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กรุ งเทพฯ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2
เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

ออสโล – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – มอคคาเนส – หมู่บ้าน Å – หมู่บ้านเรนเน่
อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินไวเดอร์โร เที่ยวบินที่ WF 800 นาท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน เล็กเนส
อาหารกลางวัน บริ การบนเครื่ องบิน
ถึงท่าอากาศยานเล็กเนส หมู่เกาะลอฟโฟเทน (Lofoten Island) เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
ซึ่ งมีหมู่บา้ นชาวประมง ธรรมชาติตระการตา และเป็ นสวรรค์ของนักตกปลา เกาะลอฟโฟเท
นตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของประเทศนอร์ เวย์ บริ เวณเหนื อเส้นอาร์ กติกเซอร์ เคิล เป็ นถิ่นเก่าแก่
ของไวกิ้ ง มี อ ากาศดี ด้ว ยกระแสน้ า อุ่ น กัล ฟ์ สตรี ม ที่ ไ หลผ่า น มี เ กาะสาคัญ คื อ เอาสโตไก
(Austvågøya) อิมไซ (Gimsøy ) เวสโตไก (Vestvågøya ) ฟลอคสตอได (Flakstadøy)
มุสเคอ เนสเซอยา (Moskenesøya) วาไร (Værøy) และโรสต์ (Røst) โดยมีเมืองสาคัญคือ
สโววาร์ (Svolvær) เป็ นศูนย์กลางการประมงและการค้ามาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่ งหาก
มาถึงที่เกาะลอฟโฟเทนแห่งนี้แล้วอย่าพลาดชิมปลาค็อดลอฟโฟเทน ที่อร่ อยและโด่งดังไปทัว่
ประเทศนอร์ เวย์ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นา
ท่ าน เดิ นทางสู่ ตอนใต้ ของเกาะที่ เมื องมอคคาเนส อันเป็ นที่ ต้ งั ของหมู่ บ้าน Å นาท่ านชม
หมู่บ้าน Å ที่ ได้ ชื่ อว่าเป็ นหมู่บา้ นที่สวยที่ สุดบนหมู่เกาะลอฟโฟเทนและเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของ
ถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดี ยวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน
จากนั้ นเดิ น ทางสู่ ห มู่ บ้ านชาวประมงเรนเน่ (Reine)
บนเกาะมุ ส เคอเนสเซอยา
(Moskenesøya)ซึ่ งอยู่ ท างใต้ ข องหมู่ เ กาะลอฟโฟเทน อั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นหมู่ บ ้ า นที่ มี
Landscape ในการถ่ า ยภาพวิ ว ธรรมชาติ ที่ ส วยที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของหมู่ เ กาะลอฟโฟเทน
ระหว่างทางแวะเก็บภาพสวยๆที่ สะพานHammroey bridge
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ค่า

วันทีส่ าม
5 มีนาคม 2562
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ LIVE LOFOTEN หรื อระดับเทียบเท่า

เรนเน่ – หาดแรมเบิร์จ – นัสฟยอร์ ด – พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่ านแวะถ่ายภาพที่ หาดแรมเบิร์จ ซึ่ งความงามของหาดทรายสี ขาวที่ มีน้ า
ทะเลสี ฟ้าและภูเขาที่ สวยงามเป็ นฉากหลัง จากนั้นนาท่านสู่ เมืองนัสฟยอร์ ด (Nusfjord)
อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนี ยภาพอันแปลก
ตา ภูเขาสลับแม่น้ า และ ทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ า ระหว่างการเดินทางสู่
เมือง นัสฟยอร์ด นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ ด (Nusfjord Fisherman
Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที่ เก่าแก่ที่สุดที่ ยงั ได้รับการอนุ รักษ์ไว้อย่างดี ยิ่ง
อีกแห่ งของ นอร์ เวย์ หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีการรังสรรค์หมู่บา้ นหลากสี สัน ทั้งแดง เหลือง เขียว
และยังคงอนุรักษ์บา้ นเมืองเก่าไว้ อย่างดี ยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรื อจะ
นัง่ เล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ ดยังได้รับการ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ไวกิง้ (Lofotr Viking Museum) เนื่ องจาก
บริ เวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็ นที่ต้ งั ของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมี
การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง เพื่อแสดงเรื่ องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของชาวไวกิ้งที่
จัดแสดงไว้อย่างมากมาย ซึ่งรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรื อไวกิ้งโบราณและ
ภายในได้จดั แสดงข้าวของเครื่ องใช้และเรื่ องราวเกี่ ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งในอดีต แล้ว
อิสระให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่ภตั ตาคาร
อาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นของชาวไวกิ้ง
พักค้างแรม ณ โรงแรม LIVE LOFOTEN หรื อระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่
6 มีนาคม 2562

