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WONDER OF THE NORWEGAIN FJORD & ATLANTIC OCEAN ROAD 10 DAYS (TG)  

เส้นทางพเิศษ นอร์เวย์   
ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด + ซองฟยอร์ด + รถไฟโรแมนติค + เส้นทางแอตแลนติค 

10 วนั 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางท่องเที่ยวธรรมชาติภูมิฟยอรด์สุดอลงัการ ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็น

ภูมิภาคที่สวยที่สุดของประเทศนอรเ์วย ์ 

 

>> ล่องเรือชม GEIRANGER FJORD ฟยอร์ดท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศนอร์เวย์ (Unesco) 
>> ล่องเรือชม SOGNE FJORD ฟยอร์ดสุดสวย ได้รับการขนานนามว่า  THE KINF OF FJORD 
>> ชมถนน THE ATLANTIC OCEAN ROAD ได้รับการยกย่องให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD 

>> ชมเมือง BERGEN เมืองสีสันสวยงาม ได้รับการยกย่อยว่าเป็นหนึ่งในเมืองสวยของโลก 
>> ชม BRIKSDALSBREEN GLACIER ธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยโุรป 
>> ชม TROLLSTIGEN จุดชมวิวเส้นทางเขาวงกต ท่ีสวยงามท่ีสุด 
>> นั่งรถไฟสายโรแมนตคิ FLAMBANEN  หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์สวยอนัดับต้นๆของโลก 
>> ชมเมือง TRONDHEIM หนึ่งในเมืองเก่าแก่และสวยงามอนัดับต้นๆของประเทศนอร์เวย์  
>>  ชมเมือง ALESUND หนึ่งในเมืองสวยอนัดับต้นๆของประเทศนอร์เวย์  
>>  จุดชมวิว Ørnesvingen  View Point เป็นจดุชมวิวบนเส้นทาง Eagle Road 
>> จุดชมวิว Stegastein View Point  หน่ึงในจุดชมวิวฟยอร์ดสุดสวย 
>> นั่งกระเช้า LOEN SKYLIFT  ชมวิวฟยอร์ดสุดอลงัการ 
>> ช้อปป้ิง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ 
 

พกัโรงแรมระดับ 4  ดาว  
เมนูพเิศษ 

Seafood / Lobster / อาหารไทย  

รวมค่าคนขับรถในยุโรป 

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัที่(1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่ (2)  โคเปนเฮเก้น– เบอร์เก้น (นอร์เวย์) -  BRYGGEN - น่ังรถรางขึน้สู่ยอดเขา 
FLOYEN 

00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 950 
07.40 น.  เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
12.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

SK2864 
 ***หมายเหตุ ไฟลท์บินอาจมีการเปล่ียนแปลง *** 
14.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้น จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง เบอร์เก้น (BERGEN)  เมืองใหญ่อนัดบัสองไดรั้บยกยอ่งวา่
เป็น "เมืองแห่งวัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ตวัเมืองเรียงรายไปดว้ยบา้นเรือน
เก่าแก่อายกุวา่ 1,000 ปี ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู ่225,000 คน สถานท่ีสวยงามท่ีไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนไดรั้บการบนัทึกภาพมาก
ท่ีสุด  
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น าท่านชมเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันท่ีแสนน่ารัก เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของนอร์เวยม์า
ตั้ง แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือท่ียาวถึง10 กิโลเมตร เท่ียวชม
เขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market และ Bryggen ท่ียงัคงอนุรักษอ์าคารไมท่ี้มีอายเุกือบ 300 
ปี ซ่ึงเป็นตวัอยา่งการก่อสร้างท่ีโดดเด่น จนไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก (Unesco)  

 
อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นยา่นถนนคนเดิน มีร้านคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากท่ีระลึก 

 
จากนั้นน าคณะนั่งรถราง Floibanen ขึน้สู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล เพื่อใหท่้านไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมือง อนัเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงามไม่ควรพลาด 
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ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั              RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่ (3)  เบอร์เก้น  - โวส - ฟลอม – ล่องเรือชมฟยอร์ด  - กุดวาเก้น  - ฟลอม 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
 น าคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง 100  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.)  ในเขต

ภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวยม์หศัจรรยค์วามงามแห่งธรรมชาติในฤดูท่ีแตกต่าง เส้นทางท่องเท่ียว
อนัดบัหน่ึงจากฟลอมบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด น าท่านเท่ียวชมความงดงามของเมืองโวสเมืองน่ารักริม
ทะเลสาบท่ีซ่ึงลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมาประทบัเม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปในปี 1907  
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 จากนั้นน าเดินทางสู่เมือง ฟลอม (Flam)  ในเขตภูมิภาคซองกฟ์ยอร์ด ผา่นหมู่บา้นชนบทท่ีมีความส า 
คญัในดา้นศูนยกี์ฬาฤดูหนาวของยโุรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นวิวทิว ทศัน์ของล าธารท่ี
กดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ เขา้สู่เขตเมืองฟลอมใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์
งดงามสุดสายตา ถือเป็นหน่ึงนในหมู่บา้นสวยของประเทศนอร์เวย ์  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองฟลอม ใหท่้านเดินเล่นเก็บภาพเมืองสวยน้ี 
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15.00 น. น าท่าน ล่องเรือชมซองฟยอร์ด ( SOGNE FJORD) ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอร์เวยไ์ดรั้บการขนานนาม
วา่ THE KINF OF FJORD มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผน่ดิน โดยเป็นความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของธารน ้าแขง็เม่ือหลายลา้นปีก่อน  
(ล่องเรือ 2 ช่ัวโมง) สู่เมืองกูดวาเก้น (GUDVANGEN) เมืองแห่งตน้ทางการล่องเรือชมฟยอร์ด 

17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือกุดวาเก้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  FRETHEIM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 3 – 4 ดาว  

**หมายเหตุ : โรงแรมเมืองฟลอมมีจ ากดั หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองข้างเคียง และ
โรงแรมในเขตภูมิภาคฟยอดส่วนมากมีโรงแรม 3 ดาว **  

วนัที่ (4)  ฟลอม - น่ังรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก FLAMBANEN - ไมดาล   
                       Stegastein View Point  - น่ังกระเช้า LOEN SKYLIFT   - โลเอน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
  น าท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMBANEN) จากสถานีรถไฟฟลอม (FLAM) ในเขต

ภูมิภาคซองกฟ์ยอร์ด สู่สถานีไมดาล (Myrdal) ตั้งอยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือระดบัน ้า ทะเล
ใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา   
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 ท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อนัเกิดจากการละลายของธารน ้า แขง็ปกคลุมเหนือ

ดินภาพของหิมะท่ีปกคลุมอยูบ่นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผา่นอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบ
เขาและแม่น ้า และจอดใหท่้านไดถ่้ายภาพกบัน ้าตก Kjosfossen ท่ีงดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดู
ร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟยอร์ดท่ีมีอยูม่ากมาย ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ  

 
 จากนั้นน าท่านเดินสู่จุดชมวิว Stegastein View Point  (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลา 1 ชม. ) จุดชมวิว

ท่ีสร้างทางยืน่ออกมาจากริมผา ใหมุ้มมองท่ีน่าต่ืนเตน้มาก เพราะดูเหมือนทางเดินไม่ส้ินสุดไหลลง
ไปในหุบเหวโดยมีความสูง 609 เมตร ฐานของแผน่ไมส้ร้างข้ีนจากคอนกรีตและโครงเหลก็เพื่อ
ความแขง็แรงเหนือฟยอร์ด Aurland อนัสวยงาม  
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 อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโลเอน (LOEN) เมืองเลก็ๆท่ีตั้งอยูริ่มฟยอร์ดอนังดงาม (ระยะทาง 200 
ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม. )  จากนั้นน าท่านชมนั่งกระเช้า LOEN SKYLIFT  ข้ึนสู่ยอดเขา Mt. 
Hoven ท่ีระดบัความสูง 1,100 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล  
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ใหท่้านไดช้มวิวต่ืนตาต่ืนกบัทศันียภาพอนัสวยงาม 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  HOTEL ALEXANDRA LOEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  
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วนัที่ (5)  โลเอน - ธารน ้าแข็งบริกสดาล – เฮลเลสซิลท์  - ล่องเรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ด  
  ไกแรงเกอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ธารน ้าแข็งบริกสดาล (Briksdalsbreen Glacier) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้
เวลาประมาณ 40 นาที )  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ ทุ่งน ้าแข็งยอสเทอดาล (Jostedal glacier ice field) ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยโุรป เม่ือหม่ืนกวา่ปีก่อน บริเวณท่ีเป็นประเทศนอร์เวยปั์จจุบนัถูกปกคลุมดว้ยน ้าแขง็
เป็นบริเวณกวา้ง แต่เม่ือผ่านพน้ยคุน ้าแขง็และอุณหภูมิโลกสูงข้ึน ท าใหน้ ้าแขง็ท่ีจบัตวัทบัถมกนั
หนาเร่ิมละลาย ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา สภาพแวดลอ้ม รวมถึงก าเนิดชีวิตต่างๆ 
ข้ึนมาใหม่มากมาย แต่ธารน ้าแขง็แห่งยอสเทอดาลยงัคงอยูแ่ละกลายเป็นแหล่งส าคญัท่ี
นกัวิทยาศาสตร์จากทัว่โลกไดใ้ชศึ้กษาทั้งดา้นธรณีวิทยาและประวติัศาสตร์ตลอดช่วงศตวรรษท่ี
ผา่นมา จากนั้นน าท่านเปล่ียนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคล่ือน 4 ล้อขนาดเลก็ ข้ึนสู่ยอดเขาท่ีเป็น
ท่ีตั้งของธารน ้าแขง็ท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย ์ 

