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

นอร์เวย์ - ทรอมโซ่ - เซนญ่า – หมู่เกาะโลโฟเทน
เดนมาร์ก - ล่าแสงเหนือ
11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS ( TG)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> เส้นทางสุดพิเศษธรรมชาติสุดสวย พร้อมชมแสงเหนือ
>> สนุกสนานกับการนั ่งสุนัขลากเลื่อน HUSKY SAFARI
>> สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
>> ชมหมู่บา้ น HAMNOY หมู่บา้ นที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมหมู่บา้ น REINE หนึ่งในหมู่บา้ นที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมหมู่บา้ น Å เป็ นหมู่บา้ นที่ต้งั อยูแ่ หลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ
>> ชมหมู่เกาะ SENJA เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลโฟเทน
>> ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บา้ นชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวประมงหมู่เกาะโลโฟเทน
>> ชม โบสถ์วาแกน VAGAN CHURCH โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน
>> นั ่งเคเบิ้ ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
>> ชม พิพิธภัณฑ์ข้วั โลก (Polar Museum)
>> ช้อปปิ้ ง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพเิ ศษ
Seafood Platter / พื้นเมือง / อาหารไทย / จีน
รวมค่าทิปคนขับรถในยุโรป
แจกน้าดื่มท่ านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่ (2)

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ ก ) – ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง - นั่งเรื อสาราญ DFDS (SEA
VIEW) ออสโล ( นอร์ เวย์ )

00.50 น.
07.40 น.

ออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติโคเปนเฮเก้น จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านชม เดอะลิตเติล้ เมอร์ เมด (LITTLE MERMAID) รู ปปั้น
เงือกน้อยสร้างด้วยสาริ ดนัง่ อยูบ่ นก้อนหิน มีขนาดความสู งประมาณ 1.25 เมตร ริ มอ่าวโคเปนเฮ
เก้น เป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปิ นชาวเดนมาร์ก โดยผูว้ า่ จ้างได้รับ
อิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์เซน รู ปปั้นแล้วเสร็ จถูกนาไปแสดงในปี ค.ศ.
1913

นาท่านชมเขตท่ าเรื อนูฮาวน์ (Nyhavn) ย่านท่าเรื อที่มีอาคารบ้านเรื อน ตั้งแต่ยคุ คริ สต์ ศตวรรษที่
17 เรี ยงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ต้งั แต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้
เป็ นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
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นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าย่านวอล์คกิง้ สตรีทหรื อถนนสตรอยก์ เก็ต ถนนช้ อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่ ม
จากศาลาว่าการเมืองไปสิ้ นสุ ดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรู แบ
รนด์ดงั จากสวิส,พอร์ซเลน เป็ นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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ค่า

เดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS (Overnight Cruise) หรื อ SCANDINEVIAN SEA
WAY ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ
(กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) นา
คณะพักบนเรื อสาราญ DFDS หรื อ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้ องพัก
คู่ แบบ SEA VIEW
รับประทานอาหารค่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรื อสาราญ

วันที่ (3)

ออสโล – ชมเมือง - ทรอมโซ

เช้ า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
เรื อเทียบท่า ณ กรุงออสโล จากนั้นนาท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์
ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสาหรับชาวต่างชาติ นาท่านชม
สวนสาธารณะวิกเกอร์ แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) เป็ นสถานที่จดั แสดงผลงานศิลปะ
ประติมากรรม การแกะสลักรู ปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรู ปคนด้วยสาริ ด ในเรื่ องราว
เกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ผลงานของ 'กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ' ปฏิมากรชื่อดัง โดยได้รับอนุญาต
ให้นาผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ บาวท่านอาจเคยเห็นรู ปของเสาโมโนลิท
ที่เป็ นรู ปคนจานวนมากมายปี นป่ ายกันอยูบ่ นเสา ที่ใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี กลางสวนที่สูงถึง 17
เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เชิญชมผลงานน้ าพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดยผลงานชิ้นเอกสู งถึง
5.5ฟุต ชื่อ Monolitten และรู ปหล่อสาริ ด ชื่อ Angry Littleboy อันถือว่าสัญลักษณ์ของกรุ งออสโล

