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       ‘‘Under’’ ภัตตาคารอาหารบรรยากาศใตน้  า้สดุหร ูทีจ่ะเปดิใหบ้รกิาร 
ในไมช่า้นี  ดื่มด่า้กบับรรยากาศทีธ่รรมชาตเิปน็ผูส้รรคส์รา้ง และ สถาปตัยกรรมทีแ่ปลก
ใหมจ่ากมนษุยส์ดุฉลาด  
      ที่ ‘‘Under’’ ท่านจะไดล้ ิ มลองกบัเมน ูและ วัตถดุบิ ที่คดัสรรคจ์ากทะเลมาปรงุ
โดยเชฟฝมีอืระดบั ม ิชลนิ (Michelin star) เพ ือ่ทา่นโดยเฉพาะ เพ ือ่ใหท้า่นพบกบั
ประสบการณท์ีแ่ปลกใหม ่และ ความรูส้กึตืน่เตน้ ดั่งทา่นไดท้อ่งโลกใตท้ะเล 
ด้วยตวัทา่นเอง 

“ สัมผัสกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติก่อนใคร ”   

 
 
 
 

 
 
 
 

The Under 
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“The Under” 
Special Gourmet Norway  

Bergen – Ullensvang – Khristiansand  – Oslo  

By THAIAIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

12 - 20 April 2019 

ก้าหนดการ เดินทาง 

วันศ ุกร ์ ที่ 12 เม.ย. 19  กร ุงเทพฯ   

22.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินไทย  
 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกทางด้านต่างๆ 
 ก่อนการเดินทาง 

วันเสาร ์ ที่ 13 เม.ย. 19  กร ุงเทพฯ – ออสโล  – เบอร ์เก้น 

00.55             น าท่านมุ่งตรงสู่ สนามบินออสโล ประเทศนอร ์เวย์  

ด้วย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 954 
07.25             เดินทางถึงสนามบินออสโล (Oslo Airport) ประเทศนอร์เวย์  

 

 
 

 
 
 

 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร ์เก้น (Bergen )ด้วยสายการบินภายในประเทศ  

 
 
  

 
 
 

12 H 

50 M 
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กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินเที่ยวชม เมืองเบอร ์เก้น (Bergen)  

เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และ  เป็นเมืองหลวงเก่าแห่งฟยอร์ ด 
ประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็น “เมืองมรดกโลก” ประกาศโดย  

องค์การยูเนสโก  

ค ่้า                  ร ับประทานอาหารค ่้า ณ ภัตตาคาร  

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ร ะดับ 4 ดาว หร ือเทียบเท่า 

วันอาทิตย ์ที่ 14 เม.ย. 19   เบอร ์เก้น  

เช ้า           ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ตลาดปลา (Totget)หาของอร่อยที่ขึ้นชื่อในเมืองนี้ เช่น 

คาเวียร์สดๆ หรือ อาหารทะเลนานาชนิด และซุปปลาที่ตลาด
กลางแจ้งที่ คึ ก คัก ซ่ึ ง มีมา ต้ังแ ต่ศตวรรษที่ 12 แห่งนี้ถื อ เป็ น
เอกลักษณ์ของ เมืองเบอร์เก้น ชาวประมงน าสิ่งที่ดีที่สุดที่พวก เขา

จับได้มาขายต้ังแต่ศตวรรษที่  12 และปัจจุบันตลาดแห่งนี้ก็ยังคง
ความคึกคักอยู่ตลอดมา ซ้ือปลาสดๆ หรือดูพ่อครัวเตรียมอาหาร

ให้กับคุณ  

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย               น้าท่านชมอาคาร ไม้หน้าอ่าว (Bergen) อาคารเหล่านี้ 

มีอายุประมาณ300 ปี ซ่ึง ได้สร้างทับอาคารเดิมที่เคยสร้างไว้ 
ต้ังแต่แรกราว 800 ปีก่อนต่อมาอาคารเหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์  

และยกย่องให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก และ
ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและรักษาสภาพไว้เป็นอย่างดี    

ค ่้า                 ร ับประทานอาหารค ่้า ณ ภัตตาคาร  

น้าท่านเข้าสู่ท ี่พัก ระดับ 4 ดาว หร ือเทียบเท่า 

เช ้า ร ับประทานอาหาร เช ้า ณ ห้องอาหารของโร งแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “ Ullensvang Hotel ”  
 