 
น าท่านชม ธารน ้าแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) ธารน ้าแขง็เกิดจากการท่ีหิมะตกลงมาแลว้
สะสมกนัมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แลว้มีการเคล่ือนตวัลงมาอยา่งชา้ๆ ท าใหเ้กิดการสึก
กร่อนลึกลงไป เพราะความหนกัของหิมะท่ีสะสมกนัจนเป็นน ้าแขง็ ธารน ้าแขง็ท่ีเคล่ือนตวัไปใน
หุบเขาก็จะค่อยๆแตกออกแลว้ละลายกลายเป็นล าธาร ธารน ้าแขง็ท่ีถูกตดัขาด และแตกออกไหลลง
ทะเลเรียกวา่ ภูเขาน ้าแขง็สีของธารน ้าแขง็มกัจะมีสีเขียวแกมม่วงหรือแกมน ้าเงิน ใหท่้านเพลิดเพลิน
กบัความงามตามอธัยาศยั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
เดินทางสู่ท่าเรือเฮลเลสซิลท์ (Hellesylt) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) น า
ท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมความงดงามของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (GEIRANGER FJORD) 
ท่ีชาวนอร์เวยใ์ห้การยกยอ่งวา่เป็นฟยอร์ดท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศ และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 (UNESCO) 

 
ระหวา่งล่องเรือท่านจะไดผ้า่นชมน ้าตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง SEVEN SISTERS FALLS หน่ึงใน
เอกลกัษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะไดช่ื้นชมกบัแหล่งฟยอร์ดท่ีมีธรรมชาติ
ของขนุเขาท่ีงดงาม สงบเงียบ ทั้งน ้าตกอนัหลากหลายท่ี กระเซ็นละอองน ้าจากเขาสูงใหญ่สู่เบ้ือง
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ล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ท่ีสะทอ้นแสงอนัแวววาวตระการตาตดักบัทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและตน้
สนอนัเป็นภาพท่ีงดงามเหนือค าบรรยาย ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (GEIRANGER) 
เปรียบเสมือนอญัมณีเมด็งามท่ีประดบัไวใ้นมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวยเ์ป็นอ่าวแคบๆท่ีลอ้มรอบ
ไปดว้ยเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ อาทิ น ้าตก ป่าอนัสวยงามปกคลุมไป
ดว้ยพืชสีเขียวตดักบัสีน ้าเงินทะเลอนัเป็นภาพแบบพาโนรามาท่ีสวยท่ีสุดในนอร์เวย ์(ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชม.) 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  UNION HOTEL GEIRANGER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ (6) ORNESVINGEN GEIRANGER VIEW POINT - จุดชมววิโทรลล์ทิเกน – เอลซุนด์   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านสู่จุดชมวิว Ørnesvingen  View Point เป็นจุดชมวิวบนเส้นทาง Eagle Road จุดชมวิว
เหนือไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ใหท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของฟยอร์ดท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่
สวยท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์ 
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  อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน หรือหุบผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) (ระยะทาง 70 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุด จุดหน่ึงของประเทศ
นอร์เวย ์เส้นทางจะพบัไปพบัมาสุดยอดแห่งการ เดินทางโดยรถยนต ์ถือเป็นความสามารถของชาว
นอร์เวยอ์ยา่งแทจ้ริง  
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  อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเอลซุนด์ (Alesund) (ระยะทาง 125  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 
ชัว่โมง) ถือเป็นหน่ึงในสิบเมืองสวยของประเทศนอร์เวย ์ ถือเป็นเมืองท่าส าคญัอีกเมืองของ
ประเทศนอร์เวย ์ เดิมทีเมืองเอลซุนดเ์ป็นเมืองท่ีเป็นแบบบา้นไมท้ั้งหมด เป็นเมืองท่ีเป็นแบบศิลปะ
อาร์ตนูโว ซ่ึงเป็นศิลปะท่ีสวยงามมาก แต่ในปี 1904 เกิดเหตุไฟไหมค้ร้ังใหญ่ เน่ืองจากเป็นบา้นไม้
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ท าใหลุ้ลามไปอยา่งรวดเร็ว ไหมแ้บบทั้งวนัทั้งคืน ไม่สามารถควบคุมได ้ท าใหเ้มือง Alesund 
เสียหายเกือบทั้งเมือง (ประมาณ 800 หลงัคาเรือน) เป็นข่าวใหญ่มากในช่วงนั้น  จากนั้นก็ไดมี้การ
บูรณะเมืองใหม่ ในปี 1904-1907 ดว้ยความช่วยเหลือจากนานาชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเยอรมนั 
และไดส้ร้างเมืองในแบบ อาร์ตนูโว Jugend Style ข้ึนมาใหม่เกือบทั้งหมด ท าใหเ้อลซุนดไ์ดส้มญา
นามวา่ เมืองแห่งอาร์ตนูโว  

