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‘‘Under’’ ภัต ตาคารอาหารบรรยากาศใต้นา้ สุดหรู ทีจ่ ะเปิดให้บริการ
ในไม่ชา้ นี ดื่มด่า้ กับบรรยากาศทีธ่ รรมชาติเป็นผูส้ รรค์สร้าง และ สถาปัตยกรรมทีแ่ ปลก
ใหม่จากมนุษย์สดุ ฉลาด
ที่ ‘‘Under’’ ท่า นจะได้ลมลองกั
ิ
บเมนู และ วัตถุดบิ ที่ค ดั สรรค์จากทะเลมาปรุง
โดยเชฟฝีมอื ระดับ มิชลิน (Michelin star) เพือ่ ท่านโดยเฉพาะ เพือ่ ให้ทา่ นพบกับ
ประสบการณ์ทแี่ ปลกใหม่ และ ความรูส้ กึ ตืน่ เต้น ดั่งท่านได้ทอ่ งโลกใต้ทะเล
ด้วยตัวท่านเอง

“ สัมผัสกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติก่อนใคร ”

The Under
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Special Gourmet Norway
Bergen – Ullensvang – Khristiansand – Oslo

By THAIAIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

12 - 20 April 2019
ก้าหนดการเดิน ทาง
วัน ศุก ร์ ที่ 12 เม.ย. 19 กรุงเทพฯ
22.00
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกทางด้านต่างๆ
ก่อนการเดินทาง
วัน เสาร์ ที่ 13 เม.ย. 19 กรุงเทพฯ – ออสโล – เบอร์เก้น
00.55
นาท่านมุ่งตรงสู่ สนามบิน ออสโล ประเทศนอร์เวย์
ด้วย สายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 954
07.25
เดินทางถึงสนามบิน ออสโล (Oslo Airport) ประเทศนอร์เวย์

12 H

นาท่านเดินทางต่อสู่ เมือ งเบอร์เก้น (Bergen )ด้วยสายการบินภายในประเทศ

50 M
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินเที่ยวชม เมือ งเบอร์เก้น (Bergen)
เมื อ งแห่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ เป็ น เมื อ งหลวงเก่ า แห่ ง ฟยอร์ ด
ประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็น “เมืองมรดกโลก” ประกาศโดย
องค์การยูเนสโก
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเข้าสู่ท ี่พ ัก ระดับ 4 ดาว หรือ เทีย บเท่า
วัน อาทิตย์ ที่ 14 เม.ย. 19 เบอร์เก้น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ตลาดปลา (Totget)หาของอร่อยที่ขึ้นชื่อในเมือ งนี้ เช่น
คาเวี ย ร์ ส ดๆ หรื อ อาหารทะเลนานาชนิ ด และซุ ป ปลาที่ ต ลาด
กลางแจ้ ง ที่ คึ ก คั ก ซึ่ ง มี มา ตั้ ง แต่ ศ ตวรร ษที่ 12 แห่ ง นี้ ถื อ เป็ น
เอกลักษณ์ของ เมืองเบอร์เ ก้น ชาวประมงนาสิ่งที่ดีที่ สุด ที่ พวกเขา
จั บ ได้ มาขายตั้ ง แต่ ศ ตวรรษที่ 12 และปั จ จุ บัน ตลาดแห่ ง นี้ก็ ยังคง
ความคึกคัก อยู่ ตลอดมา ซื้อปลาสดๆ หรือดูพ่อครัว เตรีย มอาหาร
ให้กับคุณ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
น้าท่านชมอาคารไม้ห น้าอ่าว (Bergen) อาคารเหล่านี้
มีอายุประมาณ300 ปี ซึ่ง ได้สร้างทับอาคารเดิมที่เคยสร้างไว้
ตั้ ง แต่ แ รกราว 800 ปี ก่ อ นต่ อ มาอาคารเหล่ านี้ ได้ รั บการอนุรักษ์
และยกย่องให้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกจากองค์การยู เนสโก และ
ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและรักษาสภาพไว้เป็นอย่างดี
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเข้าสู่ท ี่พ ัก ระดับ 4 ดาว หรือ เทีย บเท่า
วัน จัน ทร์ ที่ 15 เม.ย. 19 เบอร์เก้น – อูลเลนสแวง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ Ullensvang Hotel ”
2 H 30 M
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กลางวัน

ค่้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึง “ Ullensvang Hotel ” โรงแรม 5 ดาวสุ ดหรู และ
ให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่้า ณ “ Ullensvang Hotel ”

พักที่ Resort ระดับ 5 ดาว ริมฟยอร์ด

วัน อังคาร ที่ 16 เม.ย. 19 อูลเลนสแวง – เมือ งคริสเตีย นแซนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือ งคริสเตีย นแซนด์ (Kristiansand)

5 H 30 M

กลางวัน

ค่้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึงเมืองเมือ งคริสเตีย นแซนด์ (Kristiansand)
นาท่านชมเมือง เมืองหลวง มณฑลเวสต์ - อักแดร์
เมืองที่มีประชากรมากเป็น อันดับ 5 ของนอร์เวย์ เมืองตั้ ง อยู่
บนอ่าวสแกเกอร์แรก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงออสโล
เมืองคริสเตียนแซนด์เป็นเมืองท่าทางทะเล
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเข้าสู่ท ี่พ ัก ระดับ 4 ดาว หรือ เทีย บเท่า
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วัน พุธ ที่ 17 เม.ย. 19 คริสเตียนแซนด์ – Under restaurant – คริสเตีย นแซนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่หัวใจหลักของทริปนี้ นั่นก็คือ ‘‘Under’’
ภัตตาคารสุดหรูบรรยากาศใต้น้า และ ให้ท่านได้ดื่มด่ากับ
อาหารรสเลิศ ที่คัดสรรค์มาเพื่อท่านโดยเฉพาะ

1 H 20 M

กลางวัน

ค่้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ‘‘Under’’
ให้ท ่านพัก ผ่อ น และดื่มด่้ากับบรรยากาศตามอัธ ยาศัย
น้าท่านเข้าสู่ท ี่พ ัก ระดับ 4 ดาว หรือ เทีย บเท่า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เม.ย. 19 คริสเตียนแซนด์ – ออสโล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
ออกทางสู่เมือง ออสโล(Oslo) ด้วยสายการบินภายในประเทศ

45 M
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ถึงเมือง ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์
บ่าย

ค่้า

อิสระให้ทา่ นเดิน ช้อปปิ้งใน เมือ งออสโล (Oslo)
โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลซึ่งในเมืองออสโลมี
ห้างสรรพสินค้าถนนช้อปปิ้งร้านค้า หลายแห่ง ร้านค้าของ
เก่าที่มีเสน่ห์, สินค้าแบรนด์เนมระดับโลก และ
ร้านค้า หัตถกรรมท้องถิ่น
รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเข้าสูท่ พี่ กั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วัน ศุก ร์ ที่ 19 เม.ย. 19 ออสโล – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ออสโล เพื่อเตรียมตัวกรับกรุงเทพฯ
14.15
นาท่านกลับกรุงเทพฯด้วย สายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 955
วัน เสาร์ ที่ 20 เม.ย. 19 กรุงเทพฯ
06.15
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง..........
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