จิมซู ยา – เฮนนิ่งแสวร์ – สโวแวร์ (ล่องเรื อ)

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสประสบการณ์ขี่ม้าพันธุ์ไอซ์ แลนด์ บริ เวณชายหาด ซึ่ งตามประวัติ
แล้ว ชาวไวกิ้งเดินทางมาที่ดินแดนแห่ งนี้ โดยม้าของพวกเขา แล้วนาท่านเดิ นทางสู่ เฮนนิ่ง
แสวร์ (Henningsvaer) เมืองท่าและหมู่บา้ นชาวประมงที่ปัจจุบนั ชาวบ้านยังคงทาประมง
กันอย่างคึกคัก ซึ่ง เป็ นอีกเมืองยอดนิยมที่นกั ท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน และยังได้ชื่อว่า
เป็ น Venice Of Lofoten ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือ บ้านชาวประมงสี แดง (Rorbuer) ตั้งอยู่
ริ มทะเล และมีอ่าวจอดเรื อประมงเรี ยงรายอยูม่ ากมาย เป็ นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปก
คลุมไปด้วยหิ มะในช่วงฤดูหนาวถือเป็ นภาพที่สวยงามไม่นอ้ ย อิสระท่านเดินเล่น เก็บภาพ
บรรยากาศตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สโวแวร์ (Svolvær) เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ตั้งอยู่
บนโค้งอ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (Austvågøya) นาท่านล่องเรื อ เพื่อชมนกอินทรี
ทะเลและให้อาหาร โดยในหมู่เกาะลอฟโฟเทนนี้ มีนกอินทรี ทะเลสี ขาวเป็ นสายพันธุ์ที่พบ
มากที่สุด แต่ถา้ โชคดีท่านอาจได้เห็นนกอินทรี สีทองขนาดเล็กที่หาชมได้ยาก
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ค่า

จากนั้น นาท่านสู่ท่าเรื อสโลวแวร์ เพื่อนาท่านล่องเรื อ Rembrandt van Rijn
อาหารค่า บนเรื อ
พักค้างแรมบนเรื อ Rembrandt van Rijn
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วันที่ห้า
7 มีนาคม 2562
เช้า

ค่า

(ล่ องเรื อ) อ่ าวแฮมน์ ไอเซ็ นญา

อาหารเช้า บนเรื อ
เรื อ Rembrandt van Rijn นาท่านเดินทางสู่ อ่ าวแฮมน์ ไอเซ็ นญา (Hamn I Senja) ซึ่ ง
ตั้ง อยู่บ ริ เ วณชายฝั่ ง ตะวัน ตกของเกาะเซนญาและเป็ นที่ ต้ งั ของรี ส อร์ ท ที่ มี ชื่ อ เสี ย งซึ่ ง
นักท่องเที่ ยวทัว่ โลกต้องมาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติและแสงเหนื อ เดิ นทางลัด
เลาะไปตามเส้นทางธรรมชาติที่ทอดตัวขนานไปกับเทือกเขา และฟยอร์ดอันยาวเหยียด
ให้ท่านได้บนั ทึกภาพวิวทวิทศั น์ สุ ดอลังการของนอร์ เวย์ ในแบบที่ ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน
ระหว่างทางท่านอาจได้พบกับ“วาฬ” สัตว์นักล่าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกหลากหลายสาย
พันธุ์ ออกมาหาอาหาร อาทิ วาฬหลังค่อม (Humpback Whale) วาฬเพชรฆาต (Orca) ได้
อีกด้วย

