นอร์เวย์ 8 วัน
*** ปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็ นความมหัศจรรย์ตามธรรมชาติ ***
ชมความสวยงามทีเกิดขึนจากห้วงอวกาศ แสงสุกสกาวสว่างไสว หลากหลายสีสนั
ทีปรากฏเกิดขึน ณ สุดขอบฟ้ าอันไกลโพ้นคล้ายม่านสวรรค์ ดุจดังแพรพรรณหลากสี แสงเหนือ-แสงใต้
กําหนดการเดินทาง

วันเสาร์ ที 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (1)
21.00 น.

คณะพร้ อ มกันที สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4พบกั บ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทยเคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)

วันอาทิตย์ ที 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (2)
00.20 น.
06.50 น.
09.55 น.
11.45 น.
เทียง
บ่าย

กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ – (ออสโล) – ทรู มเซอ

ออกเดินทางสู่กรุ งออสโล โดยเทียวบินที TG954
ถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ทรู มเซอโดยเทียวบินที SK4414
ถึงทรู มเซอ (Tromso) เมืองเล็กๆแต่มีความเจริ ญและทันสมัยอย่างมาก เป็ นเมืองทีได้รับสมญาน
“ปารี สแห่งขัวโลกเหนือ” ตัวเมืองทรู มเซอเป็ นเกาะอยูก่ ลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ๆ ล้อมรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่ านชมเมื องทรู มเซอ (Tromso) อีกหนึ งเมืองท่ องเที ยวที มีชือเสี ยง ซึ งตังอยู่ในเขตมณฑล
ทรอม (Troms) อีกหนึ งมณฑลซึ งตังอยู่ทางตอนเหนื อของประเทศนอร์ เวย์ และทางตอนเหนื อ
ของคาบสมุทรสแกนดิ เนเวียน อี กทังยังเป็ นเมืองที ใหญ่ทีสุ ดในเขตอาร์ กติ กเซอร์ เคิ ลอี กด้วย
ชมบริ เวณย่านใจกลางเมืองเพราะมีสถาปั ตยกรรมที เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่า
อาคารบ้านไม้เก่าแก่ทีถูกแต่งแต้มด้วยสี สัน จากนันชม มหาวิหารอาร์ กติก เป็ นโบสถ์ทีเด่นด้วย
สถาปั ตยกรรมสมัย ใหม่ มี ภาพประดับกระจกใหญ่ ทีสุ ดในยุโ รป ผ่านชม โบสถ์ ป ระจําเมือ ง
ทรู มเซอ เป็ นโบสถ์ไม้ทีใหญ่ทีสุ ดในนอร์ เวย์โบสถ์หนึ ง สร้ างตังแต่ ปี ค.ศ. 1861 และ โบสถ์
คาทอลิกแห่ งทรูมเซอ เป็ นโบสถ์คาทอลิกแห่งเดียวในภาคเหนื อทีพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที
2 เสด็จมาเยือนและประทับทีนีเมือปี ค.ศ. 1989

นอร์เวย์ 8 วัน (2-9 Dec’17)

