NORWAY LOFOTEN-SENJA

10

วัน (TG)
หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN) – เกาะเซนญ่า (SENJA) - ทรอมโซ – ออสโล
สัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์เที่ยงคืน เยือน 2 เกาะมหัศจรรย์ของประเทศนอร์เวย์
หมู่เกาะลอฟโฟเทน และเกาะเซนญ่านั้นเปรียบเสมือนกับไข่มุกแห่งดินแดนอาร์กติคเลยก็ว่าได้
ด้วยเพราะความสวยงามอันตระการตาในปั จจุบนั นี้ ไม่ได้เกิดขึ้ นภายในเพียงชั ่วข้ามคืน
หากแต่เกาะทั้งสองแห่งนั้นเคยเป็ นผืนหินที่มีอายุมากกว่า 3 พันล้านปี ที่เมื่อหลายล้านปี ก่อน
ในยุคน้าแข็ง บริเวณนี้ ได้รับการขัดเกลา เจียระไน โดยน้าแข็ง ผูท้ าหน้าที่ตกแต่งหุบเขา เทือกเขา
และฟยอร์ดต่างๆ จนเกิดเป็ นหมู่เกาะลอฟโฟเทน และเกาะเซนญ่า ไข่มุกแห่งดินแดนอาร์กติคขึ้ นมา
และยังคงความงามนั้นไว้จนถึงปั จจุบนั เหมือนกับว่า
“MOTHER NATURE” นั้นเป็ นผูส
้ รรสร้างไว้ให้เป็ นสมบัติอนั ล้าค่า รอท่านมาเยือน...
กาหนดการเดินทาง
8-17 สิงหาคม 2563
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
กรุงเทพ ฯ – ออสโล
21.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่าน
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
ออสโล – สโววาร์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน – ชมเกาะ – สแตมซุนด์
00.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954
07.25 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
10.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
โดย สายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF 820
13.20 น.
เดิ น ทางถึ ง เมื อ งสโววาร์ (SVOLVAER) หมู่ เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้ ง อยู่ ที่ เมื อ ง
NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็ นหมู่บา้ นของชาวประมงที่ผค
ู้ นส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการ
หาปลาในช่ ว งฤดู ห นาว และท าปลาตากแห้ง ส่ ง ออกที่ มี ชื่ อ เสี ย ง โด่ ง ดั ง ไปทั ว่ โลก
เอกลักษณ์ที่สาคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของ
ชาวประมง ที่กลายเป็ นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่
ระลึก ไปซะทุกราย เป็ นหนึ่ งในสถานที่สาหรับการดูแสงเหนื อที่โรแมนติก ที่สุดแห่งหนึ่ ง
ของนอร์เวย์ เนื่ องจากความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถันมีผืน
น้ าสีฟ้าคราม ท้องฟ้ าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็ น
เมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
429/5-6 หมู่บ้านกลางเมืองเออบาเนี่ ยน ถ.ลาดพร้าววังหิ น

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร: (662) 0590400-3
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หลัง อาหารกลางวัน นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องท่า HENNINGSVAER (25 กิ โลเมตร) เป็ นเมื อ งท่าและ
หมู่บา้ นชาวประมง เป็ นอีกเมืองยอดนิ ยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมา
แวะเวียน ซึ่งจุดเด่น ของเมืองนี้ คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER)
ตั้ง อยู่ ริม ทะเลมี อ่ าวจอดเรือ ประมงเรีย งรายอยู่ม ากมาย เป็ นภาพที่
สวยงามตัด กับวิวภูเขาที่ปกคลุม ไปด้วยหิมะในช่ว งฤดูหนาว ถือ เป็ น
ภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองสแตมซุน ด์ (STAMSUND) (60 กิโลเมตร) หมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ
ตั้ ง อยู่ ทางตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy จากนั้ น นาท่านเช็ค อิ นเข้าสู่ โรงแรม LIVE LOFOTEN
HOTEL : Steineveien 17, 8340 Stamsund, Norway. TEL : +47 76 05 46 00.
https://www.livelofoten.com/ ที่ พั ก สไตล์ RORBUER บ้า นพั ก ตากอากาศสไตล์ ก ระท่ อ ม