15.00 น.
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กลางวัน
…….. น.
…….. น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านบินสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบินนอร์ วีเจียน เที่ยวบินที่ DY…..
เดินทางถึงเมืองทรอมโซ
** หมายเหตุไฟลท์ บินอาจมีการเปลีย่ นแปลง **

ค่า
ที่พกั

นาท่านตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)
หมายเหตุ : โรงแรมมีจานวนจากัด หากเต็มทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไปพักเมืองข้างเคียง

วันที่ (4)

ทรอมโซ่ – นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ – นั่งเคเบิล้ คาร์ สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน
ล่าแสงเหนือไฟฟ้าชมแสงเหนือ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ดว้ ยการนั่งเลื่อนลากโดยกวางเรนเดียร์ ( TROMSO
ARCTIC REINDEER) ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวาง
เรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทรอมโซ่

NORWAY TROMSO – SENJA – LOFOTEN- DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG) ( นอร์เวย์ ทรอมโซ่ + เซนญ่า + หมู่เกาะโลโฟเทน) 11วัน
6|P a g e

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชมเมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมัน
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือว่าเป็ นอีกเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาชมความ
งดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สาคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดน
แถบนี้ ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว จากนั้นนา
ท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์ คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรู ปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ
ในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทศั น์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยว
สามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน ได้อย่างชัดเจน จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตาม
อัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านนัง่ เคเบิล้ คาร์ สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็ นยอด
เขาสู งที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริ เวณใกล้เคียงที่มีลกั ษณะเป็ นเกาะใหญ่
แยกจากกันโดยมีร่องน้ าซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยคุ น้ าแข็ง กลายเป็ นฟยอร์ดอยูโ่ ดยรอบ อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสู ง

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSONBLU HOTEL TROMSO หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมมีจานวนจากัด หากเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไปพักเมืองข้างเคียง
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พิเศษ

หลังอาหารค่า นาท่ านร่ วมกิจกรรมสุ ดพิเศษล่ องเรื อชมแสงเหนือ (Aurora Cruising) ด้ วยเรื อ
พลังงานไฟฟ้าแบบ hybrid-electric เรื อจะน าท่ านออกจากฝั่งไปยังบริเวณที่สามารถมองเห็นแสง
เหนือได้ อย่างชัดเจน(ที่ห่างไกลจากแสงไฟของตัวเมือง) ภายในเรื อจะมีเครื่ องดื่มและอาหารว่างไว้
คอยบริการทุกท่ าน ** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม**
โดยปรากฏการณ์ แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็ นปรากฏการณ์ ที่ เกิดขึน้
ตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์ กติก เซอร์ เคิล โดยมีประเทศ
ไอซ์ แลนด์ รวมอยู่ ด้ วย และถือเป็ นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ ยาก ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด ,
มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็ นแสงทีม่ าจากช่ วงชั้นบรรยากาศ โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่ วงเวลาฟ้าเปิ ด
และอยู่ในระหว่ างเดือนกันยายน – กลางเมษายน ของทุกปี ****
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วันที่ (5)

ทรอมโซ่ – ขับสโนว์ โมบิล - นั่งสุ นัขลากเลื่อน – เซนญ่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมือง Nordkjosbotn นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์อนั น่าประทับใจในการ
ขับขี่รถ SNOW MOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรื อทุ่งน้ าแข็ง โดยท่าน
จะได้รับคาแนะนาในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ และ
ชานาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริ ษทั ฯ จะมีการ
จัดเตรี ยมเครื่ องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ ฟาร์มสุ นขั ฮัสกี้ Camp Tamok ฮัสกี้เป็ นสุ นขั ที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปี
มาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่ งของ หรื อเป็ นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง
และหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็ นสุ นขั ลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิ ทธิภาพในการลากเลื่อนสู งสุ ดใน
บรรดาสุ นขั ลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนขั ลากเลื่อนยังเป็ นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์
(Musher) เป็ นผูบ้ งั คับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่ หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก
ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุนขั ลากเลื่อน
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ค่า
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญ่ า (Senja Island) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) ซึ่งเป็ น
เกาะทีมีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HAMN I SENJA หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว
**ท่านสามารถชมแสงเหนือบริเวณโรงแรมในย่านเมือง นีเ้ นื่องจากยามค่าคืนปลอดแสงไฟ ท่านจึงสามารถ
ชมปรากฎการณ์ แสงเหนือได้