หน้า 1

คํา

จากนันนําท่านเริ มปฏิบตั ิการล่าแสงเหนือ ทรู มเซอเป็ นเมืองสวยชื อดังของนอร์ เวย์ เป็ นส่ วนหนึ ง
ของแลปป์ แลนด์ และเป็ นจุดยอดนิ ยมอีกแห่ งหนึ งในการล่าแสงเหนื อ เพราะมีพิกดั อยู่ตรงเส้น
อาร์กติกและเป็ นหนึงในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก
(หมายเหตุ : ปรากฏการณ์ แสงเหนือ เป็ นไปตามธรรมชาติ หากไม่ เห็นไม่ สามารถคื นค่ าทัวร์ ได้ )
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก SCANDIC ISHAVSHOTEL หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นเข้า ชม มหาวิ ห ารอาร์ กติ ก (Arctic Cathedral) เป็ นโบสถ์ที เด่ นด้ว ยสถาปั ต ยกรรม
สมัยใหม่ มีภาพประดับกระจกใหญ่ทีสุ ดในยุโรป ชม พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยทรอมโซ (Tromsø
University Museum) พิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยทรอมโซทีสร้างขึนตังแต่ช่วงศตวรรษที 18
และเป็ นสถานบันทางวิทยาศาสตร์ ทีเก่าแก่ทีสุ ดในนอร์ เวย์ทางตอนเหนื ออีกด้วย ชม พิพิธภัณฑ์
ขัวโลก (Polar Museum) เป็ นหนึงในพิพิธภัณฑ์ทีน่าสนใจของเมืองนี โดยพิพิธภัณฑ์นีเป็ นแหล่ง
รวบรวมอารยธรรมโบราณรวมไปถึงเรื องราวทีน่าสนใจของชาวทรู มเซอ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี ตังอยู่
ในพิ พิธภัณฑ์ท่าเที ยบเรื อตังแต่ ตน้ ค.ศ.1837 โดยเกิ ดจากการเริ มต้นเดิ นทางในขัวโลกและ
เปิ ดเผยชีวิตการ ผจญภัยของผูค้ นทีเกียวข้องกับการเดินทาง อีกทังยังเป็ นแหล่งทีรวบรวมอุปกรณ์
ที ใช้ใ นระหว่า งการเดิ นทางในครั งนันและเอกสารต่ างๆที สําคัญ ที เปิ ดเผย จากนันนํา ท่ า นสู่
โรงเบียร์ Mack Brewery
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่าน ล่ องเรื อชมวาฬ ลัดเลาะไปตามชายฝั งฟยอร์ ดของเมืองทรู มเซอในช่วงฤดูหนาว เมือฝูง
ปลาเฮอร์ ริง (HERRING) ซึ งเป็ นอาหารของวาฬนานาชนิ ด มารวมตัวกันอยู่ทีชายฝั งของเมือง
ทรอมโซเป็ นโอกาสเหมาะของการล่องเรื อชมวาฬ โดยท่านจะสามารถพบเห็ น วาฬหลังค่อม
(HUMPBACK WHALE) วาฬเพชฌฆาต (KILLER WHALE) และ วาฬฟิ น (FIN WHALE)
ตามธรรมชาติ เริ งร่ าอยู่ในทะเล กําลังกินปลาตัวเล็กตัวน้อยเป็ นอาหารบ้างก็ว่ายเล่นกับ คลืนลม
บ้างก็ว่ายเล่นกับแสงเหนื อ ในวันท้องฟ้ าสี ดาํ สนิ ทหรื อสี ฟ้าเข้ม ในช่ วง POLAR NIGHT ของ
เมืองทรู มเซอถือเป็ นประสบการณ์อนั ลําค่า
*** (บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในกรณีทีบริ ษัทเรื อยกเลิกให้ บริ การ อันเนืองมาจากสภาพภูมิอากาศ
ไม่ เอืออํานวย) ***
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก SCANDIC ISHAVSHOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (4)
เช้า
10.20 น.
11.00 น.
เทียง

ทรู มเซอ

ทรู มเซอ – อัลต้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่อลั ต้า โดยเทียวบินที WF952
*** (หมายเหตุ บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี
ทังนีอาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงเมืองอัลต้ า (Alta) เมืองทีใหญ่ทีสุ ดในฟิ นน์มาร์กและเป็ นทีรู ้จกั กันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่ง
แม่นาที
ํ มีปลาแซลมอนทีดีทีสุ ดในโลกแห่งหนึง
รับประทานอาหารกลางวัน

นอร์เวย์ 8 วัน (2-9 Dec’17)

หน้า 2

บ่าย
คํา

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก SCANDIC ALTA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (5)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนําท่านเปิ ดประสบการณ์ สุ นัขลากเลือน (DOG SLED) ไซบี เรี ยนฮัสกีเป็ นสุ นขั ที มีมา
ยาวนานกว่า 3,000 ปี มาแล้ว เพือใช้ในการลากเลือนบรรทุกสิ งของ หรื อเป็ นพาหนะในพืนทีทีปก
คลุมไปด้วยนําแข็งและหิ มะ จึงถือได้ว่าเป็ นสุ นขั ลาก เลือนพันธุ์แท้ ทีมีประสิ ทธิ ภาพในการลาก
เลือนสู งสุ ดในบรรดาสุ นัขลากเลือนทังหมด ทังนี เนื องจากสุ นขั มีนาหนั
ํ กเบา คล่องตัว ว่องไว
แข็งแรง อดทนต่อ ความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทังมีความอดทนต่อ
ความเหนื อยล้าเป็ นที หนึ ง จึ งทําให้สามารถลากเลือนด้วยความเร็ วเป็ นเวลาติ ดต่อกันนานๆใน
อุณหภูมิทีตํากว่า 0 องศา สุ นขั ลากเลือนยังเป็ นกีฬายอดนิ ยมและแพร่ หลายไปยังหลายประเทศ
แถบขัวโลก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่ านเปลี ยนเครื องแต่ งกายเป็ นชุ ดป้ องกันความหนาว เพื อท่ านจะได้ตืนเต้นสนุ กสนานกับ
กิจกรรม ในศูนย์ของ SNOW MOBILE ให้ท่านทําความเข้าใจและรับการฝึ กหัดขับ SNOW
MOBILE อย่างปลอดภัยจากผูช้ าํ นาญงานทางด้านรถ SNOW MOBILE โดยเฉพาะหลังจากนัน
ท่ านจะสนุ กสนานกับ การขับจริ งไปตามท้องทุ่ งนําแข็งอันกว้า งใหญ่และสวยงาม ซึ งจะเป็ น
บรรยากาศที ท่ านไม่สามารถหาได้จากที ใดนอกจากดิ นแดนทางแถบที มี นาแข็
ํ งปกคลุมเกื อบ
ตลอดทังปี
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก SCANDIC ALTA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (6)
เช้า

