NORWAY – LOFOTEN - TROMSO - DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG)

นอร์เวย์ - ฟยอร์ด - เกาะโลโฟเทน – เดนมาร์ก
แสงเหนือ
11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> เส้นทางสุดพิเศษธรรมชาติสุดสวย พร้อมชมแสงเหนือ
>> สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
>> ชมหมู่บา้ น HAMNOY หมู่บา้ นที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมหมู่บา้ น REINE หนึ่งในหมู่บา้ นที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมหมู่บา้ น Å เป็ นหมู่บา้ นที่ต้งั อยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ
>> ชมเมือง NARVIK เมืองที่ รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย
>> ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บา้ นชาวประมง สัมผัสวิถชี ีวิตความเป็ นอยู่ของชาวประมงทีอ่ าศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน

>> ชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน
>> นั ่งเคเบิ้ ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
>> ชม พิพิธภัณฑ์ข้วั โลก (Polar Museum)
>> ช้อปปิ้ ง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
>> ช้อปปิ้ ง กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
>> พักบนเรือสาราญ DFDS ข้ามประเทศจากออสโล – โคเปนเฮ้เก้น

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ
Seafood Platter / อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
20.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันทีส่ อง (2) โคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก ) – ออสโล - ชมเมือง
00.50 น.
06.35 น.
11.45 น.
12.55 น.

ออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 950
เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติโคเปนเฮเก้น (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1458
เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์ เวย์ จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
** หมายเหตุไฟลท์บนิ อาจมีการเปลีย่ นแปลง **

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นเมืองที่มีค่า
ครองชีพแพงที่สุดในโลกสาหรับชาวต่างชาติ นาท่านชม สวนสาธารณะวิกเกอร์ แลนด์ (Vigeland
Sculpture Park) เป็ นสถานที่จดั แสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรู ปเหมือนจาก
หินแกรนิต และการหล่อรู ปคนด้วยสาริ ด ในเรื่ องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ผลงานของ
'กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ' ปฏิมากรชื่อดัง โดยได้รบั อนุญาตให้นาผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรใน
อุทยานฟรอกเนอร์ บาวท่านอาจเคยเห็นรู ปของเสาโมโนลิท ที่เป็ นรู ปคนจานวนมากมายปี นป่ ายกัน
อยูบ่ นเสา ที่ใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เชิญชมผลงานน้ าพุ
วงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดยผลงานชิ้นเอกสูงถึง5.5ฟุต ชื่อ Monolitten และรู ปหล่อสาริ ด
ชื่อ Angry Littleboy อันถือว่าสัญลักษณ์ของกรุ งออสโล
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ค่า

นาท่านชมท่าเรื อ Aker Brygge เคยเป็ นที่ต้งั ของท่าเรื อที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจุบนั ถูก
ปลุกให้ฟ้ื นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังมีการปรับปรุ งเป็ นย่านที่อยูอ่ าศัยที่ทนั สมัย มีบา้ นเรื อน
และร้านค้ามากมาย เป็ นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากนี้ยงั มีท้งั ผับ โรงหนัง โรง
ละครและห้างสรรพสินค้า เป็ นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมของออสโล จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง
ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของนอร์เวย์ เป็ นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้ งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่มาเยือน
นอร์เวย์ ตั้งอยูก่ ลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คอื
ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรื อไวกิ้ง หรื อ
ตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก

PARK INN BY RADISSON BLU HOTEL OSLO AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
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วันทีส่ าม (3) ออสโล - โบโด – เลกเนส - นัสฟยอร์ ด – พิพิธภัณฑ์ ไวกิง้ – เลกเนส
เช้ า
08.40 น.
10.05 น.
11.00 น.
11.25 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล
ออกเดินทางสู่ เมืองโบโด โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4104
เดินทางถึงสนามบินโบโด (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ สนามบินเลคเนส โดยสายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF808
เดินทางถึงเลกเนส หมู่เกาะโลโฟเทน นาท่านตรวจรับสัมภาระ
** หมายเหตุไฟลท์บนิ อาจมีการเปลีย่ นแปลง **

