ROMANTIC FJORD NORWAY 11 DAYS (TG)

NORWAY – LOFOTEN – ATLANTIC OCEAN ROAD

เส้นทางพิเศษ นอร์เวย์
เส้นทางสายโรแมนติคฟยอร์ด + เกาะโลโฟเทน + เส้นทางแอตแลนติค

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> เส้นทางสุดพิเศษธรรมชาติสุดสวยอลังการที่ท่านต้องไป
สัมผัสให้ได้สกั ครั้งในชีวิต โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบธรรมชาติ
>> สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
>> ชมหมู่บา้ น HAMNOY หมู่บา้ นที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมหมู่บา้ น REINE หนึ่งในหมู่บา้ นที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมหมู่บา้ น Å เป็ นหมู่บา้ นที่ตง้ั อยูแ่ หลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมถนน THE ATLANTIC OCEAN ROAD ได้รบั การยกย่องให้เป็ น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD
>> ชมเมือง BERGEN เมืองสีสนั สวยงาม ได้รบั การยกย่อยว่าเป็ นหนึ่งในเมืองสวยของโลก
>> ชม BRIKSDALSBREEN GLACIER ธารน้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
>> ชม TROLLSTIGEN จุดชมวิวเส้นทางเขาวงกต ที่สวยงามที่สุด
>> นั ่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMBANEN หนึ่งในเส้ นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ สวยอันดับต้นๆของโลก
>> ล่องเรือชม GEIRANGER FJORD หนึ่งในฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในยุโรป
>> ล่องเรือชม SOGNE FJORD ฟยอร์ดสุดสวย ได้รบั การขนานนามว่า THE KINF OF FJORD
>> ชมเมือง TRONDHEIM หนึ่งในเมืองเก่าแก่และสวยงามอันดับต้นๆของประเทศนอร์เวย์
>> ชม MAGIC ICE BAR บาร์น้าแข็งที่ทา่ นสามารถเที่ยวได้ตลอดทัง้ ปี
>> ช้อปปิ้ ง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพเิ ศษ
Seafood / Lobster / อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้าดื่มท่ านละ 1 ขวด / วัน
กาหนดการเดินทาง
เดือนพฤษภาคม :
เดือนมิถุนายน :
เดือนกรกฎาคม :

14 – 24 พฤษภาคม 2563
4 – 14 มิถุนายน 2563
2 – 12 กรกฎาคม 2563
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รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
20.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง (2) ออสโล – เบอร์ เก้ น - BRYGGEN - นั่งรถรางขึน้ สู่ ยอดเขา FLOYEN
00.20 น.
06.50 น.
09.10 น.
10.00 น.

กลางวัน

ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
เดินทางถึง สนามบินออสโล ประเทศนอร์ เวย์ (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์ เก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SK255
**หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลีย่ นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม**
เดินทางถึงสนามบินเบอร์ เก้น จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองเบอร์ เก้ น (BERGEN) เมืองใหญ่อนั ดับสองได้รับยกย่องว่าเป็ น "เมืองแห่ง
วัฒนธรรม" และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้วยบ้านเรื อนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี
ปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก และมีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด จากนั้นนาคณะนั่งรถรางขึน
้ สู่ ยอดเขา
Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็ นภาพ
บรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านชมเมืองเบอร์ เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่สาคัญของนอร์เวย์มาตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ลอ้ มรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรื อที่ยาวถึง10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอัน
เป็ นที่ต้งั ของ Fish Market และ Bryggen ที่ยงั คงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็ นตัวอย่างการ
ก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก
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คา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันทีส่ าม (3) เบอร์ เก้ น - โวส - ไมดาล – นั่งรถไฟเส้ นทางสายโรแมนติก - ฟลอม – ล่ องเรื อชมฟยอร์ ด
ซองดาล
เช้ า

10.00 น.
11.05 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาคณะเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) ในเขตภูมภิ าคฟ
ยอร์ดของนอร์เวย์มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติ ในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมบา
นาสู่ ซองน์ฟยอร์ด นาท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองโวสเมืองน่ารักริ มทะเลสาบที่ซ่ึงล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคย
เสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907
จากนั้นนาท่านนัง่ รถไฟสู่ สถานีไมดาล (Myrdal) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอยูบ่ นความสูง
857 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลใกล้กบั ฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทศั น์งดงามสุดสายตา
นาท่านนั่งรถไฟเส้ นทางสายโรแมนติก (FLAMBANEN) สู่สถานีรถไฟฟลอม (FLAM) ในเขตภูมภิ าค
ซองก์ฟยอร์ด ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ า แข็งปกคลุม
เหนือดินภาพของหิมะที่ปกคลุมอยูบ่ นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและ
แม่น้ า และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ าตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิ
ทัศน์อนั งดงามของฟยอร์ดที่มีอยูม่ ากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
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17.00 น.

