NORWAY TROMSO – LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS (TG)

นอร์เวย์
ทรอมโซ่ - หมู่เกาะโลโฟเทน – หมูเ่ กาะสวาลบาร์ด
12 วัน 9 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG)

เส้ นทางสุ ดมหัศจรรย์ ที่ท่านต้ องไปสั มผัสให้ ได้ สักครั้งในชีวติ !!

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> เส้นทางสุดมหัศจรรย์ท่นี ักเดินทางอยากไปสัมผัสสักครั้งหนึ่ง

>> ชมหมู่เกาะ SVALBARD หมู่เกาะใกล้ข้วั โลกเหนื อที่สุด ได้ ชื่อว่าดินแดนแห่ งหมีขาว
>> ชมหมู่เกาะ LOFOTEN ธรรมชาติสุดมหัศจรรย์
>> ชมเมือง LONGYEARBYEN เมืองใหญ่ สุดของเกาะสวาลบาร์ ด
>> ล่ องเรื อ ชมฟยอร์ ด ISFJORD สุ ดสวยของเกาะสวาลบาร์ ด
>> หมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ ขนึ้ ชื่ อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
>> หมู่บ้าน Å เป็ นหมู่บ้านที่ต้งั อยู่แหลมปลายสุ ดของหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมเมือง TROMSO เมืองทีไ่ ด้ สมญานามว่ า นครแห่ งแสงเหนื อ
>> นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
>> สัมผัสประสบการณ์ นั่งสุ นัขลากเลื่อน Dog Sled
>> ชมเมือง NARVIK เมืองที่รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส
>> ชมถํา้ นํา้ แข็ง ICE CAVE บนเกาะสวาลบาร์ ด
>> ชม พิพธิ ภัณฑ์ หมู่บ้านชาวประมง ที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน
>> กิจกรรมจับปู Brown Crab Safari พร้ อมอิม่ อร่ อยกันแบบไม่ อ้นั
>> ช้ อปปิ้ งกรุ งออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เมนูพเิ ศษ

BROWN CRAB / SEAFOOD / อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
แจกนํ้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

กําหนดการเดินทาง

1 – 12 พฤษภาคม 2563
(รับจํานวนจํากัด 20 ท่ านเท่ านั้น)

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1)
สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ
21.00 น.

วันทีส่ อง (2)
00.20 น.
06.50 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ออสโล – ชมเมือง - สวาลบาร์ ด - ลองเยียร์ เบียน

ออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
เดินทางถึงท่ าอากาศยานออสโล การ์ เดอร์ มอน (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
จากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นเมืองทีม่ ีค่า
ครองชี พแพงทีส่ ุ ดในโลกสํ าหรับชาวต่ างชาติ นําท่านเที่ยวชมกรุ งออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งาน
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER

PARK) ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่ สู่ ภาพชีวติ และการดิ้นรนต่อสู ้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็ น
ผลงานประติมากรชื่ อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่ เขตใจกลางเมือง นําคณะเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อ
ไวกิง้ โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ
ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนีย้งั จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวติ ประจําวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

กลางวัน
15.30 น.
18.25 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล
ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะสวาลบาร์ ด (SVALBARD) สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SK4496
เดินทางถึงสนามบินลองเยียร์ เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด นําท่านตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
หมู่เกาะสวาลบาร์ด (SVALBARD) เป็ นเกาะที่ต้งั อยู่ เหนือเส้นอาร์คติค (Arctic Circle) อยูใ่ กล้กบั ขั้วโลก
เหนื อ มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี สวาลบาร์ ด (Svalbard) เป็ นภาษาของชาวนอร์ ธโบราณ(ชื่ อเรี ยก
ของชาวไวกิ้งโบราณ) ซึ่ งแปลว่า พื้นที่ชายฝั่งที่หนาวเย็นโดยเรื่ องเล่าการค้นพบทวีปมีแหล่งอ้างอิงจาก
จดหมายเหตุต่างๆมาเกือบ 1,000 ปี และเนื่องจากบริ เวณรอบๆเกาะมีพวกวาฬอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมากเกาะนี้
จึงเคยถูกใช้เป็ นฐานสําหรับชาวประมงที่ออกมาล่าวาฬของชาวนอร์ เวย์ ซึ่ งปั จจุบนั ท่านจะพบเห็นแต่เพียง
อาคารที่เคยใช้เป็ นฐานสําหรับนักล่าวาฬเท่านั้น ปั จจุบนั เกาะสวาลบาร์ ดมีประชากรประมาณ 2,600 คน
เท่านั้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง ลองเยียร์ เบียน (LONGYEARBYEN) ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดและ
ศูนย์กลางการบริ หารของสวาลบาร์ ดเมืองนี้ต้งั อยูใ่ น หุบเขาลองเยียร์ ดาเลน (Longyeardalen) และเป็ นที่ต้งั
ของสภาชุมชนลองเยียร์ เบียน สถานที่ราชการ ท่าเรื อ มหาวิทยาลัย สนามบิน โรงเรี ยน และโบสถ์คริ สต์
ศาสนา
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คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
RADISSON BLU HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีส่ าม (3) ลองเยียร์ เบียน – ICE CAVE TOUR – BOAT TOUR

