Discovery Svalbard & Lofoten Surprise!
12 วัน โดยเรื อ M/V Plancius
24

มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562

วันแรก
กรุ งเทพฯ
24 มิถุนายน 2562
21.30

น.

00.20

น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2
เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
หมู่เกาะลอฟโฟเทน ประเทศนอร์ เวย์ – พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ – หาดแรมเบิร์จ –
25 มิถุนายน 2562 หมู่บ้านเรนเน่ – สะพาน Hammroey – หมู่บ้าน Å
เช้า
น.
10.55 น.
07.25

กลางวัน
13.20 น.

อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินไวเดอร์โร เที่ยวบินที่ WF800 นาท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน เล็กเนส
ประเทศนอร์เวย์
อาหารกลางวันบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
เดินทางถึงท่าอากาศยานเล็กเนส หมู่เกาะลอฟโฟเทน (Lofoten Island) ประเทศนอร์ เวย์
เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล ซึ่งมีหมู่บา้ นชาวประมง ธรรมชาติตระการตา และเป็ นสวรรค์
ของนักตกปลา เกาะลอฟโฟเทนตั้งอยูท่ างตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ บริ เวณเหนือเส้น
อาร์กติก เซอร์เคิล เป็ นถิน่ เก่าแก่ของไวกิ้ง มีอากาศดีดว้ ยกระแสน้ าอุ่นกัลฟ์ สตรี มที่ไหลผ่าน
มีเกาะสาคัญคือ เกาะเอาสโตไก (Austvågøya) อิมไซ (Gimsøy) เวสโตไก (Vestvågøya)
ฟลอคสตอได (Flakstadøy) มุสเคอ เนสเซอยา (Moskenesøya) วาไร (Værøy) และโรสต์
(Røst) โดยมีเมืองสาคัญคือ สโวแวร์ (Svolvær) เป็ นศูนย์กลางการประมงและการค้ามาตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งหากมาถึงที่เกาะลอฟโฟเทนแห่งนี้แล้วอย่าพลาดชิมปลาค็อด
ลอฟโฟเทน ที่อร่ อยและโด่งดังไปทัว่ ประเทศนอร์เวย์ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ (Lofotr Viking
Museum) เนื่ องจากบริ เวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็ นที่ต้ งั ของชุมชนชาวไวกิ้ง
ในอดีต บนเกาะจึงมีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง เพื่อแสดงเรื่ องราวและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งที่จดั แสดงไว้อย่างมากมาย ซึ่งรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบ
โดยใช้โครงเรื อไวกิ้งโบราณและภายในได้จดั แสดงข้าวของเครื่ องใช้และเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชี
วิตของชาวไวกิ้งในอดีต
อิสระให้ท่านชมด้านในพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย

Discovery Svalbard & Lofoten Surprise! 12 Days

-1-

จากนั้น นาท่านแวะถ่ายภาพที่ หาดแรมเบิร์จ ซึ่งความงามของหาดทรายสี ขาวที่มีน้ าทะเล
สี ฟ้าและภูเขาที่สวยงามเป็ นฉากหลัง นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงเรนเน่ (Reine)
บนเกาะมุสเคอเนสเซอยา (Moskenesøya) ซึ่งอยูท่ างใต้ของหมู่เกาะลอฟโฟเทน
อันได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งของหมูเ่ กาะลอฟโฟเทน ระหว่างทางแวะเก็บภาพสวยๆที่ สะพานHammroey
bridgeจากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ตอนใต้ ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส อันเป็ นที่ต้ งั ของหมู่บ้าน
่ า้ นที่สวยที่สุดบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน
Å นาท่านชมหมู่บ้าน Å ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นหมูบ
และเป็ นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของ
หมู่เกาะลอฟโฟเทน
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ LIVE LOFOTEN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม
จิมซู ยา – เฮนนิ่งแสวร์ – สโวแวร์ – ทรอมโซ ประเทศนอร์ เวย์
26 มิถุนายน 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสประสบการณ์ขี่ม้าพันธุ์ไอซ์ แลนด์ บริ เวณชายหาด
ซึ่งตามประวัติแล้ว ชาวไวกิ้งเดินทางมาที่ดินแดนแห่งนี้โดยม้าของพวกเขา
แล้วนาท่านเดินทางสู่ เฮนนิ่งแสวร์ (Henningsvaer) เมืองท่าและหมู่บา้ นชาวประมง
ที่ปัจจุบนั ชาวบ้านยังคงทาประมงกันอย่างคึกคัก ซึ่ง เป็ นอีกเมืองยอดนิยมที่นกั ท่องเที่ยว
ต่างพากันมาแวะเวียน และยังได้ชื่อว่าเป็ น Venice Of Lofoten ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือ
บ้านชาวประมงสี แดง (Rorbuer) ตั้งอยูร่ ิ มทะเล และมีอ่าวจอดเรื อประมงเรี ยงรายอยูม่ ากมาย
เป็ นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิ มะในช่วงฤดูหนาวถือเป็ นภาพที่สวยงามไม่
น้อย อิสระท่านเดินเล่น เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สโวแวร์ (Svolvær) เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan
ตั้งอยูบ่ นโค้งอ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (Austvågøya) นาท่านล่องเรื อ
เพื่อชมนกอินทรีทะเลและให้อาหาร โดยในหมูเ่ กาะลอฟโฟเทนนี้ มีนกอินทรี ทะเลสี ขาว
เป็ นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุด แต่ถา้ โชคดีท่านอาจได้เห็นนกอินทรี สีทองขนาดเล็ก
ที่หาชมได้ยาก
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18.10 น.
19.00 น.

ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน เล็กเนส ประเทศนอร์เวย์
โดยสายการบินไวเดอร์โร เที่ยวบินที่ WF816 นาท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน ทรอมโซ
ประเทศนอร์เวย์
ถึงท่าอากาศยาน ทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ เมืองเล็กๆ
ที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะกลางทะเลทางเหนือของนอร์เวย์ มีหิมะปกคลุมภูเขาลูกใหญ่ที่โอบล้อม
เมืองเอาไว้ราวกับป้ อมปราการ มีสะพานทอดยาวระหว่างเกาะไปยังแผ่นดินใหญ่ เมืองที่ผคู ้ น
มีความน่ารักและมีมิตรไมตรี คอยหยิบยืน่ ให้กบั ผูไ้ ปเยือนผสมผสานกับความคลาสสิ คของสิ่ งป
ลูกสร้างเก่าแก่ที่ชาวทรอมโซยังอนุรักษ์ไว้ ยิง่ เพิ่มมนต์สเน่ห์ให้กบั ที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น
โบสถ์เก่าแก่ชื่อว่า Arctic Cathedral ที่ถือได้วา่ เป็ นแลนด์มาร์คของทรอมโซที่สร้างขึ้นราวปี
ค.ศ. 1965 ก็ยงั คงความงดงามเช่นเดิม บ้านไม้โบราณที่วา่ กันว่าสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789
หลายหลังที่ยงั คงความเก่าแก่และคลาสสิ คที่ชาวเมืองยังคงอนุรักษ์ไว้ โบสถ์ไม้เก่าแก่ชื่อ
Tromso Cathedral ที่สร้างขึ้นในปี 1861 ก็มีความขลังและงดงามที่ไม่เคยเสื่ อมคลาย
และสิ่ งปลูกสร้างอีกหลายแห่งที่ต่างก็มีมนต์สเน่ห์แห่งความเก่าแก่ที่ชาวเมืองทรอมโซยังอนุรัก
ษ์ไว้อย่างดีอีกด้วย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
แล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ CLARION HOTEL THE EDGE หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
ทรอมโซ – ลองเยียร์ เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด ประเทศนอร์ เวย์
27 มิถุนายน 2562
เช้า
12.25 น.

กลางวัน
14.00 น.