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ ด (Nusfjord) (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) อีกหนึ่ง เมือง
เล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ า
และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ า นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟ
ยอร์ ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงั ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้อย่างดียงิ่ อีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บา้ นแห่ งนี้มีการรังสรรค์หมู่บา้ นหลากสีสัน ทั้งแดง
เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บา้ นเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรื อ
จะนัง่ เล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
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นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้
เวลา 40 นาที) เนื่องจากบริ เวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็ นที่ต้งั ของชุมชนชาวไวกิ้งใน
อดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิง้ ที่แสดงเรื่ องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิง้ ไว้
มากมาย ซึ่งรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรื อไวกิง้ โบราณและภายในได้จดั แสดงข้าว
ของเครื่ องใช้และเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรื อ
ไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCANDIC HOTEL LEKNES หรื อระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ : ที่พกั มีจากัด หากเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมือง

วันที่สี่ (4)
เช้ า

เลกเนส – Å – พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านชาวประมง – เรนเน่ – ซาคริเซย - ฮัมนอยด์
สโววาร์ - ล่าแสงเหนือ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้าน Å (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 15 นาที) เป็ นหมู่บา้ นที่อยู่
ปลายสุดของหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็ นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็ นหมู่บา้ นที่
ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ให้ท่านเดินชมหมู่บา้ นตามอัธยาศัย
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นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING
VILLAGE MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวประมงทีอ่ าศัยอยูบ่ นหมู่
เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บา้ นแห่งนี้ยงั มีสถานที่ต่างๆให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ ามันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้าน
ขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้ านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิ ดทาการ
เนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บา้ น และเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
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จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมืองเรนเน่ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั สวยงามแปลกตา
ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็ นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นาท่านเดินทางผ่าน
ถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทัง่ เดินทางถึง เมือง
REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านแวะหมู่บา้ น Horn แวะถ่ายรู ปกับยอดภูเขา Hammarskaftet เป็ นชื่อของภูเขายอด
แหลมรู ปกรวยคว่า เป็ นจุดถ่ายรู ปที่ไม่ควรพลาด

นาท่านแวะถ่ายรู ปกับหมู่บ้านซาคริเซย (Sakrisøy) หนึ่งในหมู่บา้ นชาวประมง น่ารักๆ มีสีเหลือง
ของบ้านเรื อนเป็ นจุดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
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จากนั้นชมหมู่บ้านฮัมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้ นชาวประมงที่ปรากฏอยูใ่ นโปสการ์ดโลโฟเตน ที่
นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้ นชาวประมงหลากสี
พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็ นฉากหลังนับเป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพความสวยงามของหมู่บา้ นแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) หมู่
เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ ได้ข้ นึ ชื่อว่า
เป็ น เมืองหลวงของเกาะโลโฟเทน เป็ นหมู่บา้ นของชาวประมงที่ผคู ้ นส่วนใหญ่ยงั คงพึ่งพาการหา
ปลาในช่วงฤดูหนาว และทาปลาตากแห้งส่งออกที่มชี ื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก เอกลักษณ์ที่สาคัญ
ของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คอื กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็ นสีสัน
ริ มชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่
ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพถิ นั มีผืนน้ าสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้าน
ชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็ นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการ
มากกว่าความจริ ง

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THON HOTEL LOFOTEN หรื อระดับเทียบเท่า
**นาท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่งรถโค้ช (ระยะเวลา 3 ชม.) ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจ
ยืนยันได้แน่ นอน ว่ าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติน้ัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึน้ อยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ
สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP
จะมีความแน่ นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้ าเท่านั้น**
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วันทีห่ ้ า (5) สโววาร์ - เฮนนิ่งสวาร์ – คาเบลวัก - นาร์ วิค
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์ (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลา
30 นาที) เป็ นเมืองท่าและหมู่บา้ นชาวประมงที่ปัจจุบนั ชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็ นอีก
เมืองยอดนิยมที่นกั ท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คอื บ้านชาวประมงสีแดง
(RORBUER) ตั้งอยูร่ ิ มทะเล มีอ่าวจอดเรื อประมงเรี ยงรายอยูม่ ากมาย เป็ นภาพที่สวยงามตัดกับวิว
ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็ นภาพที่สวยงามไม่นอ้ ย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
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นาท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) เป็ นหมู่บา้ น
ชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากสโววาร์ นาท่านชม
หมู่บา้ นน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์แท้ๆ แวะชม โบสถ์ วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุด
บนหมู่เกาะโลโฟเทน