นําท่านออกเดินทางโดย SNOWCAT สู่ ถํา้ นํา้ แข็ง (ICE CAVE) ที่มีอายุกว่าพันปี โดยถํ้านํ้าแข็งจะมี

กลางวัน

รู ปร่ างที่เปลี่ยนแปลงไปเฉพาะในแต่ละปี นําท่านชม ลองเยียร์ กลาเซียร์ (LONGYEAR GLACIER)
ซึ่ งมีพ้ืนที่กว่า 60% ของหมู่เกาะสวาลบาร์ ด ให้ท่านได้ชมความงดงามของธารนํ้าแข็งท่ามกลางหิ มะที่ขาว
โพลนไปทัว่ พื้นที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

นําท่านล่ องเรื อชมความงดงามธรรมชาติของหมู่เกาะสวาลบาร์ ด ชมความงดงามของ ISFJORD ซึ่งใน
ระหว่างล่องเรื อท่านมีโอกาสที่จะได้เห็นสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่ดาํ รงชีวติ อยูบ่ นเกาะแห่งนี้ อาทิเช่น
หมีขาว (POLAR BEAR), สุ นัขจิง้ จอกขั้วโลก (ARCTIC FOX), นกพัฟฟิ น (PUFFIN), วอลรัส, แมวนํา้
และวาฬหลายสายพันธุ์ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั สภาพอากาศ ขณะเดินทาง (ใช้ เวลาประมาณ 4 – 5 ชม.)
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คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
RADISSON BLU HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

กลางวัน

จากนั้นนําท่ านสั มผัสประสบการณ์ ด้วยการขับเคลื่อนสุ นัขลากเลื่อน (Dog Sledding) โดยฮัสกี้เป็ น
สุ นขั ที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปี มาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่ งของ หรื อเป็ นพาหนะในพื้นที่ที่ปก
คลุมไปด้วยนํ้าแข็งและหิ มะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็ นสุ นขั ลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการลากเลื่อน
สู งสุ ดในบรรดาสุ นขั ลากเลื่อนทั้งหมด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

วันที่สี่ (4)

ลองเยียร์ เบียน - สุ นัขลากเลื่อน - SVALBARD BREWERY

นําท่านชมเหมืองถ่ านหินทีเ่ ลิกกิจการแล้ ว ( The Old Coal Mine) นําท่านเดินลัดเลาะไปในช่องที่เจาะ
ในภูเขาสัมผัสประสบการณ์ของการทําเหมืองถ่านหิ นในอดีต การทําเหมืองถ่านหิ นเป็ นกิจกรรมที่สาํ คัญ
ที่สุดของสวาลบาร์ ด มาตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 และยังคงมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของสวาลบาร์ ด

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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จากนั้นนําท่านเข้าชม SVALBARD BREWERY ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2011 และได้ทาํ การผลิตเบียร์ ครั้งแรกใน
เดือนสิ งหาคมปี 2015 หกปี ของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตั้งแต่ปี 1928 ซึ่งห้ามการผลิต
แอลกอฮอล์ในสวาลบาร์ ด ให้ท่านได้ชิมเบียร์ ที่ผลิตในเมืองแห่งนี้

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
RADISSON BLU HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันที่ห้า (5) ลองเยียร์ เบียน - ทรอมโซ่

นําท่านชมโบสถ์ สวาลบาร์ ด (Svalbard Church) ซึ่ งเป็ นโบสถ์แห่งแรกของลองเยียร์ เบียนและเป็ น
โบสถ์ที่อยูเ่ หนื อสุ ดของโลก สร้างเมื่อปี ค.ศ.1921 จากนั้นนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สวาลบาร์ ด

(Svalbard Museum) ที่จะเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็ นมาตั้งแต่การค้นพบเกาะแห่งนี้,
NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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กลางวัน
14.45 น.
16.20 น.

