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                        Norway & The Atlantic Road 

 15-21 July 2016  /11-17Aug 2016 

           (7 days 6 nights) 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559                      กรุงเทพ  
21.55 น. คณะพร�อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู�โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน*เตอร*พิเศษสายการบินไทย เพื่อเช็คอินรับบัตรท่ีน่ัง                 

และฝากสัมภาระ โดยมีเจ�าหน�าท่ีเอ้ืองหลวงให�การต�อนรับ 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559                      กรุงเทพ – ออสโล – เบอร�เกน                                                                                                                                   
00.05น.  ออกเดินทางไปยังนอร*เวย*  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG954 ( ใช�เวลาเดินทาง 11.30 ชั่วโมง ) 

07.25น. เดินทางถึงสนามบินถึงสนามบินการ*เดอมอน (Gardermoen) ออสโล เมืองหลวง ประเทศนอร*เวย* หลังผDานการตรวจคนเข�า

เมือง และศุลกากรแล�ว  นําทDานตDอโดยเคร่ืองบิน ภายในประเทศไปยังเมืองเบอร*เกน  

09.10 น. ออกเดินทางจากเมืองออสโลไปยังเมืองเบอร*เกน เท่ียวบินท่ี SK255 (ใช�เวลาเดินทาง 50 นาที ) 

รับสัมภาระและคณะเดินทางออกจากสนามบิน  เดินทางเข�าเมืองเบอร*เกน 

(Bergen)โดยรถโค�ชปรับอากาศ เบอร*เกนเปรียบด่ังประตูสูDฟยอร*ดของ

นอร*เวย* เปGนเมืองทDาท่ีมีขนาดใหญDเปGนอันดับ 2 รองจากกรุงออสโล และ

เคยเปGนเมืองหลวงเกDาของนอร*เวย* ในชDวงศตวรรษท่ี 12 ถึง 13  เบอร*

เกนยังคงอนุรักษ*สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร* อDาว Bryggen ท่ี

ยังคงเต็มไปด�วยเรือนแถวสร�างด�วยไม�ท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนเปGนมรดกโลก

จากองค*การยูเนสโก ทDานสามารถเดินชมตลาดปลา ตลาดดอกไม�ท่ีรายล�อมอยูDริมอDาว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ซีฟูIดสดๆท่ีตลาดปลาริมอDาว 

บDาย  นําทDานเช็คอินท่ี Scandic Hotel Byparken  

หลังจากน้ันอิสระให�ทDานเดินเลDนและเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย ทDานสามารถช�อปปKLงตามร�านค�าหรือเดินทDองเท่ียวดูสภาพเมือง 

หรือน่ังรถรางขึ้นไปชมทิวทัศน*ของเมืองบนยอดเขาฟลอเยน (Mt. Floyen) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อาหารไทย ณ ภัตตาคาร เชียงใหมD  

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559                       เบอร�เกน -    วิค                                                                                                                             
เช�า   รับประทานอาหารเช�า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

นําทDานเดินทางผDานทัศนียภาพอันสวยงามของฮาร*ดังเกอร*ฟยอร*ด Hardangerfjord 
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ซ่ึงเปGนฟยอร*ดท่ีใหญDเปGนอันดับสองของโลก มีความยาวถึง 179 กิโลเมตร มนต*เสนDห*ของถนนสายทDองเท่ียวผDานฮาร*ดังเกอร*

แหDงน้ีก็คือ นํ้าตกตDางๆและฟยอร*ด รวมถึงสวนผลไม� (40%ของผลไม�ในนอร*เวย*ปลูกในแถบฮาร*ดังเกอร*), ฟาร*มปศุสัตว*แกะ

และวัว, และอุตสาหกรรมการตDอเรือ จากน้ันนําทDานเดินทางไป อุลวิค Ulvik 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Brakanes ริมฮาร*ดังเกอร*ฟยอร*ด Hardangerfjord 

บDาย นําทDานเดินทางผDานเมืองวอส Voss และ Vinje เดินทางผDานภูเขาวิก�า Vika Mountain จนถึงเมืองวิค Vik ท่ีต้ังอยูDบนซอก*ง

เนฟยอร*ด Sognefjord ฟยอร*ดท่ีใหญDท่ีสุดในนอร*เวย* พร�อมนําทDานเช็คอินท่ีโรงแรม Hotell Blix 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2559                         วิค  - โลเอน 
เช�า   รับประทานอาหารเช�า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

