รห ัสโปรแกรม : 17899 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

Norway–Lofoten-Tromso 9D 6N
Northern Light Hunting with Kanjana Hongthong
โดย...การบินไทย (TG)

เทีย่ วนอร์เวย์ ชมแสงเหนือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันแสนสวยงามและน่าพิศวง
เมืองทรอมโซ เมืองแห่งแสงเหนือ สุดยอดสถานทีใ่ นการตามล่าแสงเหนือ นั่งกระเช้าสู่ยอด
เขาโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
ชมทุกจุดไฮไลท์ของเกาะโลโฟเตน พร้อมล่าแสงเหนือ
นาท่านสัมผัสประสบการณ์จับปูยักษ์ตัวเป็ นๆ ให้ทา่ นได้ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึก พร้อมลิม้ รส
อาหารปรุ งพิเศษจากเนือ้ ปูยักษ์แบบสดๆให้ทา่ นได้รับประทาน ฯลฯ
พิเศษ! รวม Soft Drink ให้ทกุ มือ้ อาหาร
มีนาคม
วันบิน
วันที่สอง
วันที่สอง
วันที่เจ็ด
วันที่แปด
วันที่หนึ่ง
21.00 น.

กาหนดการเดินทาง
14 -22 มีนาคม 2563
ตารางเที่ยวบิน
CODE
เที่ยวบิน
เวลา
BKK-OSL
TG954
00.20-06.50
OSL-TOS SK4414
10.00-11.55
LKN-OSL
WF801
13.50-16.10
OSL-BKK
TG955
13.30-06.20+1

เมือง
กรุงเทพฯ-ออสโล
ออสโล-ทรอมโซ
เลกเนส-ออสโล
ออสโล-กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเข้าที่ 4 พบกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ ที่เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) ประตู 4
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สอง
00.20 น.
06.50 น.
10.00 น.

ออสโล-ทรอมโซ
“เหิรฟ้ าสู่สนามบินออสโล” โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954
สายการบินฯ มีอาหาร บริการระหว่างเที่ยวบินสู่ออสโล
เดินทางถึงสนามบิน กรุงออสโล (OSLO) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ โดย สายการบินเอสเอเอส เที่ยวบินที่

155,900.ระยะเวลาบิน
11.30 ชัว่ โมง
1.55 ชัว่ โมง
2.40 ชัว่ โมง
10.50 ชัว่ โมง

11.55 น.

13.00 น.

คา่

SK4414
เดินทางถึงสนามบิน เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของนอร์เวย์อยูใ่ นเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนื อของนอร์เวย์และทางตอน
เหนื อของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็ นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขต
อาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
น าท่ า น ชมย่ า นใจกลางเมื อ ง ให้ ท่ า นได้ ชื่ น ชมความงดงามของ
สถาปั ตยกรรมที่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้
เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสนั สดใสฉูดฉาด
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ข้วั โลก(Polar Museum) อีกหนึ่ งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่
ในอาคารไม้สีแดง มีลกั ษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ
เป็ นอีกหนึ่ งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์ ซึ่ งถูกสร้างขึ้ นในช่วงปี
1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสารวจ
ขัว้ โลก รวมไปถึงพื้ นที่ในแถบอาร์คติก นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกั บ
การล่าสัตว์ในเขตอาร์คติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขว้ั โลก และสิงโตทะเล
จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL)
มหาวิหารที่สร้างขึ้ นในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้ นในปี 1965
อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รบั แรงบันดาลใจในการ สร้างมากจาก
สภาพภูมิทัศน์ ในแบบภาคเหนื อของนอร์เวย์ มหาวิห ารอาร์คติ ก ยังเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่ งของเมืองทรอมโซ เนื่ องจากเป็ น
สถานที่ ที่ นัก ท่องเที่ ย วสามารถชมความงามของพระอาทิ ตย์เที่ ย งคื น ได้
อย่างชัดเจน
จากนั้ น นาท่ า นช้อปปิ้ งเลื อ กซื้ อสิ นค้าและของฝาก ณ ห้า งสรรพสิ น ค้า
Nerstranda Shopping Center
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนั้นนาท่าน ออกตามล่าแสงเหนือ หรือที่รูจ้ กั กันในนาม แสงออโร
ร่า” (โดยรถบัส) ทรอมโซ เป็ นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของแลปแลนด์ และเป็ นจุดยอดนิ ยมอีกแห่งหนึ่ งในการล่าแสงเหนื อ เพราะ
อยูต่ รงเส้นอาร์กติก และเป็ นหนึ่ งในเมืองวงแหวนแสงเหนื อของโลก
(การชมแสงเหนือ หรือแสงโอโรร่าในแต่ละครั้ง ขึ้ นอยูส่ ภาพอากาศใน
วัน และเวลาดังกล่าว เนื่องจากเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ)