ชาวประมงและถูกดั ด แปลงเป็ นที่พัก สาหรับนั ก ท่อ งเที่ย ว บางหลังมี 2-3 ห้อ งนอน 1 ห้อ งน้ า
พร้อมห้องครัว และห้อ งนั่งเล่น โดยพักหลังละ 2-3 ท่านหรือพักหลังเดียวกันในกลุ่ม ที่ท่านจอง
ทัวร์มา (เนื่ องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ที่พักบนเกาะจึงไม่มีเครื่องปรับอากาศ และห้องพักแบบ
FISHERMAN CABIN มี ห ้อ งฝั ่ ง วิ ว ทะเล และวิ ว ภู เขา ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการจั ด เรี ย งห้อ งพั ก
ตามลาดับการจอง)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
สแตมซุนด์ – กิจกรรม CRAB SAFARI - ชมเกาะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่กิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชม
ทัศนี ยภาพริมชายฝั่ง และนาปูทะเลขึ้ นมาเพื่อนาไปทาอาหารกลางวัน ถือ
เป็ นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่จดั กิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้สนุ กสนานเพลิดเพลิน จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ลมรสปู
ิ้
ทะเลสดๆ จนเต็มอิ่ม
บ่าย
จากนั้ น นาท่านเดิ น ทางสู่ พิพิธภัณ ฑ์ไวกิ้ ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) (30 กิ โลเมตร) เนื่ อ งจาก
บริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็ นที่ตั้งของชุม ชนชาวไวกิ้ งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์
ไวกิ้ งที่ แ สดงเรื่ อ งราวและหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้ งไว้มากมาย ซึ่ง
รูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูก ออกแบบโดยใช้โครง
เรือไวกิ้ งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าว
ของเครื่อ งใช้และเรื่อ งราวเกี่ย วกับ วิถีชีวิต
ของชาวไวกิ้ ง ให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ ง จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น BALLSTAD (25 กิโลเมตร) หมู่บา้ นชาวประมงแบบดั้งเดิมบน
หมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีอายุ กว่า 1,000 ปี ถือว่าเป็ นหมู่บา้ นชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ ง และยัง
เป็ นอีกมุมหนึ่ งที่ท่านสามารถถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลังสีแดง ตัดกับพื้ นน้ าทะเลและท้องฟ้ า
อันสวยงามได้ ถือเป็ นวิวจุดขายแห่งหนึ่ งของหมู่เกาะลอฟโฟเทน จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL : Steineveien 17, 8340 Stamsund, Norway. TEL
: +47 76 05 46 00. https://www.livelofoten.com/

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
สแตมซุนด์ – ชมเกาะ – สโววาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ น HAMNOY (65 กิ โลเมตร) แวะถ่ายภาพกับอี กมุ ม
มหาชนที่ถ่ายทอดความเป็ นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ ง คือภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดง
หน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้ นน้ าสีฟ้าจากน้ าทะเล จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง หมู่บา้ น Å (15 กิโลเมตร) เป็ นหมู่บา้ นที่ได้ขนชื
ึ้ ่อว่าสวยที่สุดบน
หมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็ นจุดสิ้ นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รบั ความนิ ยมอย่าง
มากจากนักท่องเที่ยว นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บา้ นชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE
MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ชาวประมงที่ อ าศั ย อยู่ บ นหมู่ เกาะลอฟโฟเทน ที่ มี
ประวัติ ค วามเป็ นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่ บ้าน
แห่งนี้ ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ
โรงงานผลิตน้ ามันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึก
ต่ างๆ (ห ม าย เห ตุ : ร้ า น ค้ า แ ละโร งงาน ต่ างๆ อ าจ ปิ ด ท า ก ารเนื่ อ งจ าก วั น ห ยุ ด เท ศ ก าล
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บา้ น และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมือง REINE (10 กิโลเมตร) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้าง
ทางท่ า นจะได้ เพลิ ด เพลิ น กั บ ธรรมชาติ อั น
สวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็ น
ถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน
น าท่ า นเดิ น ทางผ่ า นถนนเส้น เล็ ก ๆเชื่ อ ต่ อ
ระหว่างเกาะเล็กเกาะน้ อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทัง่ เดินทางถึง เมื อง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชม
เมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) (45
กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่มีทัศนี ยภาพอันน่ าสนใจอีกแห่งหนึ่ งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับ
แม่น้ า และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ า อิ สระให้ท่านเดินชม หมู่บา้ นนัสฟยอร์ด (NUSFJORD
FISHERMAN VILLAGE) ที่ไ ด้ชื่อว่าเป็ นหมู่บ ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุด และยังคงได้รับการอนุ รักษ์ ไ ว้
อย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บา้ นแห่งนี้ มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุ รกั ษ์
บ้านเมืองเก่าไว้เป็ นอย่างดี และได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO)
อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความประทับใจ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองสโวร์วาร์ (SVOLVAER) (90 กิโลเมตร) เมืองหลวงของหมู่เกาะลอฟโฟเทน อิสระให้ท่านเดินเล่น
ชมย่านใจกลางเมือง ท่านสามารถเดินเก็บภาพความประทับใจในมุมต่างๆ หรือเลือกซื้ อสินค้าจากร้าน
รวงต่างๆภายในเมืองได้ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า
(หมายเหตุ : ทางโรงแรม THON LOFOTEN สามารถยืนยันการจองได้เฉพาะห้องเตียงใหญ่ Double
Bed ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ )

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
สโววาร์ – ฮาร์สตัด – เกาะเซนญ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดิน ทางลัดเลาะบนถนนสายธรรมชาติ เส้น E10 (SCENIC ROUTE) เพื่อ
เดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์
ระหว่างทางแวะผ่านเมือง EVENSKJER (150 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆในเขตทรอม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้ นนาท่านออกเดิน ทางต่ อสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) (200 กิ โลเมตร) เพื่อ เดินทางต่อ สู่
อ่า วแฮมน์ไ อเซนญ่ า (HAMN I SENJA) ตั้ ง อยู่
บริ เ วณชายฝั่ ง ตะวั น ตก
ของเกาะเซนญ่า เป็ นที่ตั้ง
ของรี ส อร์ ท ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
และดึงดูด นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้ จนกระทัง่
เดินทางถึง อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จ า ก นั้ น น า ท่ า น เช็ ค อิ น เข้ า สู่ โ ร ง แ ร ม ที่ พั ก HAMN I SENJA : Hamnveien 1145, 9385
Skaland, Norway.

TEL
:
+47
400
20
http://www.hamnisenja.no/

005.

เ ป็ น
ห้อ งพั ก สไตล์ อ พาร์ ท เมน หั น หน้ า ออก
ทะเล ภายในหนึ่ งหลังอาจมี 2-3 ห้องนอน
และห้องน้ าอยู่ภายในห้องนอน มีพนที
ื้ ่ครัว
และพื้ นที่นัง่ เล่นเป็ นส่วนกลาง (หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพัก ตามลาดับการจอง)
พิเ ศษ ! ท่า นสามารถอัพ เกรดเป็ นห้อ ง AURORA ROOM ห้อ งพัก แบบสุพี เรี ย หัน หน้า ออกทะเล
พ ร้ อ ม ร ะ เ บี ย ง
ส่ ว น ตั ว เ ห็ น วิ ว
ท ะ เล แ บ บ
Panorama จ า ก
ภายในห้องนอน มี
อ่างอาบน้ าและพื้ นแบบอุ่น HEATED FLOOR พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกอย่าง
ครบครันภายในห้องพัก
อัพเกรดห้อง AURORA ROOM ชั้นล่าง ชาระเพิ่มท่านละ 12,000 บาท / ท่าน (มี 4 ห้อง)
อัพเกรดห้อง AURORA ROOM ชั้นบน ชาระเพิ่มท่านละ 15,000 บาท / ท่าน (มี 2 ห้อง)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เกาะเซนญ่า – ชมเกาะ – กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่าน ชมเกาะเซนญ่า เพื่อชมความงามที่ภูมิ
ประเทศที่หอ้ มล้อ มไปด้วยขุนเขาสลับกับฟยอร์ด พร้อ มเก็บ
ภาพค วาม ป ระทั บ ใจไม่ รู้ ลื ม น าท่ าน ไป ยั ง จุ ด ช ม วิ ว
TUNGENESET จุดชมวิวริมทะเลเป็ นทางเดินเลียบชายทะเล