ค่า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์
โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4414 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ท่าอากาศยาน
ลองเยียร์ เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์
อาหารกลางวัน บริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยาน ลองเยียร์ เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
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พักค้างแรม ณ SVALBARD HOTEL THE VAULT หรื อระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
ชมเมืองลองเยียร์ เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ ด – ล่องเรื อ M/V Plancius
28 มิถุนายน 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเยีย่ มชม เมืองลองเยียร์ เบียน ตั้งอยูบ่ นเกาะสปิ ตซ์เบอร์เกน
ซึ่งเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นศูนย์กลางของสวาลบาร์ด โดยบนหมู่เกาะสวาลบาร์ด
มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 2,500 คนเท่านั้น และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของหมีข้ วั โลก
ซึ่งมีจานวนถึง 3,000 ตัวโดยรอบหมู่เกาะ เป็ นหมู่เกาะที่อยูท่ างเหนือสุดของทวีปยุโรป
และนับเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งตั้งอยูห่ ่างออกไปจากแผ่นดินใหญ่ ของนอร์เวย์
ประมาณ 1,000 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหลวงกรุ งออสโลประมาณ 2,000 กิโลเมตร
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ เหมืองถ่ านหิน ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมหลักของสวาลบาร์ดและได้ถ่านหิ น
ที่นี่ยงั ได้ชื่อว่าเป็ นถ่านหินที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลก
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จากนั้น นาท่านเข้าชม โบสถ์ สวาลบาร์ ด โบสถ์ที่อยูเ่ หนือที่สุดในโลก
แล้วนาท่านชมบ้านเรื อนสี สนั สดใสเรี ยงรายเป็ นแถว
และเลือกซื้อหาของที่ระลึกได้ในย่านใจกลางเมือง

16.00 น.
18.00 น.

ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อเช็คอินลงเรื อ M/V Plancius
อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ออกเดินทางโดยเรื อ M/V Plancius มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งตะวันตก
ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของฟยอร์ดต่างๆ
และอาจได้พบกับวาฬมิงค์ตวั แรกของการเดินทาง

อาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรม ณ บนเรื อ M/V Plancius
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วันที่หก
ล่องเรื อ M/V Plancius – Krossfjorden – ธารนา้ แข็ง 14th July Glacier
29 มิถุนายน 2562 – Ny Ålesund
เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
เรื อ M/V Plancius นาท่านเดินทางถึง ครอสฟอร์ เด้ น (Krossfjorden)
นาท่านลงเรื อเล็กหรื อ Zodiac ชมธารน้ าแข็ง 14th July Glacier ซึ่งได้รับการตั้งชื่อ
โดยเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งโมนาโกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อสักการะวันชาติฝรั่งเศส
ชมธารน้ าแข็งที่สวยงามและสัตว์หลากหลายชนิด เช่น นกคิตติเวก นกBrünnich’s guillemot
ที่ทารังอยูบ่ นโขดหินและหน้าผา และหากโชคดีท่านอาจได้เห็นสุนขั จิง้ จอกขั้วโลก(Arctic
Fox) นักล่าตัวน้อยแห่ งขั้วโลกเหนื อ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหาร นาท่านสู่ ไนออลิซุนด์ (Ny Ålesund) ชุมชนที่เหนือที่สุดของสวาลบาร์ด
เมืองที่ต้งั เป็ นสถานีวจิ ยั ในสวาลบาร์ด ตั้งอยูบ่ นแหลมบลอคเกอร์ ในบริ เวณกองซ์ฟยอร์ด
เมืองเหมืองแร่ เก่าของบริ ษทั เหมืองแร่ คิงส์เบย์กลั ล์คอมพ์ และเป็ นประตูสู่อาร์กติก โดย
โรอัลด์ อะมุนด์เซน นักสารวจชาวนอร์เวย์ ผูท้ ี่สามารถพิชิตขั้วโลกใต้ และขั้วโลกเหนือได้
เป็ นคนแรก ได้ใช้ ไนออลิซุนด์ เป็ นฐานในปี ค.ศ. 1926 เดินทางโดยเรื อบอลลูน NORGE
ไนออลิซุนด์ มีประชาการอาศัยอยูป่ ระมาณ 30-35 คน เป็ นนักวิจยั จาก 10 ประเทศ ได้แก่
นอร์เวย์ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
ใกล้กบั หมู่บา้ นไนออลิซุนด์ เป็ นพื้นที่สาหรับการเพาะพันธุ์ห่านสี ชมพูและนกนางนวล
อาร์กติก นอกจากนี้สามารถล่องเรื อชมฟยอร์ด ธารน้ าแข็ง และอาจได้พบกับหมีข้ วั โลกได้
เป็ นจุดสาหรับนักเดินทางที่ตอ้ งการไปพิชิตขั้วโลกเหนือห้ามพลาด โดยท่านสามารถส่ง
โปสการ์ดจากไปรษณี ยท์ ี่อยูเ่ หนือสุดของโลกได้อีกด้วย
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ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่เรื อ M/V Plancius
อาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรมบนเรื อ M/V Plancius

