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ออสโล – ลลิล์ิแฮมเมอร์ – พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง – รถไฟสายโรแมนตกิ –  หุบผากลาเซียร์  
โฟด์เนส – แมนน์เฮลเลอร์ – คริสเตยีนซุน – หุบผาแห่งโทรล – ไกแรงเกอร์  

เส้นทางแอตแลนตกิ – อเลซุน – ออสโล – อลัต้า – ฮอนน่ิงสแวก – ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 

ก าหนดการเดินทาง 

ออกเดนิทางวนัที ่ 03-14 ส.ค.  2560 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2      ออสโล – ลลิล์แฮมเมอร์ – วาก้า   
00.55น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย  Thai Airlines เทีย่วบินที ่TG954 
07.25น. เดินทางถึงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากน้ัน 

น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง ลิลล์แฮมเมอร์ Lillehammer เมืองแห่งกีฬาโอลิมปิค ฤดูหนาวท่ีโด่ง
ดงัของนอร์เวย ์เคยเป็นเจา้ภาพโอลิมปิคใน
ปี ค.ศ.1994 และในปีค.ศ.2016 ยงัได้รับ
เลือกป็น เจ้าภาพกีฬาฤดูหนาวส าห รับ
เยาวชนอีกดว้ย ความสวยของตวัเมืองเก่าท่ี
อนุรักษ์บา้นไมสี้สันสดใสดั้งเดิมเอาไวท้  า
ให้นักท่องเท่ียว นิยมมาเก็บภาพท่ีน้ีเป็น
จ านวนมาก ตวัเมืองติดอยูก่บัทะเลสาบมโจ
ซา Lake Mjosa สวยงามยิง่นกั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์กลางงแจ้งไมฮอเกน (MAIHAUGEN OPEN AIRMUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในนอร์เวย์ มีอาคาร
อนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ กว่า 200 หลงั ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบชาวไวก้ิง 
ท่ียอ้นหลงัไปในช่วงปี ค.ศ.1200 ท่านจะ
ไดเ้ห็  นโบสถ์สตาฟ ท่ีสร้างดว้ยไม ้โรงนา
ท่ีน่ารักของชาวเหนือ หรือบ้านเรือนท่ี
อนุรักษ์ไวไ้ดอ้ยา่งดี มีเวลาให้ท่านเดินเล่น 
เก็นภาพความสวยงามอยา่งจุใจ จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองวากา้ (Vågå)  เมืองสวยริมแม่น ้าฟินน่าท่ีท่านจะประทบัใจกบัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       Vågå Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                      
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วนัที่3       วาก้า – ดอมบาส – น่ังรถไฟชมววิ (สวยที่สุดในนอร์เวย์) 
                 อนัดลัสเนส – คริสต์เตยีนซุน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านออดเนทางสู่สถานีรถไฟเมืองดอมบาส Dombås ผา่นชมทะเลสาบและฟยอร์ด ระหวา่งทาง
สุดแสนโรแมนติก เดินทางถึง
เมืองดอมบาส น าท่านโดยสาร
รถไฟ Ra  uma railway สู่เมือง 
เอนลัสเนส Andalsnes เมืองริม
ฝ่ังฟยอร์ด ท่ านจะได้สัมผ ัส
ธรรมชาติอนังดงาม ทั้   งภูเขา
หิมะ ทะเลสาบ และ ฟยอร์ด 
แ ล ะ ข้ า ม ส ะ พ าน ก ว่ า  3 2 
สะพาน ตลอดเส้นทางกวา่ 120 
กิ โล เมตร  ใช้ เวล า เดิ น ท าง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ถือว่า
เป็นเส้นทางรถไฟท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศนอร์เวย ์

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสต์เตียนซุน Kristiansund ประตูสู่เส้นทางแอตแลนติก น าท่านชม