นําทDานเดินทางสูD Vangnesเพื่อลงเรือเฟอร่ีข�ามไปยังHella ทDานจะ

ได�ชื่นชมความงามของ ทิวทัศน* สองข�างทางฟยอร*ด จากน้ันเดิน

ทางผDานธารนํ้าแข็ง ยุสเตเดล Jostedal Glacier ซ่ึงเปGนธาร

นํ้าแข็งท่ีมีขนาดใหญDท่ีสุดในยุโรป เดินทางเข�าสูDเมืองโอเดน Olden 

เพื่อเดินทางไปยังธารนํ้าแข็งบริกสเดล Briksdal Glacier 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ Briksdalsbre Fjellstove 

บDาย จากน้ัน นําทDานน่ังรถขับเคล่ือน 4 ล�อขนาดเล็ก (Troll car - Briksdal Open Car) มุDงหน�าข้ึนสูDธารนํ้าแข็งท่ีมีชื่อเสียงของ 

นอร*เวย* ธารนํ้าแข็งบริกสเดล (Briksdal Glacier) ธารนํ้าแข็งท่ีเกิดจากการ สะสมของหิมะท่ีหนามากจนกลายเปGนธารนํ้าแข็ง

แล�วเคล่ือนตัวลงมาอยDางช�าๆ แล�วคDอยแตกออก และเกิดเปGนลําธาร บางสDวนก็ถูกตัดขาดจากธารสายเดิมและแตกออกแล�วไหลลงสูD

ทะเล เม่ือกระทบกับแสงอาทิตย* จะสDองประกายเปGนสีเขียวแกมมDวงหรือเขียวแกมนํ้าเงินสวยงามมาก ได�เวลาอันสมควรเดินทางสูD 

เมืองโลเอน Loen (ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 35 นาที) เมืองเล็กๆ ท่ีต้ังอยูDริมฟยอร*ด พร�อมนําทDานเช็คอิน โรงแรม 

Loenfjord 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารโรงแรม 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559              โลเอน – ไกแรงเกอร� – ออเลซุนด�                      
เช�า   รับประทานอาหารเช�า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

จากน้ันนําทDานเดินทางผDาน Stryn สูDหมูDบ�านนDารักด�วยทัศนียภาพอันงดงาม Hellesyltให�ทุกทDานได�เก็บภาพอันนDาประทับใจ 
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11:00น. นําทDานลDองเ รือชมฟยอร*ดไกแรงเกอร*  Fjordcruise 

Geiranger ท่ีถือได�วDาเปGนเพชรเม็ดงามแหDงฟยอร*ดนอร*เวย* จน

ได�รับการยอมรับจากนักทDองเท่ียววDา เปGนฟยอร*ดท่ีสวยท่ีสุดใน

บรรดา     ฟยอร*ดท้ังหลายของนอร*เวย* เอกลักษณ*ท่ีสําคัญของฟ

ยอร*ดไกแรงเกอร*คือ ภูมิทัศน*ของเทือกเขาท่ีสูงชัน และมีนํ้าตกไบรดัล เวล Bridal Veil นํ้าตกเซเวนซิสเตอร* Seven Sisters ท่ี

งดงามไมDแพ�นํ้าตกแหDงไหนในโลกเปGนฉากประกอบอันงดงาม องค*การยูเนสโกยกยDองท่ีน่ีให�เปGนมรดกทางธรรมชาติของโลกเม่ือปR 

ค.ศ. 2002 ตลอดเส�นทางของการลDองเรือทDานจะได�ชื่นชมด่ืมดํ่ากับธรรมชาติของขุนเขาท่ีมีหิมะปกคลุมอยูDบนยอดท่ีงดงามและเงียบ

สงบ สลับกับสายนํ้าตกเส�นเล็กท่ีไหลลงสูDผิวนํ้าเกิดละอองสะท�อนแสงของดวงอาทิตย*งดงามจับตาย่ิง 

12:05น. เดินทางถึงเมืองไกแรงเกอร* Geiranger เมืองเล็กๆ ทางฝSTงตะวันตกของ

นอร*เวย* เมืองน้ีจัดได�วDาเปGนอีกเมืองหน่ึงท่ีมีทิวทัศน*งดงามแหDงหน่ึงในโลก 

จนได�รับการจัดอันดับจากโลนล่ีแพลนเนตในปR ค.ศ.2005 วDาเปGนเมือง

ทDองเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในกลุDมสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Geiranger Hotell 