นาท่าน ล่ องเรื อชมซองฟยอร์ ด ( SOGNE FJORD) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ได้รับการขนานนามว่า
THE KINF OF FJORD มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ าแข็งเมื่อหลายล้านปี ก่อน (ล่องเรื อ 2 ชัว่ โมง) สู่เมืองกูดวาเก้ น
(GUDVANGEN) เมืองแห่งต้นทางการล่องเรื อชมฟยอร์ด
เดินทางถึงท่ าเรื อกุดวาเก้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พกั

คา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมที่พกั
QUALITY HOTEL SOGNDAL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่ (4)

ซองดาล - ธารน้าแข็งบริกสดาล - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้ อ – เฮลเลสซิลท์
ไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ด

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ ธารนา้ แข็งบริกสดาล (Briksdalsbreen Glacier) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ ทุ่งนา้ แข็ง
ยอสเทอดาล (Jostedal glacier ice field) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เมื่อหมื่นกว่าปี ก่อน บริ เวณที่เป็ นประเทศนอร์เวย์
ปัจจุบนั ถูกปกคลุมด้วยน้ าแข็งเป็ นบริ เวณกว้าง แต่เมื่อผ่านพ้นยุคน้ าแข็งและอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทาให้น้ าแข็งที่
จับตัวทับถมกันหนาเริ่ มละลาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณี วิทยา สภาพแวดล้อม รวมถึงกาเนิดชีวิต
ต่างๆ ขึ้นมาใหม่มากมาย แต่ธารน้ าแข็งแห่งยอสเทอดาลยังคงอยูแ่ ละกลายเป็ นแหล่งสาคัญที่นกั วิทยาศาสตร์
จากทัว่ โลกได้ใช้ศึกษาทั้งด้านธรณี วทิ ยาและประวัติศาสตร์ตลอดช่วงศตวรรษที่ผา่ นมา ให้ท่านเพลินเพลินชม
ความสวยงามระหว่าง 2 ข้างทาง (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่าน เปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กขึ้นสู่ยอดเขาที่เป็ นที่ต้งั ของธารน้ าแข็งที่
มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ธารนา้ แข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) ธารน้ าแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสม
กันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทาให้เกิดการสึกกร่ อนลึกลงไป
เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็ นน้ าแข็ง ธารน้ าแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อยๆแตกออกแล้ว
ละลายกลายเป็ นลาธาร ธารน้ าแข็งที่ถูกตัดขาด และแตกออกไหลลงทะเลเรี ยกว่า ภูเขาน้ าแข็งสีของธารน้ าแข็ง
มักจะมีสีเขียวแกมม่วงหรื อแกมน้ าเงิน ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัย

15.00 น.

กลางวัน
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จากนั้นนาท่านเดินทางผ่าน เมืองโลเอน (LOEN) เมืองเล็กๆที่ต้งั อยูร่ ิ มฟยอร์ดอันงดงาม เดินทางสู่ ท่าเรื อเฮลเลส
ซิลท์ (Hellesylt) นาท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงดงามของไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ด (GEIRANGER
FJORD) ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็ นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ จากคาบอกเล่าของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน และกล่าวถึงความงดงามของฟยอร์ด แห่งนี้ไว้กบั มรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งนี้ ระหว่างล่องเรื อท่าน
จะได้ผา่ นชมน้ าตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง SEVEN SISTERS FALLS หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอด
เส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ าตกอันหลากหลายที่
กระเซ็นละอองน้ าจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับ
ทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็ นภาพที่งดงามเหนือคาบรรยาย ไกแรงเกอร์ ฟยอร์ ด (GEIRANGER)
เปรี ยบเสมือนอัญมณี เม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์เป็ นอ่าวแคบๆที่ลอ้ มรอบไปด้วย
เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น้ าตก ป่ าอันสวยงามปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวตัดกับสี
น้ าเงินทะเลอันเป็ นภาพแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดในนอร์เวย์