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่สี่
เช้า

ทรอมโซ–นาร์วิค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่าน นั ่งเคเบิ้ ลคาร์สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิ น (STORSTEINEN
MOUNTAIN) เป็ นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซ
และบริเวณใกล้เคียงที่ มีลกั ษณะเป็ นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ าซึ่ ง
เกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ าแข็ง กลายเป็ นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) เมืองทางตอนเหนื อของ
ประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงใน
เรื่องของพื้ นที่การเล่นสกีที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียง
ในการดูแสงเหนื อ พร้อมกับแนวชายฝั ่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมือง
อย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม SCANDIC NARVIK HOTEL หรือเทียบเท่า
นาร์วิค-เฮนนิ่งสวาร์-สโววาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
ตั้งอยูท่ ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็ นหมูบ่ า้ นของชาวประมงที่
ผูค้ นส่วนใหญ่ยงั คงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทาปลาตากแห้ง
ส่งออกที่มีชื่อเสียง โด่งดังไปทัว่ โลก เอกลักษณ์ที่สาคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ ก็
คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็ นสีสนั
ริมชายฝั ่ง ที่ไม่วา่ ใครได้มาเยือนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึกไปซะทุก
ราย เป็ นหนึ่ งในสถานที่สาหรับการดูแสงเหนื อที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่ ง
ของนอร์เวย์ เนื่ องจากความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่าง
พิถีพิถนั มีผืนน้ าสีฟ้าคราม ท้องฟ้ าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วย
บ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็ นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่
ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง จนกระทัง่ เดิ นทางถึง เมืองส
โววาร์ หมูเ่ กาะโลโฟเทน
เดินทางถึงเมืองท่า HENNINGSVAER เป็ นเมืองท่าและหมูบ่ า้ นชาวประมงที่
ปั จจุบนั ชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็ นอีกเมืองยอดนิ ยมที่
นักท่องเที่ยวต่างพากัน มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้ คือบ้าน
ชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยูร่ ิมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียง
รายอยูม่ ากมาย เป็ นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุม ไปด้วยหิมะ
ในช่วงฤดูหนาว ถือเป็ นภาพที่สวยงามไม่นอ้ ย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บ

เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER)
จากนั้นนาท่านเข้าชม Magic Ice Bar Svolvær พบกับการผจญภัยที่น่า
อัศจรรย์กับของเขตอาร์กติ ก โดยสิ่งของภายในจัดทาขึ้ นจากน้ าแข็ง และ
การติ ดตั้งที่ มีแสงไฟ LED ที่ มีสีสนั ผสมผสานดนตรีสร้างบรรยากาศที่ มี
เสน่ หเ์ ฉพาะ เมจิกไอซ์เป็ นดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาวที่ซึ่งจะช่วยให้ท่าน
ได้ดื่มดา่ กับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ าแข็งที่สมกับเป็ น
‘Winter Wonderland’ อย่างแท้จริง
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า
หมู่เกาะโลโฟเทน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ EGGUM ตั้งอยู่บนฝั ่งทะเลของเกาะ Vestvågøy
เพี ย งแห่งเดี ย วที่ อยู่ระหว่างทะเลกับภูเขา ชมจุ ดชมวิวที่ หันหน้าไปทาง
ทะเล เป็ นพื้ นที่ พัก ผ่ อ นในรู ป วงกลม มี ง านศิ ล ปะที่ ส วยงามของศิ ล ปิ น
Marcus Raetz ท่านจะได้เห็น ป้ อมปราการเก่าแก่ขนาดใหญ่ EGGUM
และซากปรัก หัก พัง ตั้ง แต่ ส มัย สงครามโลก ไม่เ พี ย งแต่ มี ห ลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในอดี ต แต่บริเวณนี้ ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หากขึ้ นไปยัง
ป้ อมปราการเก่าจะสามารถมองเห็นวิวทะเลตัดกับท้องฟ้ าและภูเขาขนาด
ใหญ่ที่ต้งั เรียงรายสูงตา่ สลับกัน จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่ เมือง LEKNES อีกหนึ่ งเมืองสวยอันขึ้ นชื่อของหมู่เกาะ
LOFOTEN นาท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าชมา พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ ง (LOFOTR VIKING
MUSEUM) เนื่ องจากบริเวณหมูเ่ กาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็ นที่ต้งั
ของชุมชนชาวไวกิ้ งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ งที่แสดงเรื่องราวและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้ งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์
ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้ งโบราณและภายในได้จดั แสดงข้าวของ
เครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง Stamsund เป็ นเมืองหมู่บา้ นชาวประมง
เล็กๆน่ ารัก
นาท่าน สัมผัสประสบการณ์จบั ปูยกั ษ์ของเกาะโลโฟเตน (Crab Safari)
โดยนัง่ เรือ ตื่นตาตื่นใจกับการจับปูยกั ษ์ตวั เป็ นๆให้ท่านได้ลองจับและ
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก กับกิจกรรมจับปูยกั ษ์นับเป็ นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจเป็ น
อย่างยิ่ง จากนั้นนาท่านกลับสู่โรงแรมเพื่อให้ท่านได้ ลิ้ มรสอาหารปรุง
พิเศษจากเนื้ อปูยกั ษ์แบบสดๆให้ท่านได้รบั ประทาน

คา่
วันที่หก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หมูบา้ น A-โซวาเก้น-ไรเน่-หมู่เกาะโลโฟเทน
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น Å เป็ นหมูบ่ า้ นที่ได้ขนชื
ึ้ ่อว่าสวยที่สุดบนหมูเ่ กาะ
LOFOTEN อันเป็ นจุดสิ้ นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็ นหมูบ่ า้ นที่
ได้รบั ความนิ ยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ใช้เวลาชมความ
งดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บา้ นฮัมนอย (Hamnøy) หมู่บา้ นชาวประมงที่
เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะ Lofoten ที่สวยงามมีขนาดเล็ก แต่สวยงามไม่น่าเชื่อ
ถือได้ว่าเป็ นหมู่บา้ นที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ งในเขตเทศบาลเมืองโมสเคนเน
สซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมเนื่ องจากมีทศั นี ยภาพและธรรมชาติอนั
อุดมสมบูรณ์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโซวาเก้น (SORVAGEN)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดิ นทางไปยัง เมื องไรเน่ (REINE) ซึ่ งอยู่ทางตอนใต้ของ
เกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลิ นกับธรรมชาติ อันสวยงาม
แปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่ งเป็ นถนนเส้น หลัก สายเดี ย วของหมู่
เกาะลอฟโฟเทน นาท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็ก
เกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทัง่ เดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้
เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ หมู่บา้ น BALLSTAD หมู่บา้ นชาวประมงแบบ
ดั้ง เดิ ม บนหมู่ เ กาะโลโฟเทนที่ มี อ ายุ ก ว่ า 1,000 ปี ถื อ ว่ า เป็ นหมู่ บ ้า น
ชาวประมงขนาดใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง และยัง เป็ นอี ก มุ ม หนึ่ ง ที่ ท่ า นสามารถ
ถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลังสีแดง ตัดกับพื้ นน้ าทะเลและท้องฟ้ าอัน
สวยงามได้ถือเป็ นวิวจุดขายแห่งหนึ่ งของหมูเ่ กาะลอฟโฟเทน กระทัง่ ได้เวลา
อันสมควร
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนั้นนาท่าน ออกตามล่าแสงเหนือ หรือที่รูจ้ กั กันในนาม แสงออโร
ร่า” (โดยรถบัส) ทรอมโซ เป็ นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของแลปแลนด์ และเป็ นจุดยอดนิ ยมอีกแห่งหนึ่ งในการล่าแสงเหนื อ เพราะ
อยูต่ รงเส้นอาร์กติก และเป็ นหนึ่ งในเมืองวงแหวนแสงเหนื อของโลก
(การชมแสงเหนือ หรือแสงโอโรร่าในแต่ละครั้ง ขึ้ นอยูส่ ภาพอากาศใน
วัน และเวลาดังกล่าว เนื่องจากเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ)

วันที่เจ็ด
07.00 น.
09.30 น.
13.50 น.
16.10 น.