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์ วิค (NARVIK) (ระยะทาง 225 กิโลเมตร ใช้ เวลา 3 ชม.) เมือง
ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่ อง
ของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างมากในช่วง
ฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่
รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่ FJELLHEISRESTAURANTEN พร้ อมชม
วิวบรรยากาศมุมสู งของเมืองนาร์ วิค
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ที่พัก

QUALITY HOTEL GRAND ROYAL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก (6) นาร์ วิค - บาร์ ดู - สวนสัตว์ Polar Park – เกาะซอมมาเรย - ล่าแสงเหนือ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองบาร์ ดู (Bardu) (ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใช้ เวลา 1 ชม. 20 นาที) ซึ่งเป็ น
ที่ต้งั ของสวนสัตว์ทอี่ ยูเ่ หนือที่สุดของโลก นาท่านเข้าชม สวนสัตว์ Polar Park สวนสัตว์ที่อยูเ่ หนือ
สุดของโลก และยังเป็ นศูนย์อนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็ นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์
สายพันธุ์นกั ล่า อาทิ หมี, หมาป่ า, แมวป่ า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ
พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์ , วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย
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กลางวัน

ค่า

ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เกาะซอมมาเรย (Sommarøy) หรื อเกาะ Summer Island (ระยะทาง 180 กิโลเมตร
ใช้ เวลา 3 ชม.) เกาะทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนบนเกาะนี้ คุณสามารถสัมผัสกับ
แสงแดดได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่เห็นช่วงเวลากลางคืนเลยเป็ นเวลา 69 วันเต็ม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
**นาท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่งรถโค้ช (ระยะเวลา 3 ชม.) ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจ
ยืนยันได้แน่ นอน ว่ าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติน้ัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึน้ อยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ
สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP
จะมีความแน่ นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้ าเท่านั้น**

SOMMARØY ARCTIC HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
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วันทีเ่ จ็ด (7) เกาะซอมมาเรย - ทรอมโซ - ชมเมือง - เกาะซอมมาเรย
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนาท่านชมเมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมัน
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือว่าเป็ นอีกเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาชมความ
งดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สาคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดน
แถบนี้ ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว จากนั้นนา
ท่านนั่งเคเบิล้ คาร์ สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็ นยอดเขาสูงที่มีจุด
ชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริ เวณใกล้เคียงที่มีลกั ษณะเป็ นเกาะใหญ่แยกจากกัน
โดยมีร่องน้ าซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยคุ น้ าแข็ง กลายเป็ นฟยอร์ดอยูโ่ ดยรอบ อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง
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กลางวัน

นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ข้วั โลก (Polar Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยูใ่ นอาคารไม้สีแดง มี
ลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยูบ่ นท่าเทียบเรื อ เป็ นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของ
ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาค การสารวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก นอกจากนี้ยงั มีการจัดแสดงเกี่ยวกับการ
ล่าสัตว์ในเขตอาร์กติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีข้วั โลก และสิงโตทะเล จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่น
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์ คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นใน
รู ปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรง
บันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทศั น์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยัง
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เทีย่ งคืน ได้อย่างชัดเจน จากนั้นเชิญท่านอิสระ
เดินเล่นตามอัธยาศัย

จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
SOMMARØY ARCTIC HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีแ่ ปด (8) เกาะซอมมาเรย - ทรอมโซ - ออสโล – DFDS - โคเปนเฮเก้ น
เช้ า
09.20 น.

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินทรอมโซ
นาท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล โดยสายการบิน NORWEGIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ DY383
** หมายเหตุไฟลท์บนิ อาจมีการเปลีย่ นแปลง **

11.15 น.
กลางวัน
15.00 น.

ค่า

เดินทางถึงสนามบินออสโล นาท่านตรวจรับสัมภาระ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS (Overnight Cruise) หรื อ SCANDINEVIAN SEA WAY
ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ
(กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรื อ 1 คืน เพือ่ ความสะดวกในการเดินทางของท่าน) นาคณะ
พักบนเรื อสาราญ DFDS หรื อ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้ องพักคู่ แบบ
SEA VIEW
รับประทานอาหารค่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ
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วันทีเ่ ก้า (9) โคเปนเฮเก้ น - ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
09.45 น.

รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อ พร้ อมชื่ นชมบรรยากาศ
เรื อจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อกรุงโคเปนเฮเก้น
รถโค้ชรอรับนาท่านเที่ยวชมเมือง นาท่านชม เดอะลิตเติล้ เมอร์ เมด (LITTLE MERMAID) รู ป
ปั้นเงื อกน้อยสร้างด้วยสาริ ดนัง่ อยูบ่ นก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริ มอ่าวโคเปน
เฮเก้น เป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปิ นชาวเดนมาร์ก โดยผูว้ ่าจ้าง
ได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ เซน รู ปปั้นแล้วเสร็จถูกนาไปแสดงในปี ค.ศ.
1913 จากนั้นไปชม น้าพุเกฟิ ออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผูเ้ สียสละกับบุตรชายที่ร่วม
สร้างเกาะซีแลนด์ข้ นึ มาเที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิต้ ฮี อลล์, นิวเฮ้าส์

นาท่านชมเขตย่านท่าเรื อที่มีอาคารบ้านเรื อนตั้ง แต่ยคุ คริ สต์ ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย ใจกลางเมืองมี
สวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ต้งั แต่ปี 1843 ได้รบั การยกย่องให้เป็ นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก (AMALIENBORG
PALACE) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจา
อยูใ่ นแต่ละจุด
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ท่านช้อปปิ้ งสินค้าย่านวอล์คกิง้ สตรีทหรื อถนนสตรอยก์ เก็ต ถนนช้ อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่ มจาก
ศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั
จากสวิส,พอร์ซเลน เป็ นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

NORWAY - LOFOTEN – TROMSO – DENMARK 11 DAYS (TG) นอร์เวย์ + โลโฟเทน + ทรอมโซ่ + เดนมาร์ก แสงเหนือ11 วัน

19 | P a g e

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพิเศษ SEA FOOD PLATTER
CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWER HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สิบ (10) โคเปนเฮเก้ น - สนามบิน
เช้ า
13.50 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 951

วันที่สิบเอ็ด (11)
06.20 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อๆไป ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

14 – 24 กันยายน 2565

189,900

189,900

179,900

175,900

30,000

3 – 13 ตุลาคม 2565

189,900

189,900

179,900

175,900

30,000

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

โปรดอ่านก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเทีย่ ว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุท้งั หมดอย่ าง
ละเอียดทุกข้ อ เพื่อประโยชน์ ของท่านเอง และเพือ่ ความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุทบี่ ริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

** ราคานี้เป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้ อยู่กับทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**

อัตรานี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ ครอง
โรคประจาตัวหรื อโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
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อัตรานี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 80,000 บาทภายใน 3วันนับวันจากวันจอง หากท่านไม่ชาระมาตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการจอง
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระเงิน
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผ่าน บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่ นสงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนมัดจา100% (30,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน คืนมัดจา 50% (15,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิด จากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว,
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โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่านจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่ วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว
ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อเนื่องจาก
เหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ ี่นงั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
6. ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบางรายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นสาคัญ

ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ที่นั่งบนเครื่ องบิน / สัมภาระ
1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณี ท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณีตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ อ
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผูก้ าหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน
5. การจัดที่นงั่ บนเครื่องบินของกรุ๊ป ข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
ั้
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระทีโ่ หลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

โรงแรมที่พัก
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีทบี่ ริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมทีท่ างบริ ษทั การันตรีว่าได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
3. สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้อง
จองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยู่ในเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระของ
ท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1. การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน
ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมี
สิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พานักอาศัยอยู่
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4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้ว กรุ ณาแจ้งบริษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า 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 ซึ่งอยู่ในการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ
จ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น 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)
◊สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินไทย (TG) อนุ ญาตให้บรรทุกใต้ท้อ งเครื่ อ งบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ สายการบิน นอร์เวเจียน แอร์ไลน์ และ สายการบิน WIDERØE อนุญาตให้
บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน) ถือขึ้นเครื่ องได้ 7 กิโลกรัม
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

NORWAY - LOFOTEN – TROMSO – DENMARK 11 DAYS (TG) นอร์เวย์ + โลโฟเทน + ทรอมโซ่ + เดนมาร์ก แสงเหนือ11 วัน
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