เทียง
บ่าย
14.40 น.
16.40 น.
คํา

อัลต้ า

อัลต้ า – ออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ อัลต้ า (Alta Museum) เป็ นสถานที รวบรวมบรรดาหิ นสลักตังแต่ปี 4200
ถึง 500 ปี ก่อน คริ สตกาล ท่านสามารถชมภาพสลักเล่าเรื องราวเกียวกับผูค้ น สัตว์ เรื อ รวมถึง
อาวุธต่างๆ และในปั จจุบนั นี องการยูเนสโกได้ ท าการขึ นทะเบี ยนสถานที แห่ งนี ให้เป็ นมรดก
โลก จากนันนําท่านชม Northern Light Cathedral โบสถ์สไตล์โมเดิร์นทีมีแสงเหนื อเป็ นแรง
บันดาลใจในการออกแบบ
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเทียวบินที SK4545
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงออสโล
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก THON HOTEL OPERA หรื อเทียบเท่า

นอร์เวย์ 8 วัน (2-9 Dec’17)

หน้า 3

วันศุกร์ ที 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (7)
เช้า

เทียง
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านชม กรุ งออสโล (Oslo) ครั งสมัยที นอร์ เวย์อ ยู่ในอารั กขาของอาณาจักรเดนมาร์ กนัน
นอร์ เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึงสองครังจากกรุ งทรอนไฮมไปยังกรุ งเบอร์ เกน จนกระทังได้ยา้ ยมา
เป็ นกรุ งออสโล ออสโลมีประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังไปถึง 900 ปี ในครังนันออสโลเป็ นเมืองอาณา
นิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิงโบราณ ซึ งอยูภ่ ายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชของ
พระเจ้าฮาโรลด์แฟร์ แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดม คาทีดราล ตึกรัฐสภา แล้วนําชม อุทยานฟรอกเนอร์
(Frogner Park) ท่านจะทึงกับผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์ เวย์ ชื อ กุสตาฟ วิกเกแลนด์ ทีใช้
เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลักหิ นแกรนิ ต และหล่อโลหะผสมกลางของอุทยานเป็ นทีตังของรู ป
แกะสลักชือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะจากหิ นแกรนิต
รับประทานอาหารกลางวัน จากนันนําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางต่อโดยสายการบินไทย เทียวบิน TG 955

วันเสาร์ ที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (8)
06.20 น.

ออสโล – กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ

ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี)

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน
โรงแรมที พักในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมืองโดยจะยังคง
คํานึงถึงมาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มสีนําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง เพราะ
หนังสือเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้
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อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร
(ร า ค า สํา ห รั บ ผู้ ใ ห ญ่ 1 5 ท่ า น ขึ น ไ ป )

พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 6 ปี / ไม่ มเี ตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

129,000.- บาท
127,000.- บาท
123,000.- บาท
119,000.- บาท
14,900.- บาท

อัตรานีรวม
 ตัวเครื องบินชันทัศนาจรสายการบินไทย ไป-กลับ (แบบหมู่คณะ) ตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเทียวระยะสัน
 ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการ มือเช้าแบบบุฟเฟต์ มือกลางวัน-คําเป็ นอาหารท้องถิน ไทย จีน สลับกันไป
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 หัวหน้าทัวร์ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมลู ค่าเพิม
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง / ค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารประกอบการยืนวีซ่าทุกชนิด
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกินกําหนดของสายการบิน ทางสายการบินไทย ปรั บเพิมสําหรั บนําหนักกระเป๋ าสัมภาระ
ทีโหลด (ชั นประหยัด 30 กิโลกรั ม / 1 ท่ าน) และกระเป๋ าทีนําขึนเครื อง 7 กิโลกรั ม 1 ชิน / 1 ท่ าน โดยมีขนาด
(ยาว 56 ซ.ม. กว้ าง 45 ซ.ม. และลึก 25 ซ.ม.) : ข้อมูลอ้างอิง http://prthaiairways.com/th/home
หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึ นอยู่กบั สภาวะของ สายการบิ น,
โรงแรมที พักในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมือง โดยจะยังคงคํานึ งถึง
มาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์
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