วันทีเ่ จ็ด
ล่องเรื อ M/V Plancius – Raudfjorden – Magdalenefjorden
30 มิถุนายน 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เราด์ ฟอร์ เด้ น (Raudfjorden) หรื อ ฟยอร์ดสี แดง
บริ เวณชายฝั่งด้านเหนือของสปิ ตซ์เบอร์เกน โดย วิลเลิม บาเริ นตส์ นักสารวจชาวดัตช์
เป็ นคนแรกที่คน้ พบเราด์ฟอร์เด้น ในปี ค.ศ. 1596 เป็ นฟยอร์ดที่สวยงามและมีธารน้ าแข็ง
อันตระการตา โดยรอบๆเป็ นอ่าว จากนั้นนาท่านชมวิวของสปิ ตซ์เบอร์เกน ซึ่งเต็มไปด้วย
ธารน้ าแข็งที่ แมกดาเลเนฟอร์ เด้ น (Magdalenefjorden) ซึ่งล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
ตระหง่าน ธารน้ าแข็งที่สูงตระหง่านและธรรมชาติอนั งดงาม เป็ นฟยอร์ดแห่งหนึ่งที่สวยที่สุด
ในสวาลบาร์ด ให้ท่านชมฟยอร์ดที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็ง และสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม
และสัตว์ป่าในระยะใกล้ บริ เวณแนวชายฝั่งของฟยอร์ดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น
นกลิตเติล้ อ็อก นกทะเลสี ดา นกบรึ นนิคส์กิลลิมอต นกพัฟฟิ นอาร์กติก นกสกัวอาร์กติก
วาฬ แมวน้ า และอาจได้พบกับหมีข้ วั โลกได้
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อาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรมบนเรื อ M/V Plancius

วันทีแ่ ปดและเก้า
ล่องเรื อ M/V Plancius – Prins Karls Forland
1-2 กรกฎาคม 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
หลังอาหาร นาท่านสารวจเกาะอาร์กติกของสปิ ตซ์เบอร์เกน ล่องเรื อในช่องแคบ
ฟอแลนด์ซนั เด (Forlandsundet) ระหว่างเกาะสปิ ตซ์เบอร์เกน และ
เกาะปริ้ นคาร์ลฟอร์แลนด์ โดยเกาะปริ้นคาร์ ลฟอร์ แลนด์ (Prins Karls Forland)
ถูกค้นพบโดย วิลเลิม บาเริ นตส์ นักสารวจชาวดัตช์ ในปี ค.ศ. 1596
ตั้งอยูใ่ นอุทยานแห่งชาติฟอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973
ให้เป็ นเขตคุม้ ครองนกและอนุรักษ์พ้นื ที่ทางธรรมชาติขนาดใหญ่บนเกาะและทะเล

Discovery Svalbard & Lofoten Surprise! 12 Days

- 10 -

มีพ้นื ที่ครอบคุมทั้งทะเลรอบๆและเกาะปริ นซ์คาร์ลฟอร์แลนด์ มีความยาว 86 กิโลเมตร กว้าง
5 - 11 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ 4,626.89 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งรวมถึงพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่เกาะ

แล้วนาท่านชม แหลมฟูเกิลฮูเก้ น (Fuglehuken) หรื อ bird hook เป็ นแหลมที่อยู่
ปลายสุดทางเหนือของเกาะปริ้ นคาร์ลฟอร์แลนด์ จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet
ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยงั เคยเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์วทิ ยุ ในปี ค.ศ. 1946
เป็ นจุดที่มีนกอาศัยอยูบ่ ริ เวณผา ให้ท่านได้ชมนกหลายหลายชนิดที่อาศัยอยูบ่ นเกาะ
หากอากาศดีท่านอาจได้พบเห็น กวางเรนเดียร์ แมวน้ าและหมีขาวในบริ เวณนี้เช่นกัน