18.30 น.
วันที่แปด
เช้า
10.00 น.
13.30 น.
วันที่เก้า
06.20 น.

หมู่เกาะโลโฟเทน-เลกเนส-ออสโล
รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์
โดยสายการบินวิเดโร แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ WF801
เดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และที่ต้งั ของ ศาลาว่า
การ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโค สถาปั ตยกรรมที่ดูทนั สมัย ประดับไป
ด้วย น้ าพุ สวน และประติมากรรม เติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กนั เป็ น The
Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผูท้ ี่ได้รบั รางวัลอัน
ทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า (The Norwegian National Opera
& Ballet) ที่ถูกสร้างขึ้ นมาใหม่ดว้ ยแนวคิดสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย
จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ งอย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL
JOHANS GATE) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่
เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็ นต้น แต่อย่างไรก็
ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้ จะมีราคาค่อนข้างสูง
เนื่ องจากนอร์เวย์เป็ นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ ง
จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CLARION HOTEL THE HUB หรือเทียบเท่า
ออสโล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทย เที่ยวบิน
ที่ TG955
กรุงเทพฯ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่
การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษทั ฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ ***
หมายเหตุ : การยืน่ วีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตนอร์เวย์ ทุกท่าน
ค่าทัวร์ตอ่ ท่าน เดินทางไม่ต ่ากว่า 15ท่าน
155,900. ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
15,900. พักเดี่ยวเพิ่มจ่ายเพิ่มท่านละ
29,000. มีตั ๋วหักออก ท่านละ

การจองทัวร์
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 50,000 บาทต่อท่าน (เพื่อเป็ น
การยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 60 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่
กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ค่าทัวร์รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ- ออสโล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ออสโล-ทรอมโซ // เลกเนส-ออสโล โดยสายการบิน วิเดโร แอร์ไลน์
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน
500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)

ค่าทัวร์ไม่ค่าทัวร์ไม่รวม : รวม :
 ค่าทิป คนขับรถฯ ต่อท่าน คิดเป็ น 14 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ต่อท่าน คิดเป็ น 27 ยูโร หรือขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน สาหรับโหลด) และ (7 กก./1ใบ/
ท่าน ถือขึ้ นเครื่อง)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การยกเลิก :
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
 คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตัว๋ เครื่องบินที่ออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์
วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 หักค่ามัดจา 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน
 หักค่ามัดจา 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
 หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทาง ในกรณีที่มีผูเ้ ดินทาง ตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัท ฯ มีสิท ธิ์ ใ นการเปลี่ย นแปลงการพาเข้าชม สถานที่ ท่อ งเที่ ย วใดๆที่ ปิ ดทาการ โดยจะจัด หาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
 รายการอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมี
สิ่งผิ ดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อ มเสีย หรือ ด้ว ยเหตุผ ลใด ๆ ก็ต ามที่ก องตรวจคนเข้า เมือ งพิจ ารณาแล้ว ทางบริษัท ฯ ไม่ร บั ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่าย
 รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีก ครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง
และโรงแรมที่พ กั ในต่างประเทศเป็ นที่เรีย บร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ย นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
 การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก ค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ
คณะ บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิ ดชอบ หากท่ านถู กปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั ๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลกู ค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบ
คณะทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของ
คณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผู ้โดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง
แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณี ที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ ย วบิน ซึ่ งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุ มทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3
เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่มี
จะให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุ กชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่ จะถื อขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุ กขนาด
ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่
รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย
สายการบินจะรับผิ ดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วย
น้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600
กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้
ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิ ดชอบในกรณี กระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุ ด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้ น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษทั ได้
ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

