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169,800.- 
(มัดจำท่านละ 40,000.-) 

15 – 24 มี.ค. 63 09 – 18 เม.ย. 63 

นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเทน 10 วัน 7 คนื 
 

 

วันท่ี  (1) กรุงเทพฯ 
วันท่ี  (2) กรุงเทพฯ – ออสโล – ทรอมโซ – ฮัสก้ี ฟาร์ม 
วันท่ี  (3) ทรอมโซ – ขับขี่สโนว์โมบิล – มหาวิหารอาร์กติก – ยอดเขาสโตรสไตเนิน – ตามล่าหาแสงเหนือ  
วันท่ี  (4) ทรอมโซ – บาร์ดู – สวนสัตว์ Polar Park – นาร์วิค 
วันท่ี  (5) นาร์วิค – เฮนนิ่งสวาร์ – สโวลแวร์ 
วันท่ี  (6) สโวลแวร์ – นัสฟยอร์ด – รีนน์ – แฮมนอยด์ – หมู่บ้านโอ – เลคเนส   
วันท่ี  (7) เลคเนส – ท่าเรือมอสคิเนส – ล่องเรือ Ferry – โบโด – มหาวิหารโบโด 
วันท่ี  (8) โบโด – บินภายใน – ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวก้ิง – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท 
วันท่ี  (9) ออสโล – กรุงเทพฯ 
วันที่ (10) กรุงเทพฯ  
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วันที่ (1) กรุงเทพฯ  
 

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย   
 

วันที ่(2)  กรุงเทพฯ – ออสโล – ทรอมโซ – ฮัสก้ี ฟาร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) โดยเท่ียวบิน TG 954  
06.50 น. เดินทางถึง กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ 
10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (Tromso) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เท่ียวบิน SK 4412  
12.15 น. เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (Tromso) เมืองท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์

เป็นเมืองท่าทางทะเลบนเกาะขนาดเล็กระหว่างเกาะควาเลอยากบัผืนแผ่นดินใหญ่   
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านทำกิจกรรมผจญภัยที่น่าต่ืนเต้นกับสุนัขลากเลื่อนที่ Husky Farm หรือ Husky Safari ต้ังอยู่

ในภูมิทัศน์ของหุบเขาอาร์กติก ท่ีให้บรรยากาศสดช่ืนและ
สวยงามทำให้ ฮัสกี้ ฟาร์มแห่งนี้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จัก
อย่างมากในการทำกิจกรรมสุนัขลากเล่ือน สุนัขฮัสกี้เป็น
สุนัขเมืองหนาวท่ีร่าเริง รักการวิ่งเล่น จึงใช้สุนัขฮัสกี้เป็น
สุนัขลากเล่ือน เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการร่วม
กิจกรรม อีกท้ังยังเป็นการให้สุนัขออกกำลังกายอีกด้วย  
(หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านละ 4,500) กิจกรรมนี้เป็น
แพ็คเกจทัวร์ท่ีทางบริษัท Husky Safari เป็นผู้จัดการทัวร์ใช้เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง รวมอาหารค่ำแบบ
ชาวพื้นเมือง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (3) ทรอมโซ – ขับขี่สโนว์โมบิล – มหาวิหารอาร์คติก – ยอดเขาสโตรสไตเนิน – ตามล่าหาแสงเหนือ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 นำท่านเดินทางสู่ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ และสนุกพลิดเพลินกับการ ขับขี่สโนว์โมบิล (Snow Mobile) 
(หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทจะ
ทำการคืนเงินให้ท่านละ 4,500) ดินแดนแห่งความสุขกลาง
หิมะ โดยสามารถนั่งสโนว์โมบิลซ้อนกันได้ในกรณีท่ีท่าน
ขับขี่ไม่เป็น กิจกรรมนี้จะมีการเตรียมชุดอุปกรณ์กันหนาว
ให้ มีครูฝึกคอยให้คำแนะนำ และนำทางไปเหมือนกอง
คาราวาน (กิจกรรมนี้เป็นแพ็คเกจทัวร์ท่ีทางบริษัท Snow 
Mobile เป็นผู้จัดการทัวร์ใช้เวลาประมาณ 3 -4 ช่ัวโมง 
รวมอาหารกลางวันแบบชาวพื้นเมือง) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านชมย่านใจกลางเมืองทรอมโซ ให้ท่านได้ช่ืนชมความงดงามของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ท่ีถูกแต่ง
แต้มด้วยสีสันสดใส เข้าชมมหาวิหารอาร์คติก (Arctic 
cathedral) มหาวิหารท่ีสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกท้ังยังมีโครงสร้างโดดเด่น
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมาจากสภาพภูมิทัศน์ใน
แบบภาคเหนือของนอร์เวย์ นำท่าน นั่งเคเบิลคาร์สู่ยอด
เขาสโตรสไตเนิน (Storsteinen Mountain) เป็นยอด
เขาสูงท่ีมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและ
บริเวณใกล้เคียงท่ีมีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมี
ร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะต้ังแต่ยุคน้ำแข็งกลายเป็น 
ฟยอร์ดอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของ
ทรอมโซจากมุมสูง   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
21.00 น. นำท่านออกไปชม แสงเหนือ หรือ ปรากฎการณ์ออโรร่า Northern Light เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ท่ีมีแสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน มักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก ใช้ระยะเวลาประมาณ 
3 – 4 ช่ัวโมง ในกรณีสภาพไม่เอื้ออำนวย ขออนุญาตเล่ือนเป็นวันถัดไป 