จากนั้น นาท่านลงเรื อเล็กหรื อ Zodiac เดินทางสู่ แหลมพูลแิ ฟงเทน (Poolepynten)
ซึ่งอยูท่ างทิศตะวันออกของเกาะปริ้ นคาร์ลฟอร์แลนด์ มีลกั ษณะเป็ นหาดทรายกว้าง
ชมฝูงวอลรัส สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งอาศัยอยูแ่ ถบขั้วโลกเหนือ รู ปร่ างคล้ายสิ งโตทะเล
แต่ตวั ใหญ่กว่ามากและมีเขี้ยวยาว วอลรัสเพศผูโ้ ตเต็มวัยอาจมีน้ าหนักได้มากถึง 2,000
กิโลกรัม และมีอายุยนื ถึง 20 - 30 ปี วอลรัสมีความสาคัญต่อชนพื้นเมืองที่อาศัยในเขตอาร์กติก
การล่าวอลรัสในช่วงศตวรรษที่ 19 -20 ส่งผลให้จานวนวอลรัสลดลง

อาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
พักค้างแรมบนเรื อ M/V Plancius
Discovery Svalbard & Lofoten Surprise! 12 Days
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วันทีส่ ิ บ
ล่องเรื อ M/V Plancius – กลับสู่ ลองเยียร์ เบียน – ออสโล
3 กรกฎาคม 2562
เช้า

13.35 น.
16.30 น.

ค่า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อ
เรื อ M/V Plancius นาท่านเดินทางถึง ลองเยียร์ เบียน หมูเ่ กาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ลองเยียร์ เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์
อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ท่าอากาศยาน ลองเยียร์เบียน
โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4491
นาท่านเหิ นฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ จากนั้น
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม RADISSON BLU AIRPORT HOTEL OSLO
GARDEMOEN หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ิ บเอ็ด
ออสโล – กรุ งเทพฯ
4 กรกฎาคม 2562
เช้า

14.15 น.

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุ งออสโล
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ
อาหารค่า บริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันทีส่ ิ บสอง
กรุ งเทพฯ
5 กรกฎาคม 2562
06.20

น.

ถึงท่าอากาศยานกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น
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อัตราค่าบริการ สาหรับ
Discovery Svalbard & Lofoten Surprise!
12 วัน โดยเรื อ M/V Plancius
อัตราค่ าบริการ (ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบินระหว่ างประเทศ)
เดินทางวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2562
จานวนผู้เดินทางขั้นตา่ 15 ท่ านขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ พกั คู่ ห้ อง Superior ท่ านละ

353,900 บาท

ผู้ใหญ่ พกั คู่ ห้ อง Twin Deluxe Cabin ท่ านละ

339,900 บาท

พักเดีย่ ว ห้ อง Superior จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

208,880 บาท

พักเดีย่ ว ห้ อง Twin Deluxe Cabin จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

192,080 บาท

หมายเหตุ
 หากท่ านต้ องการใบเสร็จทีอ่ อกในนามบริษัท กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ ทาการออกใบเสร็จย้ อนหลังให้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณาขึน้ อยู่กบั สถานทูต
แต่ เพียงผู้เดียว
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
ค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ภายในประเทศนอร์เวย์ ออสโล – เล็กเนส / เล็กเนส – ทรอมโซ /
ทรอมโซ – ลองเยียร์เบียน / ลองเยียร์เบียน – ออสโล
 ค่ารถรับส่งตามรายการ










ค่าห้องพักบนเรื อ M/V Plancius ตามระบุขา้ งต้น
ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น สาหรับนอร์เวย์ ยกเว้ นคนต่ างด้ าว
ค่ าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกจากกรุ งเทพฯ
ค่ าทิปสาหรับ บริกรบนเรื อ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
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ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร กรุ งเทพฯ – ออสโล และ ออสโล – กรุ งเทพฯ
 ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 ค่ าภาษีนา้ มัน ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดย
สายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
 ค่าขนกระเป๋ าโดยสายการบิน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ
ระเบียบการ และเงื่อนไข:
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (15 ท่านขึ้นไป)
2.
อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทัฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท
หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
3.
การสารองทีน่ ั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ ามัดจาสาหรับการจองท่ านละ 100,000 บาท
โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6
กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว
ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 90 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขทีบ่ ัญชี 001-2-80809-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด

4.
5.

ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี

101-8-64952-3

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขทีบ่ ัญชี 065-238759-9
กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิ ทธิ์
การยกเลิก
 กรณียกเลิกการจองน้ อยกวา่ 150 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 120 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ าทัวร์ 50%
ของ ราคาเต็มเท่ านั้น
 กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 90 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์
ทั้งหมด
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6.

7.

8.

บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund)
ได้
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