บDาย จากน้ันเดินทางไปเมือง Eidsdal แล�วน่ังเรือข�ามฟากไปยังเมือง Linde  

เพื่อเดินทางตDอไปยังเมืองออเลซุนด* Å Ålesund  (ระยะเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 21 นาที)  เมืองออเลซุนด* ÅÅ Ålesund อดีตเมืองทDาประมงท่ีใหญDท่ีสุดในนอร*เวย* ได�รับการสถาปนาเปGนเมือง

เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 1968 โดยการรวบรวมพื้นท่ีในเขตซุนน*เมอเร Sunnmore และเกาะเล็กๆโดยรอบ เปGนเมืองท่ีได�ช่ือวDา                     

เมืองแหDงศิลปะอาร*ตนูโว Art Nouveau ท่ีอยูDทDามกลางฟยอร*ดอันงดงามพร�อมทDานเช็คอินโรงแรม Scandic Parken 

Ålesund Hotel 4* 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารโรงแรม 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559              ออเลซุนด� – แอตแลนติก โร)ด  
เช�า   รับประทานอาหารเช�า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

นําทDานเดินทางไปเมืองเวสเนส Vestnes เพ่ือลDองเรือเฟอร*ร่ีข�ามฟยอร*ด Langfjorden เข�าสูDเมืองโมลเด  Molde เมืองโมลเด

เปGนเมืองท่ีล�อมรอบด�วยฟยอร*ด เคยเปGนเมืองทDาค�าขายมาต้ังแตDศตวรรษท่ี 17 ปSจจุบันเมืองโมลเดเปGนศูนย*กลางแหDงเทศกาลดนตรี

แจ\สในฤดูร�อนทุกๆปR ศิลปKน นักดนตรีและผู�คนมากมายจากท่ัวสารทิศตDางรDวมหล่ังไหลมารDวมงานแสดงดนตรีอันย่ิงใหญD เมืองโมล

เดยังเปGนแหลDงปลูกกุหลาบท่ีขึ้นชื่อของประเทศนอร*เวย* 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Scandic Hotel Seilet 
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บDาย จากน้ันเดินทางสัมผัสประสบการณ*อันนDาท่ึงกับเส�นทาง 

The Atlantic Road ถนนท่ีคดเค้ียวสูงๆ ตํ่าๆ ข�ามทะเลยาว 8.3 

กิโลเมตร เชื่อมระหวDางเมืองโมลเด Molde กับเมืองคริสเตียนซุนด* 

Kristiansund ถนนสายน้ี เปKดใช�งานอยDางเปGนทางการในปR ค.ศ.

1989 แอตแลนติกโร�ด เคยได�รับการจัดอันดับให�เปGนท่ีหน่ึงของถนนท่ีนDาเท่ียว ท่ีสุดของโลก (The World’s Best Road Trips) จาก

หนังสือ The Guardian ของอังกฤษ โดยท่ีจุดเดDนของถนนเส�นน้ี คือ การตัดผDานมหาสมุทรโดยอาศัยเกาะเล็กเกาะน�อยเปGนจุดเช่ือม 

น่ีคืออีกหน่ึงประสบการณ*ท่ีทDานไมDควรพลาด และจุดท่ีสูง และสวยท่ีสุด คือ สะพาน Storseisundet เปGนสะพานท่ีมีเส�นโค�งอยDางนDา

ท่ึงและสวยงาม มุมมองดูเปGนศิลปะย่ิงนัก เปGนเทคนิคของการกDอสร�างสะพานท่ีนDาประทับใจเปGนอยDางมาก 

เย็น นําทDานเดินทางลอดอุโมงค*ใต�มหาสมุทรแอตแลนติก ลงเรือเฟอร*รี่ข�ามฝSTงสูD เวสเนส Vestnes จากน้ันเดินทางกลับ โรงแรม 

Scandic Parken Ålesund Hotel 4* เมืองออเลซุนด*  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารโรงแรม  จีน 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559               ออเลซุนด� – ออสโล  
เช�า   อาหารกลDองจากภัตตาคารของโรงแรม 

04:30น.  นําทDานเดินทางสูDสนามบินออเลซุนด* เช็คอินเท่ียวบินท่ี SK 1313 เวลา 07:00น.  