 
น าท่านเดินชมเมืองเอลซุนดอ์นัสวยงามแห่งน้ี ใหท่้านชมยา่นท่าเรือเก่าของเมือง 
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จากนั้นน าท่านเดินข้ึนจุดชมวิว Fjellstua Viewpoint เป็นจุดชมวิวเหนือเมืองท่ีสวยงามโดยท่าน
จะตอ้งเดินข้ึนบนัได 418 ขั้นเพื่อข้ึนจุดชมวิวน้ี  ท่านจะไดพ้บกบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามอยา่งมาก  

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั  SCANDIC PARKEN HOTEL ALESUND หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ (7) เอลซุนด์  - ถนน ATLANTIC OCEAN ROAD  -  คริสเตียนซุนด์ – ทรอนด์เฮม   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่เววอง (VEVANG) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) 
จุดเร่ิมของเส้นทางสายแอตแลนติค (THE ATLANTIC OCEAN ROAD) เป็นเส้นทางเลียบชายฝ่ัง
ท่ีสวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และไดรั้บการยกยอ่งจากนิตยสาร THE GUARDIAN 
ขององักฤษใหเ้ป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นน้ีประกอบไปดว้ย
สะพาน 8 แห่งท่ีเช่ือมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงท่ีน่าอศัจรรยใ์จอยา่งยิง่ อีกทั้งยงัไดเ้พลิดเพลินไปกบั
ความงดงามของน ้าทะเลสีฟ้าสดใส อนัเป็นอีกหน่ึงเส้นทางท่ีแปลกใหม่และน่าประทบัใจอยา่งยิง่
จนกระทัง่ถึงเมืองคาร์วัก (Karvag)  
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ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินตลอดเส้นทางสุดสวยน้ี 