อุตสาหกรรมการล่าวาฬและสัตว์พ้นื ถิ่น, อุตสาหกรรมเหมืองแร่ , การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อ
ทดแทนการทําเหมือง, ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในอดีตทั้งชาวนอร์ เวย์และชาวรัสเซี ยที่ต้งั รกรากที่เกาะแห่ง
นี้ และการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพือ่ รักษาความยัง่ ยืนของสภาพสิ่ งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของ
สวาลบาร์ ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินลองเยียร์ เบียน
ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ่ (TROMSO) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4425
เดินทางถึงสนามบินทรอมโซ่ นําท่ านตรวจรับสั มภาระ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นประตูสู่ดินแดนอาร์ กติก โดยมัน
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนื อของนอร์ เวย์ ถือว่าเป็ นอีกเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สาํ คัญทั้ง แสงเหนื อ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็ นอีกหนึ่ง
ในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
SCANDIC ISHAVNSHOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ ข้ วั โลก (Polar Museum) อีกหนึ่ งพิพิธภัณฑ์ที่อยูใ่ นอาคารไม้สีแดง มีลกั ษณะ
คล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยูบ่ นท่าเทียบเรื อ เป็ นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ ของประเทศนอร์ เวย์ ซึ่ง
ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของภูมิภาค การสํารวจขั้วโลก รวมไป
ถึงพื้นที่ในแถบอาร์ กติก นอกจากนี้ยงั มีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์ กติก ซึ่ งได้แก่ ปลาวาฬ หมี
ขั้วโลก และสิ งโตทะเล จากนั้นเชิ ญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์ คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรู ปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ
สร้างมากจากสภาพภูมิทศั น์ในแบบภาคเหนือของนอร์ เวย์ มหาวิหารอาร์ คติกยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสี ยงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่ องจากเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระ
อาทิตย์เที่ยงคืนได้อย่างชัดเจน เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

วันที่หก (6) ทรอมโซ่ - ชมเมือง - นั่งกระเช้ า - ยอดเขาสโตรสไตเนิน

กลางวัน

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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จากนั้นนําท่านนั่งเคเบิล้ คาร์ ส่ ู ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็ นยอดเขาสู งที่มีจุด
ชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริ เวณใกล้เคียงที่มีลกั ษณะเป็ นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องนํ้า
ซึ่ งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคนํ้าแข็ง กลายเป็ นฟยอร์ ดอยูโ่ ดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
ของเมืองทรอมโซจากมุมสู ง

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
SCANDIC ISHAVNSHOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองบาร์ ดู (Bardu) (ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) ซึ่ งเป็ นที่ต้งั ของสวนสัตว์
ที่อยูเ่ หนื อที่สุดของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเข้าชม สวนสั ตว์ Polar Park สวนสัตว์ที่อยูเ่ หนือสุ ดของโลก และยังเป็ นศูนย์อนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ใน
แถบขั้วโลก และถือว่าเป็ นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นกั ล่า อาทิ หมี, หมาป่ า, แมวป่ า Lynx, และรวม
ไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์ , วัวมัสก์ออ็ กซ์ อีกด้วย

