (Polar Museum) เป็นหนึ�งในพิพิธภณัฑที์�น่าสนใจของเมืองนี�  โดยพิพิธภณัฑนี์� เป็นแหล่ง
รวบรวมอารยธรรมโบราณรวมไปถึงเรื�องราวที�น่าสนใจของชาวทรูมเซอ พิพิธภณัฑแ์ห่งนี�ตั�งอยู่
ในพิพิธภณัฑท่์าเทียบเรือตั�งแต่ตน้ ค.ศ.1837 โดยเกิดจากการเริ� มตน้เดินทางในขั�วโลกและ
เปิดเผยชีวิตการ ผจญภยัของผูค้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดินทาง อีกทั�งยงัเป็นแหล่งที�รวบรวมอุปกรณ์
ที�ใช้ในระหว่างการเดินทางในครั� งนั�นและเอกสารต่างๆที�สําคัญที� เปิดเผย จากนั�นนาํท่านสู่             
โรงเบียร์ Mack Brewery   

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่าน ล่องเรือชมวาฬ ลดัเลาะไปตามชายฝั�งฟยอร์ดของเมืองทรูมเซอในช่วงฤดูหนาว เมื�อฝูง

ปลาเฮอร์ริ� ง (HERRING) ซึ� งเป็นอาหารของวาฬนานาชนิด มารวมตวักนัอยู่ที�ชายฝั�งของเมือง
ทรอมโซเป็นโอกาสเหมาะของการล่องเรือชมวาฬ โดยท่านจะสามารถพบเห็น วาฬหลงัค่อม 
(HUMPBACK WHALE) วาฬเพชฌฆาต (KILLER WHALE) และ วาฬฟิน (FIN WHALE)  
ตามธรรมชาติ เริงร่าอยู่ในทะเล กาํลงักินปลาตวัเลก็ตวันอ้ยเป็นอาหารบา้งก็ว่ายเล่นกบั คลื�นลม 
บา้งก็ว่ายเล่นกบัแสงเหนือ ในวนัทอ้งฟ้าสีดาํสนิทหรือสีฟ้าเขม้ ในช่วง POLAR NIGHT ของ
เมืองทรูมเซอถือเป็นประสบการณ์อนัลํ�าค่า  
*** (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในกรณีที�บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื�องมาจากสภาพภูมิอากาศ
ไม่เอื�ออํานวย) *** 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั SCANDIC ISHAVSHOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัองัคารที� 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (4)  ทรูมเซอ – อลัต้า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
10.20 น. ออกเดินทางสู่อลัตา้ โดยเที�ยวบินที� WF952 
 *** (หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี�  

ทั�งนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
11.00 น. ถงึเมืองอัลต้า (Alta) เมืองที�ใหญ่ที�สุดในฟินนม์าร์กและเป็นที�รู้จกักนัในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่ง

แม่นํ�าที�มีปลาแซลมอนที�ดีที�สุดในโลกแห่งหนึ�ง  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั SCANDIC ALTA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัพุธที� 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (5)   อลัต้า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านนาํท่านเปิดประสบการณ์ สุนัขลากเลื�อน (DOG SLED) ไซบีเรียนฮสักี� เป็นสุนขัที�มีมา

ยาวนานกวา่ 3,000 ปีมาแลว้ เพื�อใชใ้นการลากเลื�อนบรรทุกสิ�งของ หรือเป็นพาหนะในพื�นที�ทีปก
คลุมไปดว้ยนํ�าแขง็และหิมะ จึงถือไดว้่าเป็นสุนขัลาก เลื�อนพนัธ์ุแท ้ที�มีประสิทธิภาพในการลาก
เลื�อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื�อนทั�งหมด ทั�งนี� เนื�องจากสุนขัมีนํ� าหนักเบา คล่องตวั ว่องไว 
แข็งแรง อดทนต่อ ความหนาวเยน็ และความอดอยากในฤดูหนาวไดดี้ รวมทั�งมีความอดทนต่อ
ความเหนื�อยลา้เป็นที�หนึ� ง จึงทาํให้สามารถลากเลื�อนดว้ยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกนันานๆใน
อุณหภูมิที�ต ํ�ากว่า 0 องศา สุนขัลากเลื�อนยงัเป็นกีฬายอดนิยมและแพร่หลายไปยงัหลายประเทศ
แถบขั�วโลก 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเปลี�ยนเครื�องแต่งกายเป็นชุดป้องกนัความหนาว เพื�อท่านจะไดตื้�นเตน้สนุกสนานกบั