อาหารกลางวัน และอาหารค่า บนเรื อ (บุฟเฟ่ ต์)
เรื อ Rembrandt van Rijn นาท่านแวะจอดค้างคืนที่ อ่ าวแฮมน์ ไอเซนญา 1 คืน ให้ท่านได้
เปิ ดประสบการณ์ชมแสงเหนือซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะดินแดนที่อยู่
เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์ เคิล หรื อ ในเขตขั้วโลกเหนือ อันเป็ นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม
**หมายเหตุ : การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถ
กาหนดหรื อทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็น ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ
พักค้างแรมบนเรื อ Rembrandt van Rijn
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วันที่หก
8 มีนาคม 2562
เช้า

ค่า

(ล่ องเรื อ) ทรอมโซ

อาหารเช้า บนเรื อ
เรื อ Rembrandt van Rijn นาท่านเดินทางสู่ ทรอมโซ (Tromsø) โดยเรื อนาท่านล่องผ่าน
เกาะเกาะควาเลอยา (Kvaløya) ชายฝั่ง และฟยอร์ดที่สวยงาม ทรอมโซเป็ นเมืองเล็ก ๆ ที่ต้ งั อยู่
บนเกาะกลางทะเลทางเหนือของนอร์เวย์ มีหิมะปกคลุมภูเขาลูกใหญ่ที่โอบล้อมเมืองเอาไว้ราว
กับป้ อมปราการ มีสะพานทอดยาวระหว่างเกาะไปยังแผ่นดินใหญ่ เมืองที่ ผูค้ นมีความน่ารัก
และมีมิตรไมตรี คอยหยิบยื่นให้กบั ผูไ้ ปเยือนผสมผสานกับความคลาสสิ คของสิ่ งปลูกสร้าง
เก่าแก่ที่ชาวทรอมโซยังอนุรักษ์ไว้ ยิ่งเพิ่มมนต์สเน่ห์ให้กบั ที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ นโบสถ์เก่าแก่ชื่อว่า
Arctic Cathedral ที่ ถือได้ว่าเป็ นแลนด์มาร์ คของทรอมโซที่ สร้ างขึ้ นราวปี 1965 ก็ยงั คง
ความงดงามเช่ นเดิ ม บ้านไม้โบราณที่ ว่ากันว่าสร้ างตั้งแต่ปี 1789 หลายหลังที่ ยงั คงความ
เก่าแก่และคลาสสิ คที่ ชาวเมืองยังคงอนุ รักษ์ไว้ โบสถ์ไม้เก่าแก่ชื่อ Tromso Cathedral ที่
สร้างขึ้นในปี 1861 ก็มีความขลังและงดงามที่ไม่เคยเสื่ อมคลาย และสิ่ งปลูกสร้างอีกหลาย
แห่งที่ต่างก็มีมนต์สเน่ห์แห่งความเก่าแก่ที่ชาวเมืองทรอมโซยังอนุรักษ์ไว้อย่างดีอีกด้วย

อาหารกลางวัน และอาหารค่า บนเรื อ (บุฟเฟ่ ต์)
เรื อ Rembrandt van Rijn นาท่านแวะจอดค้างคืนที่ ท่ าเรื อทรอมโซ 1 คืน ให้ท่านได้เปิ ด
ประสบการณ์ชมแสงเหนื อ โดยทรอมโซ เป็ นเมืองสวยชื่ อดังของนอร์ เวย์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
แลปป์ แลนด์ และเป็ นจุดยอดนิ ยมอีกแห่ งหนึ่ งในการล่าแสงเหนื อ เพราะมีพิกดั อยู่ตรงเส้น
อาร์กติกและเป็ นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก
**หมายเหตุ : การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถ
กาหนดหรื อทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็น ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ
พักค้างแรมบนเรื อ Rembrandt van Rijn

Explore Lofoten & Kirknes Surprise! 10 Days
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วันทีเ่ จ็ด
9 มีนาคม 2562
เช้า