วันที่ (6)
เช้ า

เกาะเซนญ่ า –เมดฟยอร์ ดโบทน์ – ตุงเกอเนสเซท – เบิร์กโบทน์ - ฮาร์ สตัด
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านไปยังจุดชมวิวเมดฟยอร์ ดโบทน์ (Medfjordbotn) ของเส้นทางธรรมชาติอนั ราย
ล้อมไปด้วย ขุนเขากับฟยอร์ด นาเดินทางต่อไป ตุงเกอเนสเซท (Tungeneset) อีกหนึ่งจุดชมวิวที่
เป็ นทางเดินเรี ยบชายทะเลพร้อมวิวของเทือกเขาโอคชอร์นนั (Okshornan) นาท่านสู่ เบิร์กโบทน์
(Bergsbotn) จุดชมวิวที่เป็ นสะพานไม้ยาว 44 เมตร รายล้อมด้วยขุนเขาและสามารถชมวิวของ
เบิร์กฟยอร์ด (Bergsfjord) ที่อยูเ่ บืองล่าง แบบพาโนรามา
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กลางวัน

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์ สตัด (Harstad) (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) โดย
เมืองนี้เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในเทศมณฑลทรุ มส์ โดยมีใจกลางเมืองทีเล็กกะทัดรัดทีหนั
หน้าออกไปรับกับทะเลนอร์เวย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THON HOTEL HARSTAD HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (7)

ฮาร์ สตัด – หมู่เกาะโลโฟเทน - สโววาร์ - เลกเนส - เฮนนิ่งสวาร์ - คาเบลวัก
สโววาร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30
นาที) หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยูท่ ี่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์
เป็ นหมู่บา้ นของชาวประมงที่ผคู ้ นส่ วนใหญ่ยงั คงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทาปลา
ตากแห้งส่ งออกที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก เอกลักษณ์ที่สาคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อม
สี แดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็ นสี สันริ มชายฝั่ง ที่ไม่วา่ ใครได้มาเยือนก็
ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก เป็ นหนึ่งในสถานที่สาหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่ง
หนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถนั มีผืนน้ าสี
ฟ้าคราม ท้องฟ้าสี ใส ภูเขาสู งตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่า
เป็ นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริ ง

NORWAY TROMSO – SENJA – LOFOTEN- DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG) ( นอร์เวย์ ทรอมโซ่ + เซนญ่า + หมู่เกาะโลโฟเทน) 11วัน
12 | P a g e

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) อีกหนึ่งเมือง
สวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นาท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ อีก
หนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะโลโฟเทน

นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริ เวณหมู่เกาะโลโฟเทน
มีการค้นพบว่าเป็ นที่ต้ งั ของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่ องราว
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้
โครงเรื อไวกิ้งโบราณและภายในได้จดั แสดงข้าวของเครื่ องใช้และเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
NORWAY TROMSO – SENJA – LOFOTEN- DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG) ( นอร์เวย์ ทรอมโซ่ + เซนญ่า + หมู่เกาะโลโฟเทน) 11วัน
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ชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรื อไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาด
ไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์ (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1
ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าและหมู่บา้ นชาวประมงที่ปัจจุบนั ชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็ นอีก
เมืองยอดนิยมที่นกั ท่องเที่ยวต่างพากัน มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสี แดง
(RORBUER) ตั้งอยูร่ ิ มทะเล มีอ่าวจอดเรื อประมงเรี ยงรายอยูม่ ากมาย เป็ นภาพที่สวยงามตัดกับวิว
ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็ นภาพที่สวยงามไม่นอ้ ย ให้ท่านได้เดินเล่นและ
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็ นหมู่บา้ น
ชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากสโววาร์ นาท่านชม
NORWAY TROMSO – SENJA – LOFOTEN- DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG) ( นอร์เวย์ ทรอมโซ่ + เซนญ่า + หมู่เกาะโลโฟเทน) 11วัน
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หมู่บา้ นน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์แท้ๆ แวะชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่
ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
SCANDIC HOTEL SVOLVAER หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
**นาท่านเดินทางโดยการนัง่ รถโค้ช เพื่อล่าแสงเหนือ ทั้งนีก้ ารตามล่าหาแสงเหนือ ไม่ อาจยืนยัน
ได้ แน่ นอน ว่าท่ านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติน้ ัน ขึน้ อยู่กบั หลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้ องขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศของวันนั้นๆ
สภาพท้ องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่ นสะเทือนของสนามแม่ เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า
KP จะมีความแน่ นอนต่ อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้ าเท่ านั้น**
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วันที่ (8)

หมู่เกาะโลโฟเทน - สโววาร์ - หมู่บ้าน Å – รีนน์ –ฮอร์ น - แฮมนอยด์
ซาคริเซย - นัสฟยอร์ ด - สโววาร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้าน Å (ระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 20 นาที) เป็ นหมูบ่ า้ นที่ได้
ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็ น
หมู่บา้ นที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

กลางวัน

นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING
VILLAGE MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวประมงที่อาศัยอยูบ่ นหมู่
เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บา้ นแห่งนี้ยงั มีสถานที่ต่างๆให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ ามันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้าน
ขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้ านค้าและโรงงานต่ างๆ อาจปิ ดทาการ
เนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บา้ น และเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั สวยงามแปลกตา
ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็ นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นาท่านเดินทางผ่าน
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ถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทัง่ เดินทางถึง เมือง
REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ

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

นาท่านแวะถ่ายรู ปกับหมู่บ้านซาคริเซย (Sakrisøy) หนึ่งในหมู่บา้ นชาวประมง น่ารักๆ มีสีเหลือง
ของบ้านเรื อนเป็ นจุดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
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นาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที) หมูบ่ า้ น
ชาวประมงที่ปรากฏอยูใ่ นโปสการ์ดโลโฟเทน ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขาย
ของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้ นชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสู งเป็ นฉากหลังนับเป็ น
อีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิง่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บา้ นแฮมนอยด์ตาม
อัธยาศัย
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นาท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ ด (Nusfjord) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) อีกหนึ่ง เมือง
เล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ า
และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ า นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟ
ยอร์ ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงั ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้อย่างดียงิ่ อีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บา้ นแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บา้ นหลากสี สัน ทั้ง
แดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บา้ นเมืองเก่าไว้ อย่างดียงิ่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
หรื อจะนัง่ เล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่าน
เดินทางสู่ ที่พกั (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 10 นาที)

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พกั
SCANDIC HOTEL SVOLVAER หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (9)

สโววาร์ - นาร์ วคิ - อีฟเนส - ออสโล

06.00 น.
…… น.
…… น.

รับประทานอาหารเช้ า แบบกล่ อง
นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินอีฟเนส (ระยะทาง 164 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง 30 นาที)
ออกเดินสู่ กรุงออสโล โดยสายการบินนอร์ วีเจียน เที่ยวบินที่ DY…..
เดินทางถึงสนามบินออสโล นาท่านตรวจรับสัมภาระ
** หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลีย่ นแปลง **

NORWAY TROMSO – SENJA – LOFOTEN- DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG) ( นอร์เวย์ ทรอมโซ่ + เซนญ่า + หมู่เกาะโลโฟเทน) 11วัน
19 | P a g e