กิจกรรม ในศูนยข์อง SNOW MOBILE ให้ท่านทาํความเขา้ใจและรับการฝึกหัดขบั SNOW 
MOBILE อย่างปลอดภยัจากผูช้าํนาญงานทางดา้นรถ SNOW MOBILE โดยเฉพาะหลงัจากนั�น 
ท่านจะสนุกสนานกบัการขับจริงไปตามท้องทุ่งนํ� าแข็งอนักวา้งใหญ่และสวยงาม ซึ� งจะเป็น
บรรยากาศที�ท่านไม่สามารถหาไดจ้ากที�ใดนอกจากดินแดนทางแถบที�มีนํ� าแข็งปกคลุมเกือบ
ตลอดทั�งปี 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั SCANDIC ALTA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัพฤหัสบดีที� 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (6)  อลัต้า – ออสโล  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์อัลต้า (Alta Museum) เป็นสถานที� รวบรวมบรรดาหินสลกัตั�งแต่ปี 4200 

ถึง 500 ปีก่อน คริสตกาล ท่านสามารถชมภาพสลกัเล่าเรื�องราวเกี�ยวกบัผูค้น สัตว ์เรือ รวมถึง
อาวุธต่างๆ และในปัจจุบนันี� องการยเูนสโกได ้ ท าการขึ�นทะเบียนสถานที�แห่งนี� ให้เป็นมรดก
โลก จากนั�นนาํท่านชม Northern Light Cathedral โบสถส์ไตลโ์มเดิร์นที�มีแสงเหนือเป็นแรง
บนัดาลใจในการออกแบบ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  
14.40 น. ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเที�ยวบินที� SK4545 
 *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
16.40 น. ถงึออสโล  
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั THON HOTEL OPERA หรือเทียบเท่า  
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วนัศุกร์ที� 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (7)  ออสโล – กรุงเทพฯ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม กรุงออสโล (Oslo) ครั� งสมยัที�นอร์เวยอ์ยู่ในอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์กนั�น 
นอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึงสองครั� งจากกรุงทรอนไฮมไปยงักรุงเบอร์เกน จนกระทั�งไดย้า้ยมา
เป็นกรุงออสโล ออสโลมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปถึง 900 ปี ในครั� งนั�นออสโลเป็นเมืองอาณา
นิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวกิ�งโบราณ  ซึ�งอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของ  
พระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์แฮร์ ผ่านชมโบสถโ์ดม คาทีดราล ตึกรัฐสภา แลว้นาํชม อุทยานฟรอกเนอร์ 
(Frogner Park) ท่านจะทึ�งกบัผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ชื�อ กุสตาฟ วิกเกแลนด ์ที�ใช้
เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลกัหินแกรนิต และหล่อโลหะผสมกลางของอุทยานเป็นที�ตั�งของรูป
แกะสลกัชื�อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะจากหินแกรนิต 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั จากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  
13.30 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินไทย เที�ยวบิน TG 955 
 

วนัเสาร์ที� 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (8)  กรุงเทพฯ   
06.20 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
 

หมายเหตุ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน 

โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมืองโดยจะยงัคง

คาํนึงถึงมาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 

 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคที์�จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง หรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ 

หนังสือเดนิทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้
 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์     

 

 

 

 

 

 

 



 

นอร์เวย ์8 วนั (2-9 Dec’17)  หนา้ 5 
 
 

อ ัต ร า ค่ า บ ริ ก า ร  
 (ร า ค า สํา ห รั บ ผู้  ใ ห ญ่   1 5   ท่ า น ขึ� น ไ ป ) 

พกัห้องคู่ ท่านละ  129,000.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  127,000.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / มเีตยีง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 123,000.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 6 ปี / ไม่มเีตียง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 119,000.- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ    14,900.- บาท 

 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจรสายการบินไทย ไป-กลบั (แบบหมู่คณะ) ตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเภทท่องเที�ยวระยะสั�น  
 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
 ค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 
 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลือกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามรายการ มื�อเชา้แบบบุฟเฟต ์มื�อกลางวนั-คํ�าเป็นอาหารทอ้งถิ�น ไทย จีน สลบักนัไป 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมลูค่าเพิ�ม 
 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารประกอบการยื�นวีซ่าทุกชนิด 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่านํ�าหนกักระเป๋าที�เกินกาํหนดของสายการบิน ทางสายการบินไทย ปรับเพิ�มสําหรับนํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระ  

ที�โหลด (ชั�นประหยดั 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน) และกระเป๋าที�นําขึ�นเครื�อง 7 กิโลกรัม 1 ชิ�น / 1 ท่าน โดยมีขนาด  
(ยาว 56 ซ.ม. กว้าง 45 ซ.ม. และลึก 25 ซ.ม.) : ขอ้มลูอา้งอิง http://prthaiairways.com/th/home 

หมายเหตุ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน, 
โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง โดยจะยงัคงคาํนึงถึง
มาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 

 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์     

22 สิงหาคม 2560 

http://prthaiairways.com/th/home
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