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(4) ทรอมโซ – บาร์ดู – สวนสัตว์ Polar Park – นาร์วิค 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์ดู (Bardu) เมืองเล็กๆ ท่ีต้ังอยู่ในเขตมณฑล Troms og Finn mark คาดว่า
ช่ือเมืองมาจากภาษานอร์เวย์ของชาวซามิ ท่ีเรียกเมืองนี้ว่า Beardu แปลว่า ภูเขาท่ีทอดยาวและสูงชัน 
โดยเมืองบาร์ดูเป็นท่ีต้ังของ Polar Park สวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลก 
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นำท่าน เข้าชม Polar Park สวนสัตว์ที่ได้ช่ือว่ามีอัตราส่วนพื้นท่ีต่อสัตว์ที่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก และ
ยังเป็นสวนสัตว์ท่ีอยู่เหนือสุดของโลกอีกด้วย สถานท่ีแห่งนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก เป็น
การจดัแสดงสัตว์ในท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติและถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์และนักล่าหลายพันธุ์  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (Narvik) ทางตอนเหนือ

ของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสและทอดพระเนตร
การทำเหมืองแร่ของเมืองนี้ เมืองนาร์วิค เป็นเมืองท่ีต้ังอยู่
ท่ามกลางภูเขา และโอบล้อมไปด้วยทะเลอันกว้างใหญ่  

  นำท่าน นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขา Narvikfjellet ท่ี
ความสูง 656 เมตร ท่ีแห่งนี้ ท่านจะพบกับทิวทัศน์ ท่ี
สวยงามของเมือง เมื่อได้มองจากจุดชมวิวบนยอดเขา 
ถ่ายรูปและชมบรรยากาศตะวันตกดินในยามเย็นของเมือง
นาร์วิคท่ีล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลไกลสุดตา 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Quality Hotel Grand Royal หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(5)  นาร์วิค – เฮนนิ่งสวาร์ – สโวลแวร์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์ (Henningsvaer) หมู่บ้านชาวประมงท่ีต้ังอยู่บนหมู่ เกาะโลโฟเทน 
ปัจจุบันยังคงมีการทำประมงกันอยู่ จุดเด่นของเมืองคือบ้านชาวประมงสีแดง (Rorbuer) ต้ังอยู่ริมทะเล 
มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายมากมาย เป็นภาพท่ีสวยงามตัดกับภูเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาว 

 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย  นำท่าน ชมบรรยากาศเมืองเฮนนิ่งสวาร์ หมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กในเขตนอร์ดแลนด์ ต้ังอยู่บนเกาะ