คา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมที่พกั
UNION HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ROMANTIC FJORD NORWAY 11 DAYS (TG) นอร์เวย์ + โลโฟเทน + ฟยอร์ด + เส้นทางแอตแลนติค 11 วัน

6|P a g e

วันที่ห้า (5) ไกแรงเกอร์ - จุดชมวิวโทรลล์ ทิเกน – อาดาเนส – ATLANTIC OCEAN ROAD
คริสเตียนซุนด์
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวโทรลล์ทเิ กน หรื อหุบผาแห่ งโทรลล์ (Trollstigen) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด จุดหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ เส้นทางจะพับไปพับ
มาสุดยอดแห่งการ เดินทางโดยรถยนต์ ถือเป็ นความสามารถของชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริ ง นาท่านเดินทางต่อสู่
เมืองอาดาลเนส (ANDALSNES) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองริ มฝั่งฟยอร์ด ผ่านหุบ
เขา แม่น้ า และสะพานที่สาคัญ เช่น สะพาน ไคล์ลิ่ง สะพานข้ามแม่น้ า RAUMA ที่ถกู บันทึกภาพมากที่สุด
ใน นอร์เวย์ ผ่าน TROLLWALL หน้าผาที่มคี วามสูงชันที่สุดในยุโรป (1,700 เมตร) ซึ่งเป็ นเป้าหมายที่ใฝ่ ฝันของ
นักปี นเขาจากทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เววอง (VEVANG) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง) จุดเริ่ มของเส้ นทางสาย
แอตแลนติค (THE ATLANTIC OCEAN ROAD) เป็ นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3
กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็ น THE BEST ROAD TRIP
IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็ นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจ
อย่างยิง่ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ าทะเลสีฟ้าสดใส อันเป็ นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่
และน่าประทับใจอย่างยิง่ จนกระทัง่ ถึงเมืองคาร์ วกั (Karvag)

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30
นาที) เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ต้งั ชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็ นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่ อง
ของสถาปัตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอนั งดงามโดยย่านสาคัญๆต่างๆของเมืองคริ ส
เตียนซุนด์น้นั ตั้งอยูบ่ นเกาะหลักๆ จานวน 4 เกาะที่ถกู เชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรื อ
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สัญจร อีกทั้งยังถือว่าเป็ นเมือง ที่เป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สาคัญของภูมภิ าคอีกด้วย ย่านเมืองเก่าของเมืองค
ริ สเตียนซุนด์ ที่เรี ยกกันว่า INNLANDET ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร
โบราณที่มสี ถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ ากัน นาท่านถ่ายรู ปกับ คริสเตียนซุนด์ โอเปร่ าเฮาส์ ได้รับการยอมรับว่าเป็ น
โอเปร่ าเฮาส์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ โดยมีการก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1914 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้น
ในสไตล์ อาร์ตนูโว อาคารเก่าแก่ที่ต้งั อยูใ่ นใจกลางเมือง และเป็ นหนึ่งในอาคารไม่กี่แห่งที่รอดเหตุระเบิดในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นชมย่านเมืองเก่าของเมืองคริ สเตียนซุนด์ ที่เรี ยกกันว่า INNLANDET ซึ่งตั้งอยู่
บริ เวณริ มชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ ากัน