07:55น.  เดินทางถึงสนามบินการ*เดอมอน  Gardermoen  เมืองออสโล O  

08:30น.  ออกเดินทางโดยรถโค�ชปรับอากาศเข�าตัวเมืองออสโล ฝากกระเปwาเดินทางในโรงแรมท่ีพัก 

(เช็คอินเร่ิมเวลา 15:00น.)จากน้ันเชิญทDานพักผDอนตามอัธยาศัย ทDาน
สามารถช�อปปKLงตามร�านค�ายDานคาร*ลโจฮัน เกต (Karl Johan’s Gate) 
หรือเดินทDองเท่ียวดูสภาพเมือง กรุงออสโลเปGนเมืองแหDงไวก้ิง เมืองแหDง
วัฒนธรรม และเมืองหลวงของประเทศนอร*เวย* สถานท่ีทDองเท่ียวท่ีแนะนํา
คือ ตึกแฝดของศาลาวDาการกรุงออสโล Oslo City Hall ซ่ึงใช�เปGน
สถานท่ีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในวันท่ี 10 ธันวาคมของทุกปR 
เดินเท่ียวถนนสายหลักของเมือง Karl Johan’s Gate ซ่ึงเชื่อมระหวDาง
พระราชวังหลวงอันเปGนท่ีประทับของราชวงศ*นอร*เวย*กับสถานีรถไฟกลาง ชมสวนประติมากรรมวิกเกอร*แลนด* Vigeland                   
เปGนสวนประติมากรรมท่ีใหญDท่ีสุดในโลกท่ีประดิษฐ*ขึ้นจากศิลปKนเพียงคนเดียวคือ Gustav Vigeland และท่ีห�ามพลาดก็คือโรงละคร
โอเปรDาและบัลเลDต*แหDงชาติ The Norwegian National Opera & Ballet ท่ีเปKดอยDางเปGนทางการในปR ค.ศ. 2008       
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 

19:00น.  รับประทานอาหารคํ่า ม้ือพิเศษอําลาประเทศนอร*เวย* ณ ภัตตาคารจีน Mr. Hong Restaurant 
คํ่า  พักท่ีโรงแรม Clarion Royal Hotel Christiania 4* 
 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
** ดําเนินการโดยผู�ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 11/06687 ** 

บริษัท ทัวร*เอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร*-ศุกร* 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น.     อีเมล* sales@toureurngluang.com 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559                    ออสโล – กรุงเทพ  
เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ภัตตาคารโรงแรม 

10.00 น. นําทDานเดินทางไปยังสนามบินการ*เดอมอน  Gardermoen เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยมีหัวหน�าทัวร*

คอยอํานวยความสะดวกและให�คําแนะนําทางด�านการขอคืนภาษี (Tax Refund) 

14:15น.  ออกเดินทางสูDกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 955(ใช�เวลาเดินทาง 12 ชม.) 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559                    กรุงเทพ     
06.05 น.       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร�อมความประทับใจ
............................................................................................................................................................................................................. 
อัตราค+าบริการ 

ผู�ใหญDพักห�องคูDราคาทDานละ (ผู�ใหญD 20 ทDานขึ้นไป) 126,500 บาท 
พักห�องเด่ียวชําระเพิ่มทDานละ  12,950 บาท 
ผู�ใหญDเดินทางชั้นธุรกิจ ชําระเพิ่มทDานละ  103,100 บาท 
อัตราน้ีรวม 

• ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ (ไมล*สะสม 50%) 

• ต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ออสโล-เบอร*เก�น // ออเลซุนด*-ออสโล  

• ท่ีพักตามท่ีระบุในรายการห�องละ 2 ทDาน 

• อาหารตามรายการระบุในรายการ 

• รถบริการรับ-สDง สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนําเท่ียวตามรายการ 

• คDาเข�าชมสถานท่ีตDาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

• คDาวีซDาเชงเก�น  

• คDาทิปพนักงานขับรถ 

• คDาขนกระเปwาเดินทางทDานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมDเกิน 30 กก. 

• หัวหน�าทัวร*จากบริษัทฯ อํานวยความสะดวกตลอดจนนําเท่ียวตามรายการ 

• คDาประกันการเดินทางวงเงินคุ�มครองคDารักษาพยาบาลอยDางน�อย 30.000 ยูโร ตDอทDาน 

อัตราน้ีไมDรวม 

• คDาขนกระเปwาเดินทางท่ีมีนํ้าหนักเกินกวDาสายการบินกําหนด 

• คDาใช�จDายสDวนตัว เชDน คDาซักรีด คDาโทรศัพท*/แฟกซ* คDาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

• คDาใช�จDายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

• คDาทิปหัวหน�าทัวร*ไทย ไกด*ท�องถ่ิน และพนักงานขับรถ ตามมาตรฐานทDานละ 2 ยูโร ตDอวัน 