พร้อมวิวเทือกเขา OKSHORNAN แวะชม จุดชมวิว BERGSBOTN เป็ นสะพานไม้มีความยาวถึง 44 เมตร
ให้ท่ านได้มี เวลาเดิ น ชมวิว เบิ ร์ก ฟยอร์ด (BERGSFJORD) แบบพาโนรามาเบื้ องล่าง จากนั้ น น าท่ าน
เดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวประมงกริลล์ฟ ยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มี ประชากรราว
400 คน ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บา้ นชาวประมงริมฟยอร์ดพร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนกระทัง่ ได้
เวลาอันสมควร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารกลางวันนาท่านทา กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร (BODY RAFTING IN A MAELSTOM) ให้
ท่านได้สนุ กสนานไปกับประสบการณ์ใหม่ ถือเป็ นอีกกิจกรรมทีไ่ ม่ควรพลาด ให้ท่านได้ใส่ชุดหุม้ ฉนวนกัน
ความร้อน พร้อมชูชีพเพื่อลอยตัวอยู่ในมหาสมุทร
ใกล้ก ระแสน้ า วนที่ ไ ม่ เป็ นอั น ตราย สนุ ก สนาน
เพลิ ด เพลิ น พร้ อ ม เก็ บ ภาพความป ระทั บ ใจ
(เนื่องจากชุดนี้ เป็ นชุดป้ องกันแบบพิเศษ น้าไม่
สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็ นลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ทาให้ลอยคออยู่ในแม่น้าน้าแข็งได้ และไม่รสู ้ ึก
หนาวเลย) จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HAMN I SENJA
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
เกาะเซนญ่า – ทรอมโซ – ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดิ น ทางสู่ เมือ งทรอมโซ (TROMSO) (210 กิ โลเมตร) เมือ งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของนอร์เวย์อยูใ่ นเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนื อของนอร์เวย์และทางตอนเหนื อของคาบสมุทร
สแกนดิเนเวีย อีกทั้งยังเป็ นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนาท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปั ตยกรรมที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสนั สดใสฉูดฉาด
จากนั้ น นาท่ าน นั ่งเคเบิ้ ลคาร์สู่ย อดเขาสโตรสไตเนิ น (STORSTEINEN
MOUNTAIN) เป็ นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและ
บริเวณใกล้เคียงที่มีลกั ษณะเป็ นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ าซึ่งเกิดจาก
การกัด เซาะตั้งแต่ยุค น้ าแข็ง กลายเป็ นฟยอร์ด อยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง
น าท่ า นเข้า ชม มหาวิ ห ารอาร์ ค ติ ก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิ ห ารที่ สร้ า งขึ้ น ใน รู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้ นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รบั แรงบันดาลใจ ในการ
สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนื อของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงอีก แห่งหนึ่ งของเมือ งทรอมโซ เพราะเป็ นบริเวณที่นัก ท่องเที่ย วสามารถชมแสงเหนื อได้
อย่างสวยงามอีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือระดับเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
ทรอมโซ – ออสโล - ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (PACKED LUNCH) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน DY 323
09.55 น.
เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของ
ยุโรปเหนื อ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย จากนั้นนาท่าน เข้า
ชมอุ ท ยานฟรอกเนอร์ หรื อ สวนหิ น (FROGNER PARK) อุ ท ยานทางธรรมชาติ ที่ มี
ประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็ นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้ นรนต่อสูข้ องมนุ ษย์ชาติซึ่งเป็ น
ผลงานประติ มากรชื่อดั งของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17
เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็ นรูปปั้ นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ งอย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL
JOHANS GATE) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝาก
ที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็ นต้น แต่อย่างไรก็
ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้ จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่ องจากนอร์เวย์เป็ นประเทศ
ที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ งจนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA หรือระดับเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ออสโล – ชมเมือง - สนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
ออสโล – กรุงเทพ ฯ
06.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั ่นใจไม่ผิดหวัง *****
*** หมายเหตุ *** การอนุมัติวีซา่ เป็ นเอกสิทธิข์ องทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้ น ทัง้ นี้
บริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซา่ ทางสถานทูต
เป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซา่ ออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทาง
สถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ ทุกกรณี

บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จากัด มีความยินดีเรียนเสนอราคา ดังนี้
NORWAY LOFOTEN-SENJA 10 วัน (TG)
อัตราค่าเดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
178,800 บาท
เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
160,800 บาท
เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)
151,800 บาท
เด็ก อายุตา่ กว่า 4 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
143,800 บาท
พักห้องเดีย่ ว เพิ่ม
25,800 บาท
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผูร้ ่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน
อัตรานี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พก
ั ที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซา่
• ค่ามัคคุเทศก์ผช
ู้ านาญงาน คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
• ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม (*เฉพาะโรงแรมที่มีบริการพนักงานยก
กระเป๋ า*)
• ค่าทิปคนขับรถ
• น้ าดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
อัตรานี้ ไม่รวม

•
•

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 %

•

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

กรุณาส่งสาเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชาระเงินค่ามัดจา
ท่านละ 50,000 บาท สาหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
(หากไม่ชาระภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทาการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจาทันที)

การจอง และชาระเงิน

การไม่รบั จองทัวร์ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ผูส
้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
• ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั

จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่
รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
• รายการนี้ เป็ นเพียงการเสนอราคาที่ตอ
้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารอง
ที่นัง่ กับสายการบิน และโรงแรมที่พกั อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
• กรณีที่ท่านไม่ได้จองตัว๋ กรุป้ (แยกตัว๋ ) กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทาการจัดหาตัว๋ เอง จาเป็ นต้องได้รบั
ยืนยันการคอนเฟิ ร์มออกกรุป้ จากบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น ก่อนทาการออกตัว๋ หรือจองบริการ
ต่างๆด้วยตัวเอง หากไม่มีการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเรื่องการคอนเฟิ ร์มออกกรุป้ บริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น หากกรุป้ มีการยกเลิกเดินทาง
การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจาแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงือ่ นไขตามกาหนดวันที่ทาการยกเลิก
ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทางานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็ นจริง (ถ้ามี) ***
• ยกเลิกก่อน 31-60
วันทาการ เก็บ 50% ของค่ามัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 15-30
วันทาการ เก็บค่ามัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน
8-14
วันทาการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน
1-7
วันทาการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกาหนดวันที่ระบุขา้ งต้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็ นจริง
เนื่ องจากเป็ นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น
และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทาการยกเลิกได้ )
การโอนเงิน

ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชาระค่ามัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ท้งั หมด
*** บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ทัง้ นี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ***