วันทีเ่ จ็ด (7) ทรอมโซ่ – บาร์ ดู - สโววาร์

กลางวัน

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 ชม. 30 นาที) หมู่
เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์ เวย์ เป็ นหมู่บา้ นของ
ชาวประมงที่ผคู ้ นส่ วนใหญ่ยงั คงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทําปลาตากแห้งส่ งออกที่มีชื่อเสี ยง
โด่งดังไปทัว่ โลก เอกลักษณ์ที่สาํ คัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสี แดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของ
ชาวประมงที่กลายเป็ นสี สันริ มชายฝั่ง ที่ไม่วา่ ใครได้มาเยือนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก เป็ นหนึ่งใน
สถานที่สาํ หรับการดูแสงเหนื อที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์ เวย์ เนื่ องจากความมหัศจรรย์ ทาง
ธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถนั มีผนื นํ้าสี ฟ้าคราม ท้องฟ้าสี ใส ภูเขาสู งตระหง่าน แทรกแซมด้วย
บ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็ นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการ
มากกว่าความจริ ง

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมทีพ่ กั
THON HOTEL LOFOTEN หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) เป็ นหมู่บา้ นที่อยูป่ ลาย
สุ ดของหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของถนนสายหลัก E10 ซึ่ งถือว่าเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับความนิยม
อย่างมากจากนักท่องเที่ยว นําท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING

วันทีแ่ ปด (8) สโววาร์ - หมู่บ้าน Å – รีนน์ - แฮมนอยด์ - นัสฟยอร์ ด – เลกเนส - สตัมซุนด์

VILLAGE MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวประมงที่อาศัยอยูบ่ นหมู่เกาะโล
โฟเทน ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บา้ นแห่งนี้ยงั มีสถานที่ต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้า
ชม อาทิโรงงานผลิตนํ้ามันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY)ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้ านค้ าและโรงงานต่ างๆ อาจปิ ดทําการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บา้ น และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) ซึ่ งอยูท่ างตอน
ใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั สวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10
ซึ่ งเป็ นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นําท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะ
เล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทัง่ เดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง

นําท่านเที่ยวชมหมู่บา้ น แฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้ นชาวประมงที่ปรากฏอยูใ่ นโปสการ์ดโลโฟเทน ที่
นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้ นชาวประมงหลากสี พร้อมวิว
ของเทือกเขาสู งเป็ นฉากหลังนับเป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิง่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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นําท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ ด (Nusfjord) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆ
แห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ าํ และทะเลสาบที่ สะท้อน
ภาพเทือกเขาบนผืนนํ้า นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้
ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงั ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียง่ิ อีกแห่งของ นอร์ เวย์ หมู่บา้ นแห่ง
นี้มีการรังสรรค์หมู่บา้ นหลากสี สัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บา้ นเมืองเก่าไว้ อย่างดียง่ิ อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรื อจะนัง่ เล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟ
ยอร์ ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

ที่พกั

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้น
ชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นําท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้
(LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริ เวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็ นที่ต้งั ของชุมชนชาว
ไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่ องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของชาวไวกิ้งไว้
มากมาย ซึ่ งรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรื อไวกิ้งโบราณและภายในได้จดั แสดงข้าวของ
เครื่ องใช้และเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวติ ของชาวไวกิ้ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองสตัมซุนด์ (STAMSUND) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที)
เป็ นเมืองหมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆน่ารักบนเกาะโลโฟเทน
LIVE HOTEL LOFOTEN หรื อระดับเทียบเท่า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

คํ่า

วันทีเ่ ก้า (9) สตัมซุนด์ - BROWN CRAB SAFARI - นาร์ วคิ – CABLE CAR

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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คํ่า

นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่กบั กิจกรรมการนั่งเรื ออกไปจับปู (BROWN CRAB SAFARI) ที่มี
อยูเ่ พียงไม่กี่แห่งในโลก เจ้าหน้าที่จะโชว์วธิ ี การจับปู ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับปูและปรุงอาหารมื้อ พิเศษให้ ท่านได้
ลิม้ รส เนื้อปู แบบสดๆ และรั บประทานกันอย่ างเต็มอิม่ เป็ นอาหารกลางวัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์ วคิ (NARVIK) (ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชัว่ โมง 30 นาที) เมือง
ทางตอนเหนื อของประเทศนอร์ เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของพื้นที่การ
เล่นสกีที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็ น
เมืองที่มีชื่อเสี ยงในการดูแสงเหนื อ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีก
ทั้งยังเป็ นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองที่ FJELLHEISRESTAURANTEN พร้ อมชมวิว
บรรยากาศมุมสู งของเมืองนาร์ วคิ