อาหารเช้า บนเรื อ
หลังอาหาร นาท่านสู่ Lyngsfjord Adventure อิสระให้ท่านพักผ่อน โดยท่านสามารถ
เลือกทากิจกรรม 1 ใน 3 กิจกรรมต่อท่าน
การขับสโนว์ โมบิล (Snowmobile safari) (ใช้เวลาประมาณ 2 – 2.30 ชัว่ โมง)
นาท่านทากิ จกรรมสุ ดประทับใจ กิ จกรรมอันดับหนึ่ งของการท่องเที่ ยวแบบตะลยุหิมะ กับการขับส
โนว์ โมบิล (Snowmobile safari) โดยมีเจ้าหน้าที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ และชานาญเส้นทางในการเดินทาง ให้
คาแนะนาในการขับขี่ และดูแลระหว่างการเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ จะมีการจัดเตรี ยมเครื่ องกันหนาว
ให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร)
**หมายเหตุ: ท่านใดมีความประสงค์ขบั รถสโนว์โมบิล กรุ ณานาใบขับขี่รถยนต์สากลติดตัวไปด้วย

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่

Lyngsfjord Adventure (เลือกทา 1 ใน 3 กิจกรรมต่ อท่ าน)

2

การขับเคลื่อนสุ นขั ลากเลื่อน (Dog sledding) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชัว่ โมง)
นาท่านเปิ ดประสบการณ์ ด้วยการขับเคลื่อนสุ นัขลากเลื่อน (Dog sledding) ฮัสกี้เป็ นสุ นขั ที่ถูก
ใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่ งของ หรื อใช้ลากพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ าแข็งและหิ มะมา
ตลอด ฮัสกี้เป็ นสุนขั ลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิ ทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด โดยมีความอดทนต่อ
อุณหภูมิต่าและหนาวเย็นได้เป็ นอย่างดีเยีย่ ม (ระยะทางประมาณ 10-12 กิโลเมตร)

Explore Lofoten & Kirknes Surprise! 10 Days
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กิจกรรมที่ 3

กลางวัน
ค่า

การนั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) (ใช้เวลาประมาณ 80 นาที)
นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่ลืม ด้วยการนั่งรถลากเลื่อนโดย
กวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส เพื่อไปยังหมู่บา้ นชาว
ซามิ (SAMI VILLAGE) ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณเมืองทรอมโซ ระหว่างทาง ไกด์ทอ้ งถิ่น
ชาวซามิ จ ะบอกเล่ า เกี่ ย วกั บ ประวัติ แ ละการตั้ งถิ่ น ฐานของชาวซามิ ใ นเขตแลปแลนด์
(LAPLAND) เมื่ อท่านเดิ นทางถึง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ ที่ คอยต้อนรับท่านอย่าง
อบอุ่น เข้าสู่กระโจมของชาวซามิ (LAVVO) บริ การท่านด้วย ซุปร้อนๆ ที่เรี ยกว่า BIDUS ทาจาก
เนื้อสัตว์ มันฝรั่ง และแครอท ใช้สาหรับงานแต่งงาน เสิ ร์ฟคู่กบั ขนมปั ง นอกจากนั้นท่านสามารถ
ชมการแสดงพื้นเมืองขอองชาวซามิได้อีกด้วย

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม CLARION HOTEL THE EDGE หรื อระดับเทียบเท่า
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วันทีแ่ ปด
10 มีนาคม 2562
เช้า
10.15 น.
11.25 น.

กลางวัน

ค่า

ทรอมโซ – คีร์คิเนส
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ทรอมโซ
โดยสายการบินไวเดอร์โร เที่ยวบินที่ WF 914 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ท่าอากาศยาน คีร์คเิ นส
ถึ ง ท่ า อากาศยานคี ร์ คิ เ นส เมื อ งคีร์คิเนส (Kirkenes) เป็ นเมื อ งขุด เหมื อ งเล็ก ๆ ตั้ง อยู่บ น
คาบสมุทรสุ ดฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศนอร์ เวย์ เมื องแห่ งนี้ จะคึ กคักเป็ นพิเศษ
ในช่วงฤดูหนาว เนื่ องจากในฤดูหนาวอากาศจะเย็นจนถึงจุดเยือกแข็ง โดยท่านสามารถพักที่
โรงแรมหิ มะ ตกปลาในน้ าแข็ง หรื อชมแสงเหนื อที่สวยงามน่าอัศจรรย์ใจ การกระทบไหล่ลูก
ทีมลุงซานต้าได้ที่สวนซาฟารี แกบบ้าเรนเดียร์ นัง่ รถลากด้วยสุ นัขสุ ดระทึ ก หรื อลิ้มรสปูยกั ษ์
สดๆ ซึ่งเป็ นอาหารพื้นเมืองสุดพิเศษของเมืองคีร์คิเนส
ให้ท่านสนุกกับกิจกรรมชมการสาธิตการจับปูยกั ษ์ ที่ King crab safari และการรับประทาน
ปูยกั ษ์ (King crab) ซึ่ งปูยกั ษ์บางตัวจะมีขนาดความยาวถึง 2 เมตร และมีน้ าหนักถึง 10 กก.
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับปูยกั ษ์ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน เมนู อาหารปรุ งพิเศษจากเนื้ อปู
ยักษ์แบบสดๆ

อาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม SNOWHOTEL KIRKENES (GAMME CABINS)
หรื อระดับเทียบเท่า
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วันทีเ่ ก้า
11 มีนาคม 2562
เช้า
10.55 น.
13.20 น.

ค่า

วันทีส่ ิ บ
12 มีนาคม 2562
เช้า
13.30 น.

วันทีส่ ิ บเอ็ด
13 มีนาคม 2562
06.20 น.

คีร์คิเนส – ออสโล
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน คีร์คเิ นส
โดยสายการบินไวเดอร์โร เที่ยวบินที่ WF 800 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ท่าอากาศยาน ออสโล
ถึงท่าอากาศยานออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย
อาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักค้างแรม ณ โรงแรม RADISSON BLU HOTEL SCANDINAVIA หรื อระดับ
เทียบเท่า

ออสโล - กรุ งเทพฯ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ออสโล
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม

กรุ งเทพฯ
ถึงท่าอากาศยานกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น

Explore Lofoten & Kirknes Surprise! 10 Days

- 12 -

อัตราค่ าบริการ สาหรับรายการ
Explore Lofoten & Kirknes Surprise! 10 Days

โดยสายการบินไทย (TG)
อัตราค่ าบริการ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน
ออกเดินทางวันที่

03 – 12 มีนาคม 2562

ผู้ใหญ่ ท่ านละ

261,900 บาท

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่ เอาเตียงเสริ ม)

261,900 บาท

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

30,000 บาท

230,000 บาท

อัตราค่ าตั๋วเครื่ องบิน สายการบินไทย (TG)
ค่ าตั๋วเครื่ องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด
เดินทางไป – กลับ (แบบหมู่คณะ) ท่านละ
ค่ าตั๋วเครื่ องบินสายการบินไทย ชั้ นธุรกิจ
เดินทางไป – กลับ ราคาเริ่มต้ น ท่านละ

28,000 บาท
139,500 บาท

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน
 ทางบริษัท ฯ เป็ นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณาขึน้ อยู่กบั สถานทูตแต่
เพียงผู้เดียว
 ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้ อผิดพลาดทางการพิมพ์
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่ารถรับส่งตามรายการ
 ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ตามรายการ
Explore Lofoten & Kirknes Surprise! 10 Days
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ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
ค่ าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
หัวหน้ าทัวร์ จากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ตัว๋ เครื่ องบินรวมภาษีภายในประเทศเส้นทาง
- ออสโล – เล็กเนส
- ทรอมโซ – คีร์คเิ นส
- คีร์คเิ นส– ออสโล

ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
อัตราค่ าตัว๋ เครื่ องบินรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 ค่ าภาษีนา้ มันดังกล่ าว ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่ง
ประกาศโดยสายการบิน
ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ผูใ้ หญ่จานวน 15 ท่านขึ้นไป)
2. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 100,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชี
ธนาคารแล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
บริ ษทั ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
เลขทีบ่ ัญชี 001-2-80809-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม
สะสมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
เลขทีบ่ ัญชี 101-8-64952-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีลม
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร และ/หรื อ นางสาวณภัทร โลกาศิริวตั ร
เลขทีบ่ ัญชี 065-238830-9
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**กรณีสารองทีน่ ั่งหลัง 15 วันก่ อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชาระค่ าทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**

3.

4.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์

การยกเลิก
o กรณียกเลิกการจองน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ าทัวร์ 50% ของราคาเต็ม
เท่ านั้น
o กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมด

บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู ้
เดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถขอคืนค่าบริ การได้
7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
5.

หมายเหตุ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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