เล็ก ๆ หลายแห่ง เช่ือมต่อกับภายนอกด้วย Henningsvaer bridge เป็นหมู่บ้านท่ีมีการทำประมงกัน
อย่างคึกคักบรรยากาศภายในหมู่บ้านท่านจะพบเห็นปลาคอดตากแห้งเรียงรายกันอยู่ท่ัวไปเป็นเหมือน
เอกลักษณ์ของเมือง ท่ีนี่ยังเป็นสถานท่ีต้ังของสนามฟุตบอล Henningsvaer Fotballbanen ท่ีได้รับ
ความสนใจจากท่ัวโลก หลังองค์กรฟุตบอลยุโรปยูฟ่ามาถ่ายทำสนามสำหรับแคมเปญ We play strong  
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  ชมโรงงาน KAVIAR โรงงานคาเวียร์เก่าท่ีแปรสภาพเป็น
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะร่วมสมัย โรงงานนี้ เคยเป็นสถานท่ี
ทำงานท่ีมั่นคงบนเกาะ เมื่อโรงงานถูกท้ิงร้างจึงมีคนซื้อ
และดัดแปลงเป็นแกลลอรี่อยู่ติดชายทะเลมีความสวยงาม 
เยี่ยมชมบริเวณท่าเรือประมง ท่าเรือท่ีได้มีการปรับตัว
เพื่อให้เหมาะสำหรับการท่องเท่ียว ไม่เพียงแต่เป็นการ
เยี่ ย ม ชม ท่ า เรื อ ป ระมง เท่ านั้ น  แ ต่ เป็ น ก ารม อ ง
ประวัติศาสตร์  อดีต และ ปัจจุบันของเฮนนิ่ งสวาร์  
เมืองท่ีเติบโตได้ด้วยการทำการประมง นำท่านเดินทางสู่ 
เมืองสโวลแวร์ (Svolvaer) เมืองในเขตนอร์ดแลนด์ 
(Nordland) ของนอร์เวย์ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านบนหมู่
เกาะโลโฟเทนท่ีมีช่ือเสียงเรื่องทัศนียภาพท่ีสวยงามยิ่ง 
ระหว่างเดินทางสู่เมืองสโวลแวร์ท่านจะได้ชมและสัมผัสกับธรรมชาติสองข้างทางท่ีสวยงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่า 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

วันที ่(6)  สโวลแวร์ – นัสฟยอร์ด – รีนน์ – แฮมนอยด์ – หมู่บ้านโอ – เลคเนส   

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) อดีตหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กทางตอนใต้ของหมู่เกาะโลโฟเทน 
ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภาพภูเขา
สลับแม่น้ำ และทะเลสาบท่ีสะท้อนภาพเทือกเขาบน 
ผืนน้ำกว้างใหญ่  ชมบ้านชาวประมงแบบ Rorbuer 
ท่ีซ่อนตัวอย่างเงียบสงบท่ามกลางหุบเขาริมชายฝ่ังท่ีถูก
กัดเซาะมาอย่างยาวนานจนเว้าโค้งเข้ามาในแผ่นดิน 
ชมท่าเรือท่ีเคยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปล่ียนปลา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองรีนน์ (Reine) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้
ของหมู่เกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ตามถนนสายธรรมชาติ 
ถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่
เกาะโลโฟเทน ถนนเส้นเล็กๆ ท่ีเช่ือมต่อระหว่างเกาะเล็ก
เกาะน้อย จนกระท่ังเดินทางถึง เมืองรีนน์  ท่ีอยู่ของ
หมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ท่ีถูกโหวตให้สวยงามและ 
โรแมนติกท่ีสุดในนอร์เวย์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง 
และถ่ ายรูป เก็ บภาพ ความประ ทับ ใจ เดินทาง สู่  
หมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงท่ี
ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเทน บ้านชาวประมงหลาก
สีสันท่ีต้ังอยู่อย่างสงบบนเกาะ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
สูงตระหง่าน เป็นภาพท่ีเหมือนสวรรค์บนดินท่ีในชีวิต
หนึ่ งต้องมาชมสักครั้ง  ชม หมู่บ้านโอ (A Village) 
หมู่บ้านสุดท้ายของหมู่เกาะโลโฟเทน ถนนสายหลัก E10 
ส้ินสุดลงท่ีจุดนี้  เป็นหมู่บ้านชาวประมงอีกหนึ่ งแห่ง 
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีอาศัยบนเกาะนี้มากว่า 
250 ปี ดูวิธีการแร่ปลาคอดเพื่อส่งออก ซึ่งเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจสำคัญท่ีให้ชีวิตแก่คนบนหมู่เกาะโลโฟเทน  
เดินทางสู่ เมืองเลคเนส (Leknes) อีกหนึ่งเมืองสวยท่ีอยู่ตรงใจกลางของหมู่เกาะโลโฟเทน เป็นหนึ่งใน
ไม่กี่ เมืองในโลโฟเทน ท่ีไม่ได้ทำการประมงและไม่มีศูนย์กลางเมืองติดทะเล ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มี
สถาปัตยกรรมไม้แบบด้ังเดิมเหมือนกับเมืองอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของ
เมืองนี้ก็ยังคงสวยงาม มีภูเขา หน้าผาและหาดทรายสีขาว 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Scandic Leknes Lofoten หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(7)  เลคเนส – ท่าเรือมอสคิเนส – ล่องเรือ Ferry – โบโด – มหาวิหารโบโด 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือมอสคิ เนส (Moskenes) 

เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด ให้อิสระเต็มท่ีกับการเก็บ
ภาพบรรยากาศธรรมชาติในระหว่างการล่องเรือสู่เมือง
โบโด ชมฟยอร์ดแห่งเกาะโลโฟเทน เรียกได้ว่าเป็นเมือง 
ฟยอร์ดท่ีสวยงามไม่แพ้ ฟยอร์ดแห่งแผ่นดินใหญ่นอร์เวย์  
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  (หมายเหตุ เนื่องจากถ้าบินออกจากเกาะโลโฟเทนจะมีแต่เครื่องบินระบบใบพัด และเต็มเร็วมาก การ
เดินทางเรือได้ชมวิวฟยอร์ดสบายๆ รถบัสใหญ่ขึ้นเรือ Ferry ข้ามไปท่ีเมืองโบโดด้วยไม่ต้องกังวลเรื่อง
การขนกระเป๋าสัมภาระ) เข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินนอร์เวย์ (Norwegian Aviation Museum)  
ชม พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ก ารบิ น ท่ี มี ขน าด ให ญ่ ท่ี สุ ด ใน เขต
สแกนดิเนเวีย เป็นสถานท่ีสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบิน รวมไปถึงบทบาทท่ีสำคัญ
ของการบินในช่วงยุคสงครามเย็น เปิดใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
ในปี 1998 ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับหอควบคุมการบิน 
เครื่องบินรุ่นต่างๆ รวมไปถึงเครื่องบินโบราณจำนวนมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นำท่านชม เมืองโบโด (Bodo) เมืองท่ีต้ังอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
เขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองท่ี
มีความทันสมัย เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของนอร์เวย์ 

 
 
 
  
 
 
 

  เข้าชม มหาวิหารโบโด (Bodo Cathedral) สร้างขึ้น
ในช่วงปี 1956 เป็นมหาวิหารท่ีค่อนข้างมีความทันสมัย
และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองโบโด โดยส่ิงท่ีโดดเด่นมาก
ท่ีสุดคงจะเป็นหอระฆังท่ีมีความสูงถึง 36 เมตร และมี
การประดับประดาหน้าต่างท่ีสวยงาม 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Radisson Blu Hotel Bodo หรือเทียบเท่า  
 

วันที ่(8)  โบโด – บินภายใน – ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวก้ิง – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  
10.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์เท่ียวบิน SK 4107 
12.00 น.  เดินทางถึง กรุงออสโล เมืองหลวงแห่งประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของ

ยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะท่ีมีบรรยากาศงดงาม ต้ังอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าว 
ฟยอร์ดท่ีช่ือ ออสโลฟยอร์ด เป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก 
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บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  นำท่านชม สวนปฎิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland 