ป้อมควลัวิค (Kvalvik Fort) ป้อมปราการท่ีสร้างข้ึนในสมยัสงคราม  โลกคร้ังท่ีสอง และยงัคงอนุรักษไ์วเ้ป็น
เคร่ืองเตือนใจในความโหดร้าย
ของสงคราม ท่านจะเห็นอาวุธ
ยุทโธปกรณ์รวมถึงหลุมหลบภยั
ของชาวนอร์เวยท่ี์ท าสงครามต่อ
สู่กับชาวเยอรมันในช่วงนั้ น ได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทาง สู่ท่ี
เรือเมืองคริสเตียนซุน น าท่านลง
เรือซุนด์บาเทน (SUNDBÅTEN - 
THE HARBOUR FERRY) เป็ น
เรือโดยสารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของชาวนอร์เวย ์เร่ิมตน้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1876 เรือจะล่องไปยงัจุดต่างๆ ของ
มืองคริสเตียนซุน จากนั้นมีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี         Scandic Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                      
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วนัที่4       คริสต์เตยีนซุน – เส้นทางแอตแลนตกิ(Atlantic Road)  
                ออร์เนสวนิเกน – เกแรนเกอร์                                   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเกแรนเกอร์ Geiranger โดยใช้เส้นทางเลียบมหาสมุทรแอตแลนติก Atlantic 
Road ใ น ช่ ว ง ท่ี ส ว ย
ท่ี สุ ด มี ร ะ ย ะ ท า ง
ประมาณ 10 กิโล  ใช้
เวล าส ร้าง  6  ปี  หมด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ป
ป ระ ม าณ  1 2 2  ล้ าน 
นอร์เวย์โครน  จนได้
เส้นทางท่ีสวยงาม แวะ
จุดชมวิวระหว่างทาง 
ให้ ท่ าน ไ ด้ เก็ บ ภ าพ
ต่างๆท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน 
ตวัสะพานสร้างเช่ือมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อยริมชายฝ่ังแอตแลนติก ท่ีแสดงถึงความพยายาม ของชาว
นอร์เวยใ์นการสร้างเส้นทางน้ี ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม ผา่นเมือง เล็กๆ ระหวา่งทาง เดินทางถึงเมืองโมลเด 
Molde 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านและรถโค้ชลงเรือเฟอร์ร่ี ข้ามฝ่ังจากเมืองโมลเด สู่เมือง เวส์ทเนส ออกเดินต่อทางสู่เมือง

เกแรนเกอร์ โดยใชเ้ส้นทางผ่านจุดชมวิว 
ออร์เนสวินเกน Ørnesvingen  รถโคช้จะ
ค่อยๆวิ่งไต่ระดบัความสูง ขา้มเขาสู่ จุด
ชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของเกแรนเกอร์ฟ
ยอร์ด เป็นจุดท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเก็บ
ภาพของเกแรนเกอร์ ฟยอร์ดมากท่ีสุด 
จากนั้นน าท่านลงเขาสู่เมืองเกแรนเกอร์ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :   Geiranger Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                         
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วนัที่5       ล่องเรือเกแรนเกอร์ ฟยอร์ด – เฮลเลลท์ี – น่ังรถโทลล์ - โลเอน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านลงเรือเพ่ือล่องชมความงามของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 2005 (Unesco World Heritage Site) เรือเฟอร์ร่ี จะค่อยๆล่องไปตามช่องน ้าทะเลท่ีกดัเซาะเขา้มาตาม 
แนวช่องเขาท่ีเคยเป็นธารน ้ าแข็ง 
เม่ือหลายลา้นปีก่อน ซ่ึงเส้  นทาง
จากไกแรนเกอร์ จนออกไปถึง
ทะเลนอกนั้ นมีระยะทางถึง 80 
กิ โล เมตร  ท่ าน จะ เห็ น ความ
งดงามในแบบฉบบัของนอร์เวย์
อย่างแทจ้ริง บา้นเรือนผูค้น และ
ฟาร์มหลายๆแห่ง สร้างอยู่บน
หน้าผา สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ผา่น
ชมน ้าตกท่ีละลายจากธารน ้ าแขง็บนยอดเขา ไหลลมากระทบน ้ าทะเลดา้นล่างเ)นประกาย บางครังท าใหเ้กิด
รุ้งกินน ้ า ประทบัใจยิ่งนกั ชมน ้ าตกเจ็ดพี่น้อง (Seven Sitters Waterfall) ท่ีแบ่งสายน ้ าเป็นเจ็ดสายไหลลง
มายงัเบ่ืองล่าง ผา่นชมน ้าตกผา้คลุมหนา้เจา้สาว (Bridal Veil Waterfall) จนกระทั้งถึงเมืองเฮลลส์ลี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ศูนยน์กัท่องเท่ียวเมืองบริคสดาลส์บรี Briksdalsbre น าท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยสาร รถโทลล์ 