ทีพ่ กั

SCANDIC HOTEL NARVIK หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

เช้ า
08.00 น.
10.40 น.
12.20 น.
กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินอีฟเนส
ออกเดินสู่ กรุ งออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4083
เดินทางถึงสนามบินออสโล นําท่านตรวจรับสัมภาระ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นเมืองที่มีค่าครองชีพ
แพงที่สุดในโลกสําหรับชาวต่างชาติ นําท่านชมท่าเรื อ Aker Brygge เคยเป็ นที่ต้งั ของท่าเรื อที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งในนอร์ เวย์ ปั จจุบนั ถูกปลุกให้ฟ้ื นกลับมามีชีวติ ชีวาอีกครั้ง หลังมีการปรับปรุ งเป็ นย่านที่อยูอ่ าศัยที่
ทันสมัย มีบา้ นเรื อน และร้านค้ามากมาย เป็ นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากนี้ยงั มีท้งั ผับ
โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสิ นค้า เป็ นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมของออสโล จากนั้นนําท่านช้อป
ปิ้ ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
นอร์ เวย์ เป็ นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้ งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่มาเยือนนอร์ เวย์ ตั้งอยูก่ ลาง
กรุ งออสโล มีสินค้าทุกสิ่ งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ นํ้ามัน
ปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรื อไวกิ้ง หรื อตุก๊ ตา Troll ตุก๊ ตาพื้นบ้านของนอร์ เวย์ เครื่ องครัว
พวงกุญแจ เป็ นต้น สิ นค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ

วันที่สิบ (10) นาร์ วคิ - อีฟเนส - ออสโล - ช้ อปปิ้ ง

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL OSLO หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
ได้เวลาอันสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล เพื่อทําการเช็คอินและทํา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 955

วันที่สิบเอ็ด (11) ออสโล - สนามบิน – กรุงเทพฯ
13.30 น.

วันที่สิบสอง (12) สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณทีใ่ ช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อๆไป ***

หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่ นแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้ วง/ ปิ ดถนน/ การล่ าช้ าของสายการบิน/ ค่ าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีนํา้ มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นหลัก และหากลูกค้ าท่ านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
หรื อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ สามารถทําได้ ครบตามดังกล่ าว บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินให้ ส่วนนั้นแก่ ลูกค้ าเพราะทางบริษัทได้
จ่ ายเงินให้ แก่ ทางแลนด์ ยุโรปทั้งหมดล่ วงหน้ าก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว

NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

1 – 12 พฤษภาคม 2563

199,900

เด็กมากกว่า 7
เด็กตํ่ากว่า 12
ปี
กับ 1 ผูใ้ หญ่ กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

199,900

194,900

เด็กตํ่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

189,900

40,000

** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้ ังแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป **
** หากตํ่ากว่ า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

** ท่ านใดทีจ่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีทอี่ อกตัว๋ ไปแล้ ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคานํา้ มันที่ปรับขึน้ -ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่ านั้น / ตั๋วกรุ๊ ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี** **

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกัน อุ บ ัติ เหตุ ในการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ ารั ก ษาพยาบาล ตามเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์ป ระกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
NORWAY TROMSO - LOFOTEN - SVALBARD 12 DAYS ( นอร์ เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด)
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การจองและการชําระ

a. กรุณาชํ าระมัดจําท่ านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชํ าระส่ วนทีเ่ หลือก่ อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน

หมายเหตุ
*** กรณีวซี ่ ายังไม่ ทราบผลก่ อนเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯต้ องขอเก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่ อนตามกําหนด
เงื่อนไขการชํ าระเงิน แต่ หากวีซ่าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่ าใช่ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเท่ านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศล่ าช้ า ไม่ ทนั กําหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่ ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจํา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจํามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไป
แทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาํ การออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซึ่งอยูใ่ นการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน
สามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมตั วิ ซี ่ าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีทที่ ่ านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน
เงินค่ าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สําหรับนํ้าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สําหรับนํ้าหนักกระเป๋ าที่ ทางสายการบิ นไทย (TG) อนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิ น คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ สําหรับนํ้าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ อนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน) ถือ
ขึ้นเครื่ องได้ 7 กิโลกรัม
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสูญเสี ย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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