Sculpture Park) อยู่ ในอุทยานฟร็อกเนอร์สำหรับ
ความพิเศษของ วิกเกอร์แลนด์พาร์ค นั้นอยู่ ท่ีผลงาน
ศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจาก
หินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริด ในเรื่องราว
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ ผลงานของ “กุสตาฟ วิกเกอร์
แลนด์ (Gustav Vigeland) ปฎิมากรชาวนอร์เวย์ช่ือดงั 

  ชม นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวก้ิง (Viking Ship 
Museum) อาคารช้ันเดียวที่จัดแสดงเรือไวกิ้งไว้  3  ลำ 
แต่ละลำมีอายุประมาณ 1,000 ปี โดยขุดได้จากรอบ ๆ 
ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือ

เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี  
ย่านท่าเรือ Aker Brygge ท่ีปรับปรุงใหม่เป็นท่ีเดินเล่น 
ศูนย์รวมร้านอาหารสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้า เยี่ยม
ชมบริ เวณ  ศาลาว่าการเมืองออสโล  (City Hall 
Square) ศาลาว่าการท่ีสร้างด้วยอิฐสีแดงจำนวนมาก 
โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างนานกว่า 19 ปี ท่ีแห่งนี้ใช้
เป็นสถานท่ีจัดงานประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 
ในวันท่ี 10 ธันวาคมของทุกปี  พาทุกท่านเดินทางสู่  
คาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ย่านการค้าท่ี
สำคัญของเมืองออสโล ถนนเส้นนี้มีท้ังสินค้า  แบรนด์เนม
ราคาแพงจนถึงสินค้าพื้นเมือง มีของท่ีระลึกมากมายให้
ท่านได้เลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Clarion Hotel The Hub หรือเทียบเท่า  
 
 

วันที ่(9)  ออสโล – กรุงเทพฯ  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
13.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 955 
 

วันที ่(10)   กรุงเทพฯ  
 

06.20 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการทัวร์ นอร์เวย์ หมูเ่กาะโลโฟเทน 10 วัน (TG)    

 
 

 

อัตราน้ีรวม 1.ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
4. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน 
8. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
9. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
10. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงิน
ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
12. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึนเครื่อง 
(Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1.ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
3.ค่าทิปพนักงานขับรถ  
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
5.ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  

เง่ือนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ  40,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 169,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ 167,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ 165,800.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ 28,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำ
การ  
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากที่สุด   
2.เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศนอร์เวย์  
(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วันท าการ ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึน้อยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑูตไม่อนญุาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกบัการยื่นวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว 
(อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือ่บิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้

และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีชือ่ผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน วนัเดินทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
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- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ีศึกษา  

9 หลักฐานการเงิน :  บัญชีออมทรัพย์ (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Statement 

เป็นบัญชีออมทรัพย์ ทัง้สองอย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชือ่เจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซา่ ใช้สกลุเงินบาท 
หรือ ยโูร 

- Statement ย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินสดุท้ายไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบญัชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณา
อบัเดทบญัชีกอ่นท าการขอ Statement  15 วนักอ่นยื่นวีซ่า) 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตวั 
• ชื่อ-นามสกุล            

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานที่เกิด    

• ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถอื    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

ต าแหน่งงาน     ชื่อบริษัท       

ที่อยู่ที่ท างาน            

วนัที่เร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
• รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบนัที่เรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา          
• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

(  ) ตนเอง    (  ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล      ความสัมพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ     ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท    

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

• ท่านเคยยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

• ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบุวนัที่ได้รับวีซ่า   วนัหมดอายขุองวีซ่า   

• ท่านได้ท าการบนัทึกลายนิว้มือของท่านเพ่ือจุดประสงค์การท าวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่านมา หรือไม่ 

ประเทศ  ระบุวนัที่สแกนลายนิว้มือ้ (ระบุอยู่ในหน้าวีซ่า)    หมายเลขวีซ่า   
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                      ---------------------------------------------- 
 