(Troll Cars)  รถจะน าท่ านลัด
เลาะตามเส้นทางท่ีใช้น าเท่ียวมา
เป็   นร้อยปี (สมัยก่อนใช้รถม้า) 
ข้ึนสู่บริเวณจุดชมววิ ิธารน ้าแขง็บ
ริคสดาลส์บ รีน  Briksdalsbreen 
Glacier ผ่านชมน ้ าตกท่ีสวยงาม
ระหวา่งเส้นทาง เดินทางถึงจุดชม
วิว มี เวลาให้ท่ านได้ช่ืนชมกับ
ความงดงามของธรรมชาติอัน
บริสุทธ์ิอยา่งเต็มท่ี ท่านจะเห็นธารน ้ าแขง็ไหลลงมาบรรจบกบัทะเลสาบสีเขียวแสนสวย ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเดินทางสู่เมือง Jetmund Øye เมืองริมฝ่ังฟยอร์ด สัมผสัความงามสุดโรแมนติก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Hotel Loenfjord  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง               
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วนัที่6       โลเอน – ฟลมั – น่ังรถไฟโรแมนตกิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ีไหล
รินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองฟลัมเพื่อ
รับประทานอาหาร เป็นเมืองริมชายฝ่ังฟยอร์ด ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย ์

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล – ฟลัม เป็น
รถไฟน าเท่ี ยว  ท่ีประยุกต์มาจาก
เส้นทาง เดินทางประจ า ของคน
ทอ้งถ่ินนอร์เวย ์ชมความสวยงามของ
ธรรมชาติบริสุทธ์ิ และน ้าตกท่ีละลาย
มาจากธารน ้ าแข็งบนยอดเขา ซ่ึ  งห
ลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะ
ทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอดเส้นทางจะตรึง
ตาตรึงใจท่านไปอีกนาน จากนั้ นมี
เวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของ
ตวัเมืองฟลมั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Park Vossevangen Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  
วนัที่7      ฟลมั – เบอร์เกน – ชมเมือง – น่ังรถรางขึน้สู่ยอดเขา Floyen     
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

 จากน้ันอิสระทุกท่าน เพ่ือชมซอจ์นฟจอร์ด ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพชวนฝันของฟจอร์ด ท่ีสวยท่ีสุดของ
โลก ท่านจะ เห็นภูผาหินสูงตระหง่าน
ท่ีธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้วิจิต  รพิส
ดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบ้านซัมเมอร์
เฮ้าส์ ท่ีสร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ 
ต่ืนตาต่ืนใจมิรู้ลืม จากนั้นน าท่านออก
เดินทางสู่เมืองเบอร์เกน Bergen  เมือง
มรดกโลก ท่ีได้รับการอนุรักษ์ไวไ้ด้
อยา่งดี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น จากน้ันน าท่าน น่ังรถราง ขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร 
เหนือระดบัน ้ าทะเล เพื่อใหท้่านไดช้มววิทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงามและประทบัใจ ได้
เวลาสมควร น าท่านลงเขา เดินเล่นชมเมือง เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ท่ีเป็นทั้งตลาด 
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ปลาอนัเก่าแก่และศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี เท่ียวชมหมู่บา้นชาวประมงโบราณ 
Bryggen  ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษ์อาคารไมสี้สันสวยงามท่ีมีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว 
นบัเป็นตวัอยา่งการก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนไดรั้บการจด
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Thon Hotel Bergen ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                                           
วนัที่8       เบอร์เกน – อลัต้า – ฮอนน่ิงสแวค – นอร์ดเคป - ชมพระอาทิตย์เทีย่งคืน  
                ชิมคาร์เวยีร์แกล้มเชมเปญ พร้อมรับใบประกาศนียบตัร 
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
06.40 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศเทีย่วบินที ่DY601  
07.35 เดินทางถึงกรุงออสโลเมืองหลวงทีน่่ารักของประเทศนอร์เวย์ จากน้ันน าท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง  
10.40 ออกเดินทางสู่เมืองอลัต้าโดยเทีย่วบินที ่DY320 
12.45 เดินทางถึงเมืองอลัต้า เมืองหน้าด่านสู่ข่ัวโลกเหนือ 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางต่อ ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชม ธรรมชาติป่าอนังดงามตามแบบฉบบัของเขตขั้วโลกเหนือ 

น าท่านลอดอุโมงคใ์ตท้ะเล เขา้สู่เกาะมาเกอโรยา่ (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนน่ิงสแวคเมืองเอกประจ า
เกาะ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีชุมชนอยูเ่หนือสุดของประเทศนอร์เวยน์ าเขา้ท่ีพกัโรงแรม 