 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาที) เมืองท่าแห่งการท่องเท่ียวท่ีตั้งชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศนอร์เวย ์เป็นอีกเมือง
ท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ รวมไปถึงชายฝ่ังอ่าวธรรมชาติอนั
งดงามโดยยา่นส าคญัๆต่างๆของเมืองคริสเตียนซุนดน์ั้นตั้งอยูบ่นเกาะหลกัๆ จ านวน 4 เกาะท่ีถูก
เช่ือมต่อเขา้หากนัดว้ยถนน สะพาน รวมไปถึงการใชเ้รือสัญจร อีกทั้งยงัถือวา่เป็นเมือง ท่ีเป็น
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ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของภูมิภาคอีกดว้ย ยา่นเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด ์ท่ีเรียกกนั
วา่ INNLANDET ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริมชายฝ่ังทะเล ช่ืนชมในความงดงามของอาคาร โบราณท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้ากนั น าท่านถ่ายรูปกบั คริสเตียนซุนด์ โอเปร่าเฮาส์ ไดรั้บการยอมรับวา่เป็น
โอเปร่าเฮาส์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์โดยมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1914 ตวัอาคาร
ถูกสร้างข้ึนในสไตล ์อาร์ตนูโว อาคารเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง และเป็นหน่ึงในอาคารไม่ก่ี
แห่งท่ีรอดเหตุระเบิดในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นชมยา่นเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด ์ท่ี
เรียกกนัวา่ INNLANDET ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริมชายฝ่ังทะเล ช่ืนชมในความงดงามของอาคาร โบราณ
ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้ากนั  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) (ระยะทาง 197 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศท่ีมีความเก่าแก่ และมีความส าคญั
ทางดา้นมรดกทางวฒันธรรมของประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา วิจยัทางเทคโนโลยแีละ
การแพทยข์องนอร์เวย ์
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น าท่านชมสะพานไม้เก่าแก่ GAMLE BYBRO อีกหน่ึงสะพานประวติัศาสตร์ ท่ีสร้างข้ึนในปี 1681 
เป็นสะพานท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของงานแกะสลกัซุม้ประตูสีแดง แต่หากมองผิวเผิน ก็มนัดู
คลา้ยๆกบัสะพานจีนอีกดว้ย ในปัจจุบนัประตูแห่งน้ีเรียกวา่ ประตูแห่งฟอร์จูน  

 
ถ่ายรูปกบั หมู่บ้านชาวประมง หลากสีสันท่ีตั้งเรียงรายไปตามแม่น ้า Nidelva โดยหมู่บา้นเหล่าน้ี
ลว้นมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 อีกทั้งยงัเป็นจุดท่ีถือวา่สวยท่ีสุดของเมืองก็วา่ได ้ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั  CLARION HOTEL TRONDHEIM หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ (8)  ทรอนด์เฮม - ออสโล - ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารนิดารูส  (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาค 
เหนือของยโุรป ถูกสร้างข้ึนในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  มหาวิหารนิดารูส ถูกสร้างข้ึนในปี 1070 
และแลว้เสร็จอยา่งเป็นทางการในปี 2001 นอกจากน้ีแลว้ในอดีต มหาวิหารนิดาโรส ยงัเป็นอีก
จุดหมายปลายทางท่ีส าคญัของเหล่านกั แสวงบุญท่ีเดินทางมาจากทัว่ภาคเหนือของยโุรปอีกดว้ย 

 



WONDER OF THE NORWEGAIN FJORD ATLANTIC OCEAN ROAD 10 DAYS (TG)  นอร์เวย ์แกรนด ์ฟยอร์ด  & เส้นทางแอตแลนดติ์ก                                 22 | P a g e  
 

 
12.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์อนิเตอร์เนชันแนล เที่ยวบินที่ DY757 
12.55 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล น าท่านตรวจรับสัมภาระ 
  ***หมายเหตุ ไฟลท์บินอาจมีการเปล่ียนแปลง *** 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ยา่นถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้
อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของนอร์เวย ์เป็นแหล่งทั้งยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งพบปะของนกัท่องเท่ียวจาก
ทัว่โลกท่ีมาเยือนนอร์เวย ์ตั้งอยูก่ลางกรุงออสโล มีสินคา้ทุกส่ิงอยา่งใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป ของฝาก
ของขวญัท่ีน่าซ้ือก็คือ ผลิตภณัฑจ์ากขนสัตว ์น ้ามนัปลา เนยแขง็เทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือ
ไวก้ิง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบา้นของนอร์เวย ์เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ สินคา้และ ของท่ี
ระลึกต่างๆ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั CLARION HOTEL THE HUB หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ (9) ออสโล – โคเปนเฮเก้น  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อท าการเช็คอินและท า  TAX 
REFUND 

09.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1455  
 ***หมายเหตุ ไฟลท์บินอาจมีการเปล่ียนแปลง *** 
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11.05 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น (แวะเปลีย่นเคร่ือง)  
14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 951  

วนัที่ (10)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 219,900 219,900 209,900 204,900 30,000 

23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 219,900 219,900 209,900 204,900 30,000 

7 – 16 กรกฎาคม 2566 219,900 219,900 209,900 204,900 30,000 

 
** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีออกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ
เกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน
ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 100,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
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 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินไทย (TG) อนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
 ◊ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ และ สายการบิน นอร์วีเจียน อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23  
กิโลกรัม (1ใบ / 1 ท่าน) ถือขึ้นเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม 
 ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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