คา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
THON HOTEL KIRSTIANSUND หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ก (6) คริสเตียนซุนด์ – ทรอนด์ เฮม – โบโด
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) (ระยะทาง 197 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3
ชัว่ โมง 30 นาที) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศที่มคี วามเก่าแก่ และมีความสาคัญทางด้านมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศ เป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา วิจยั ทางเทคโนโลยีและการแพทย์ของนอร์เวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านชมสะพานไม้เก่าแก่ GAMLE BYBRO อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็ นสะพาน
ที่มีความโดดเด่นในเรื่ องของงานแกะสลักซุม้ ประตูสีแดง แต่หากมองผิวเผิน ก็มนั ดูคล้ายๆกับสะพานจีนอีกด้วย
ในปัจจุบนั ประตูแห่งนี้เรี ยกว่า ประตูแห่งฟอร์จูน ผ่านชม หมู่บ้านชาวประมง หลากสีสนั ที่ต้งั เรี ยงรายไปตาม
แม่น้ า Nidelva โดยหมู่บา้ นเหล่านี้ลว้ นมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังเป็ นจุดที่ถือว่าสวยที่สุด
ของเมืองก็ว่าได้ นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL) คริ สตจักรที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาค เหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารนิดารู ส ถูกสร้างขึ้นในปี 1070 และแล้ว
เสร็ จอย่างเป็ นทางการในปี 2001 นอกจากนี้แล้วในอดีต มหาวิหารนิดาโรส ยังเป็ นอีกจุดหมายปลายทางที่สาคัญ
ของเหล่านัก แสวงบุญที่เดินทางมาจากทัว่ ภาคเหนือของยุโรปอีกด้วย
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14.30 น.
16.25 น.
17.20 น.

คา่
ที่พกั

นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทรอนด์ เฮม
ออกเดินทางสู่ เมืองโบโด โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ SK4414
**หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลีย่ นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม**
เดินทางถึงสนามบินโบโด นาท่านตรวจรับสัมภาระ
เมืองโบโด (Bodo) เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็ นเมืองอยูท่ างตอนเหนือของ
อาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมที่พกั
THON HOTEL NORDLYS หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด (7) โบโด - โลโฟเทน – Å – เรนเน่ – แฮมนอยด์ – เลกเนส
เช้ า

11.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม มหาวิหารประจาเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรื อ Bodo Domkirke) ซึ่งปัจจุบนั ได้เป็ นอีก หนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของเมืองโบโด มหาวิหารประจาเมืองโบโด ถูกสร้างขึ้นในช่วง ปี 1956 เป็ นมหาวิหาร
ที่ค่อนข้างมีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองโบโด โดยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็ นหอระฆังที่
มีความสูงถึง 36 เมตร และการประดับประดาหน้าต่างที่สวยงาม

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อโบโด
นาท่านออกเดินทางสู่ เกาะโลโฟเทน โดยเรื อ เฟอร์ รี่ (รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ)
**หมายเหตุรอบเรือ อาจมีการเปลีย่ นแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม**
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14.15 น.

เดินทางถึงท่ าเรื อมอสเคเนส เกาะโลโฟเทนจากนั้นนาท่านชม หมู่บ้าน Å เป็ นหมู่บา้ นที่อยูป่ ลายสุดของหมู่
เกาะ LOFOTEN อันเป็ นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับความนิยมอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยว ให้ท่านเดินชมหมู่บา้ นตามอัธยาศัย

นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE MUSEUM) ซึ่งท่านจะ
ได้สมั ผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวประมงที่อาศัยอยูบ่ นหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
กว่า 250 ปี ในหมู่บา้ นแห่งนี้ยงั มีสถานที่ต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ ามันตับปลาคอด
(COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้ านค้าและโรงงาน
ต่างๆ อาจปิ ดทาการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้ แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บา้ น
และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมืองเรนเน่ (REINE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ซึ่งอยูท่ างตอนใต้
ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั สวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่ง
เป็ นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นาท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็ก
เกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทัง่ เดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรู ปเก็บภาพ
ความประทับใจ
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นาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้ นชาวประมงที่ปรากฏอยูใ่ นโปสการ์ดโลโฟเตน ที่
นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้ นชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของ
เทือกเขาสูงเป็ นฉากหลังนับเป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิง่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
หมู่บา้ นแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้น
ชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นาท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ

คา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SCANDIC LOFOTEN HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
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วันที่แปด (8) เลกเนส - นัสฟยอร์ ด - พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ - เฮนนิ่งสวาร์ - สโววาร์
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ ด (Nusfjord) (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆ
แห่งหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้สมั ผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ า และทะเลสาบที่ สะท้อน
ภาพเทือกเขาบนผืนน้ า นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อ
ว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงั ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียงิ่ อีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บา้ นแห่งนี้มี
การรังสรรค์หมู่บา้ นหลากสีสนั ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บา้ นเมืองเก่าไว้ อย่างดียงิ่ อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพตามอัธยาศัย หรื อจะนัง่ เล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยัง
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ไวกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริ เวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มี
การค้นพบว่าเป็ นที่ต้งั ของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่ องราวและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรื อไวกิ้งโบราณและ
ภายในได้จดั แสดงข้าวของเครื่ องใช้และเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และ
พายเรื อไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์ (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30
นาที) เป็ นเมืองท่าและหมู่บา้ นชาวประมงที่ปัจจุบนั ชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็ นอีกเมืองยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยูร่ ิ มทะเล มี
อ่าวจอดเรื อประมงเรี ยงรายอยูม่ ากมาย เป็ นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว
ถือเป็ นภาพที่สวยงามไม่นอ้ ย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอัน
สมควร
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) หมู่เกาะลอฟ
โฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ ได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ น เมืองหลวงของ
เกาะโลโฟเทน เป็ นหมู่บา้ นของชาวประมงที่ผคู ้ นส่วนใหญ่ยงั คงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทาปลา
ตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก เอกลักษณ์ที่สาคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบ
ดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็ นสีสนั ริ มชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่
ระลึก ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถนั มีผนื น้ าสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูง
ตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็ นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้าย
เมืองในจินตนาการมากกว่าความจริ ง

นาท่านชม Magic Ice Bar โดยสิ่งของภายในนี้จดั ทาขึ้นจากน้ าแข็ง และได้มกี ารติดตั้งที่มีแสงไฟ LED เพื่อเพิ่ม
ความงดงาม ท่านจะได้ชมสีสนั ผสมผสานกับเสียงดนตรี สร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้
ดื่มด่ากับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ าแข็งแห่งนี้อย่างแท้จริ ง
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คา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
THON HOTEL LOFOTEN หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีเ่ ก้ า (9) สโววาร์ - ออสโล
เช้ า
11.00 น.
กลางวัน
13.50 น.
16.10 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินสโววาร์
อิสระอาหารกลางวัน (คืนเงินท่ านละ 20 ยูโร)
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดยสายการบินWiderøe Airline เที่ยวบินที่ WF821
เดินทางถึงสนามบินออสโล นาท่านตรวจรับสัมภาระ
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้ งที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็ นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้ งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่มาเยือน
นอร์เวย์ ตั้งอยูก่ ลางกรุ งออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จาก
ขนสัตว์ น้ ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรื อไวกิ้ง หรื อตุก๊ ตา Troll ตุก๊ ตาพื้นบ้านของนอร์เวย์
เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้น สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ

คา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
THON HOTEL OPERA หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีส่ ิ บ (10) ออสโล
เช้ า
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล เพื่อทาการเช็คอินและทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

วันที่สิบเอ็ด (11)
06.20 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อๆไป ***
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อัตราค่าบริการ
เด็กมากกว่า 7
เด็กต่ากว่า 12
ปี
กับ 1 ผูใ้ หญ่ กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

14 – 24 พฤษภาคม 2563

165,900

165,900

160,900

155,900

33,000

4 – 14 มิถุนายน 2563

165,900

165,900

160,900

155,900

33,000

2 – 12 กรกฎาคม 2563

165,900

165,900

160,900

155,900

33,000

** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากตา่ กว่า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคานา้ มันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มเี อกสารยืนยันเท่ านั้น / ตัว๋ กรุ๊ป เมื่อออกตัว๋ แล้วเลื่อนไม่ได้ ทุกกรณี** **
หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่ นแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัตเิ หตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้ วง/ ปิ ดถนน/ การล่าช้ าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีนา้ มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก และหากลูกค้าท่ านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรื อ
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถทาได้ ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษทั ได้ จ่ายเงิน
ให้ แก่ทางแลนด์ ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
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7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ

การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวซี ่ ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่ านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่ าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่ านั้น
*** หากท่ านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศล่าช้ า ไม่ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่ านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (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 (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่ อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
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ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งอยูใ่ นการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ
จ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงิน
ค่าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้
หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรั บน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินไทย (TG) อนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรั ม (สาหรั บผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ และ สายการบิน WIDERØE อนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 23
กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน) ถือขึ้นเครื่ องได้ 7 กิโลกรัม
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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