 
 
 
 

วันจันทร ์ ที่ 15 เม.ย. 19  เบอร ์เก้น  –  อูลเลนสแวง  

2 H 30 M 
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กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ถึง “ Ullensvang Hotel ” โรงแรม 5 ดาวสุดหรู และ 
ให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่้า  ร ับประทานอาหารค ่้า ณ “ Ullensvang Hotel ” 

พักที่ Resort ระดับ 5 ดาว ร ิมฟยอรด์  
 
 
 
 
 
 
 
 

เช ้า ร ับประทานอาหาร เช ้า ณ ห้องอาหารของโร งแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคร ิสเตียนแซนด์ (Kristiansand) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ถึงเมืองเมืองคร ิสเตียนแซนด์ (Kristiansand)   

น าท่านชมเมือง เมืองหลวง มณฑลเวสต์ - อักแดร์  

เมืองที่มีประชากรมากเป็น อันดับ 5 ของนอร์เวย์ เมืองต้ังอยู่

บนอ่าวสแกเกอร์แรก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงออสโล  

เมืองคริสเตียนแซนด์เป็นเมืองท่าทางทะเล 

ค ่้า                ร ับประทานอาหารค ่้า ณ ภัตตาคาร  

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ร ะดับ 4 ดาว หร ือเทียบเท่า 

วันอังคาร  ที่ 16 เม.ย. 19  อูลเลนสแวง –  เมืองคร ิสเตียนแซนด์     

5 H 30 M 
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วันพุธ ที่ 17 เม.ย. 19  ครสิเตียนแซนด์ – Under restaurant – คร ิสเตยีนแซนด ์

เช ้า          ร ับประทานอาหาร เช ้า ณ ห้องอาหารของโร งแรม 

น าท่านเดินทางสู่หัวใจหลักของทริปนี้ นั่นก็คือ ‘‘Under’’  
ภัตตาคารสุดหรูบรรยากาศใต้น้ า และ ให้ท่านได้ด่ืมด่ ากับ 
อาหารรสเลิศ ที่คัดสรรค์มาเพ่ือท่านโดยเฉพาะ  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ‘‘Under’’  

ให้ท่านพักผ่อน และดื่มด่้ากับบรรยากาศตามอัธยาศ ัย  
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ร ะดับ 4 ดาว หร ือเทียบเท่า 

 ค ่้า ร ับประทานอาหารค ่้า ณ ภัตตาคาร  

 
 

 
 
 

 
 

 

วันพฤหสับดี ที่ 18 เม.ย. 19  ครสิเตียนแซนด์ – ออสโล 

เช ้า           ร ับประทานอาหาร เช ้า ณ ห้องอาหารของโร งแรม 

 ออกทางสู่เมือง ออสโล(Oslo) ด้วยสายการบินภายในประเทศ 
 

 
 

 
  

1 H 20 M 

 

45 M 
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ถึงเมือง ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์   

บ่าย               อิสระให้ทา่นเดนิชอ้ปปิ้งใน เมืองออสโล (Oslo)   

โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลซ่ึงในเมืองออสโลมี
ห้างสรรพสินค้าถนนช้อปปิ้งร้านค้าหลายแห่ง ร้านค้าของ

เก่าที่มีเสน่ห์, สินค้าแบรนด์เนมระดับโลก และ 

ร้านค้า หัตถกรรมท้องถิ่น 

ค ่้า                 ร ับประทานอาหารค ่า้ ณ ภัตตาคาร   

 น้าท่านเขา้สูท่ ีพ่กั ระดบั 4 ดาว หร ือเทยีบเท่า 

 

 
 
 

 

วันศ ุกร ์ ที่ 19 เม.ย. 19   ออสโล – กร ุงเทพฯ 

เช ้า                 ร ับประทานอาหาร เช ้า ณ ห้องอาหารของโร งแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล เพ่ือเตรียมตัวกรับกรุงเทพฯ 

14.15              น าท่านกลับกรุงเทพฯด้วย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955  

วันเสาร ์ ที่ 20 เม.ย. 19   กร ุงเทพฯ 

06.15             เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง.......... 
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