*** พกัผ่อนหลงัจากเดินทางไกล *** 
21.30 บริการอาหารมื้อค ่า ณ  โรงแรมที่พัก จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่นอร์ธเคป จุดเหนือสุดของยุโรปท่ีสามารถ

เดินทางเขา้ถึงดว้ยรถยนต ์น าท่านชมศาลาไทย ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จฯ มาทรงกระท าพิธีเปิด
เม่ืองกลางปี  พ .ศ.2532 เพื่อเป็นท่ี
ระลึกในการเสด็จประพาสของพระ
บ าทสม เด็   จพ ระ จุลจอม เกล้ า
เจา้อยู่หัวเม่ือปี พ.ศ. 2450 และทรง
ลงพระปรมาภิไธยยอ่ “จปร” ไวบ้น
ศิลาภายในศาลาเป็นท่ีเก็บรวบรวม
เร่ืองราว ในการเสด็จประพาสของ
พระองคฯ์ นบัเป็นพิพิธภณัฑ์ไทยท่ี
อยูเ่หนือสุดของโลก จากนั้นน าท่าน
ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” ณ อาคารนอร์ธเคป แผ่นดินท่ีอยู่เหนือท่ีสุดท่ีมนุษย์
สามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยรถยนตริ์มฝ่ังมหาสมุทรอาร์คติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมช่ืนชมดวงอาทิตยท่ี์ส่องแสง
สุกสว่างยามราตรี***พิเศษจิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ฉลองการมาเยือนและท่านจะได้ประกาศนียบัตร
รับรอง การเดินทางมาชมพระอาทติย์เทีย่งคืนในคร้ังนีอ้กีด้วย*** // จากนั้นเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
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พกัท่ี :      Scandic Nordkapp Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง           
วนัที่9      ฮอนน่ิงสแวค (นอร์ธเคป) – อลัต้า – ออสโล     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางสู่กรุงออสโล  
*** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง *** 

13.10 ออกเดินทางสู่กรุงออสโลโดยเทีย่วบินที ่DY321 
15.15 เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวย 
 ชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยใ์นอดีต คร้ังสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดน

มาร์คนั้นนอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจากกรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอร์เกน้จนกระทัง่ไดย้า้ย
มาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนัท่ีโอ่อ่าในเวลาน้ีอุดมไปด้วยประวติัศาสตร์ยอ้นหลังถึง 900 ปี ในคร้ังนั้น
ออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาทธิ

ราชของพระเจา้ฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผา่นชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา พระราชวงัราชวงศน์อร์เวย ์อิสระ
ทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  :    Radisson Blu Polar Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                     
วนัที่10     ออสโล – ชมเมือง – พพิธิภณัฑ์เรือไวกิง้ – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

น าท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะท่ึง
ผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วิก
เกแลนด์   ที่ ใช้ เวลาถึ ง  40 ปี  ในการแกะสลัก
หินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชน  ไดเ้ห็นวฏัจกัร
ในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยาน
เป็นท่ีตั้ งของรูปแกะสลักช่ือ โมโนลิท  (สูง 17 
เมตร) แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแข็ง จากนั้น 
น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ ท่านจะ
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เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในอารยธรรมอนัเจริญถึงสูงสุดของชาวไวก้ิงในอดีต 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางข้ึนสู่จุดชมววิท่ีสวยงามของเมืองออสโล ชมสถานท่ีตั้งของลานกระโดดสกีในช่วงฤดูหนาว 
ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีนิยมมากของชาวนอร์เวย ์น าท่านเดินทางสู่ยา่นถนนคนเดิน คาร์ล โยฮนั ศูนยร์วมสินคา้ 

แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป มีเวลาใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  :    Radisson Blu Park Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่11     ออสโล – กรุงเทพฯ 
 เช้า บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินน าท่านเช็คอนิ แล้วพกัผ่อนบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก 
14.45 โดยสายการบินไทย Thai Airway  เทีย่วบินที ่TG955 น าท่านเดินทางสู่กรุงเทพ            

วนัที่12     กรุงเทพฯ 
16.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

03-14 ส.ค. 2560 159,900 159,900 155,900 35,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ออสโล // ออสโล-กรุงเทพฯ 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 20 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 90,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทัฯ 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
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-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ

บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