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้
อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของนอร์เวย์ เป็ นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้ งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจาก
ทัว่ โลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยูก่ ลางกรุ งออสโล มีสินค้าทุกสิ่ งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝาก
ของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรื อ
ไวกิ้ง หรื อตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้น สิ นค้าและ ของที่
ระลึกต่างๆ

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง SEAFOOD PLATTER
RADISSON BLU HOTEL OSLO AIRPORT หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (10) ออสโล - โคเปนเฮเก้ น - สนามบิน
เช้ า
…….. น.
…….. น.
13.50 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ กรุ งโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินนอร์ วีเจียน เที่ยวบินที่ DY…..
** หมายเหตุไฟลท์ บินอาจมีการเปลีย่ นแปลง **
เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

วันที่ (11) สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ
06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อๆไป ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12 ปี
กับ 1 ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว TWIN SOLE
USE
จ่ายเพิ่ม

8 – 18 กุมภาพันธ์ 2566

239,900

239,900

40,000

15 – 25 มีนาคม 2566

239,900

239,900

40,000

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่ องเที่ยว เงื่อนไขการให้ บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้ อ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง และเพื่อความถูกต้ อง เข้ าใจตรงกันระหว่างท่ าน และ
บริษัทฯ เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่ านยอมรับในข้ อความและ
เงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ข้างต้ นแล้ว

** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ขึน้ สูงสุ ด 20 ท่าน **
** หากตา่ กว่า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียง
***ห้ องพักโรงแรมบนเกาะมีขนาดเล็ก ขอสงวนสิ ทธิ์พกั ห้ องละ 2 ท่ านเท่ านั้น***
อัตรานีร้ วม
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. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน

NORWAY TROMSO – SENJA – LOFOTEN- DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG) ( นอร์เวย์ ทรอมโซ่ + เซนญ่า + หมู่เกาะโลโฟเทน) 11วัน
21 | P a g e

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ไม่ รวมค่ าพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมที่ พ กั เนื่ องจากสถานการณ์ โควิ ด ทาให้โรงแรมที่ พ กั ส่ วนใหญ่ไม่มี พ นัก งานยก
กระเป๋ า ทาให้ทางบริ ษทั ต้องขออภัยในการงดให้บริ การพนักงานยกกระเป๋ า

การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 100,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจอง หากท่านไม่ชาระมาตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการ
จอง
2. ชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน
โดยทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรื อหยุดยาว 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 ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ น
ต้ น)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิม่ เติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด,
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
NORWAY TROMSO – SENJA – LOFOTEN- DENMARK NORTHERN LIGHT 11 DAYS (TG) ( นอร์เวย์ ทรอมโซ่ + เซนญ่า + หมู่เกาะโลโฟเทน) 11วัน
22 | P a g e

2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายท่องเที่ยวหรื อยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว,
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่านจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์ สินของมีค่าส่ วนตัวต่าง ๆ ของท่ านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน
ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทาง
ราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อเนื่องจาก
เหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ ี่นงั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
6. ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบางรายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นสาคัญ

ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ที่นั่งบนเครื่ องบิน / สั มภาระ
1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผู ้
รอ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยูแ่ ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผู ้
กาหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร
ยืนยันจากทางสายการบิน
5. การจัดที่นั่งบนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้วา่ ท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
ั้
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรื อกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นงั่ Long Leg ทางบริษทั ไม่สามารถรีเควสให้ ได้ จะขึน้ กับข้ อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
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9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับนั้นเอง (ชั้นประหยัด จานวน 1 ชิ้น น้ าหนัก 23 กิโลกรัม)
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

โรงแรมที่พกั
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริ ษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริ ษทั การันตรี วา่ ได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนาว่ าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
3. สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้ง
ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิ ค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยูใ่ นเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระ
ของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมตั ิวีซ่า
1. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมา
ว่าท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทาง
สถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีทที่ ่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่
ท่านพานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยูแ่ ล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************
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