
 

 

 

 

 

 

 น ำท่ำนสู่ดินแดนในฝัน ณ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศมี่ร ่ำรวยไปด้วยทะเลสำบ ป่ำไม้ และ ภเูขำแสนสวย 

ชมควำมเป็นที่สดุจำกควำมงำมที่ธรรมชำติรังสรรค์ 

ล่องเรือชม 2 ฟยอร์ด ช่ือดัง ไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ และ ซองน์ฟยอร์ด 

“ฟลัมสบำนำ” หน่ึงในเส้นทำงรถไฟที่สงูและสวยที่สดุในโลก 

นั่งรถข้ำมทะเล บนถนนสำย ATLANTIC ROAD, THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง      พฤษภำคม – กนัยำยน 2562     

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

22.00น.  คณะพร้อมกนัที่สนำมบินสวุรรณภมูชิั้น 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำนเ์ตอร ์C สำยกำรบินไทย พบเจ้ำหน้ำบริษัทฯ ลีลำ

วดี ฮอลิเดย ์รอต้อนรับพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำรต่ำงๆ 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) กรุงเทพฯ – สนำมบินออสโล-ลิลลแ์ฮมเมอร ์– พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ไมฮอแกน - เอนลัสเนส 

00.55น. น ำคณะออกเดนิทำงสู่ นอรเ์วย ์โดยสำย กำรบินไทย เท่ียวบิน TG 954 

07.25น. เดนิทำงถงึ สนำมบินนำนำชำติออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ดนิแดนรำชินีแห่งฟอยร์ดและผู้คนเป็นมติรที่สดุแห่งหนึ่งของ

โลก 

08.00น. คณะเดนิทำงจำก เมืองออสโล (OSLO) น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองลิลลแ์ฮมเมอร ์(LILLEHAMMER) เมอืงแห่งกฬีำโอ

ลิมปิคฤดูหนำวที่โด่ง ดงัของนอรเ์วย์ เคยเป็นเจ้ำภำพ โอลิมปิคในปี ค.ศ.1994 และ ใน ปี ค.ศ. 2016 ยัง ได้รับเลือก

เป็นเจ้ำภำพกฬีำฤดูหนำว ส ำหรับเยำวชนอกีด้วย ควำมสวยของตวัเมอืงเก่ำที่อนุรักษ ์บ้ำนไม้สสีนัสดใสดงัเดมิเอำไว้ ท ำ

ให้นักท่องเที่ยวนิยมมำเกบ็ภำพนี้ เป็นจ ำนวนมำก ตวัเมอืงอยู่ตดิกบัทะเลสำบมโจซำ (LAKE MJOSA) ที่สวยงำม 

 

 
 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

 

EXCLUSIVE GRAND NORWAY 10D7N 



น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ไมฮอเกน (MAIHAUGEN OPEN AIR MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ ์

กลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สดุ ในนอร์เวย์ มอีำคำรอนุรักษ์ใน รปูแบบต่ำงๆ กว่ำ 200 หลัง ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นสถำปัตยกรรม แบบ

ชำวไวกิ้ง ที่ย้อนหลังไป ในช่วงปี ค.ศ.1200 ท่ำนจะได้เหน็โบสถส์ตำฟ ที่สร้ำงด้วยไม้ โรงนำที่น่ำรักของชำวเหนือ หรือ

บ้ำนเรือนที่อนุรักษไ์ว้ได้อย่ำงด ีอสิระให้ท่ำนเดนิเล่น เกน็ภำพควำมสวยงำมอย่ำงจุใจ น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเอนลัสเนส 

Andalsnes เมอืงริมฝั่งฟยอร์ด ทำ่นจะได้สมัผสัธรรมชำตอินังดงำม ทั้งภเูขำหิมะ ทะเลสำบ และ ฟยอร์ด ใช้ระยะเวลำ

เดนิทำงประมำณ 4 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  GRAND BELLEVUE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) นัง่เรือเฟอรร่ี์ – เมืองSOLONES – เมืองคริสเตียนซุนด ์- เสน้ทำง ATLANTIC  ROAD 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง AFARNES เพ่ือน ำท่ำนขึ้นเรือ เฟอร์ร่ี เดนิทำงสู่ เมอืง SOLONES จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงค

ริสเตียนซุนด ์(KRISTIANSUND) เมอืงหลวงอย่ำงไม่เป็นทำงกลำงของบริเวณชำยฝั่งตอนใต้ใน ปี 1639 กษัตริย์คริส

เตยีนที่สี่แห่งเดนมำร์กและนอร์เวย์ทรง เลือก สถำนที่เพ่ือสร้ำงปรำกำรในกำรควบคุมดูแล บริเวณที่เชื่อมต่อกบัทะเล

เหนือและบอลตกิ น ำท่ำนชม (ภำยนอก) คริสเตียนซุนด ์โอเปร่ำเฮำส ์ซึ่งได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นโอเปร่ำเฮำสท์ี่เก่ำแก่

ที่สดุของประเทศนอร์เวย โดยมกีำรก่อสร้ำงเสรจ็สมบูรณใ์นปี 1914 ตวัอำคำรถูกสร้ำงขึ้นในสไตล์ อำร์ตนูโว อำคำร

เก่ำแก่ที่ตั้งอยู่ในใจกลำงเมอืง และเป็นหนึ่งในอำคำรไม่กี่แห่งที่รอดเหตรุะเบดิในช่วงสงครำมโลกคร้ังที่ 2 จำกนั้นน ำท่ำน

ชม ย่ำนเมืองเก่ำของเมอืงคริสเตียนซุนด ์ที่เรียกกนัว่ำ Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชำยฝั่งทะเล ชื่นชมในควำมงดงำม

ของอำคำร โบรำณที่มสีถำปัตยกรรมที่ไม่ซ ำ้กนั 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น ำท่ำนออกเดนิทำงโดยใชเ้สน้ทำงสำย V.64 ข้ำมเกำะแก่งต่ำงๆ ในมหำสมุทรแอตแลนตกิซึ่งเป็นที่รู้จักกนัใน  

ช่ือ ATLANDTIC ROAD เชื่อมกบัเกำะต่ำงๆในนอร์เวย์โดยมคีวำมยำว 8 กโิลเมตร ลักษณะเป็นสะพำนต ่ำๆ ที่ 

ยื่นออกไปในทะเลเชื่อมระหว่ำงชุมชนชำยฝั่งขนำดเลก็ จำกเมอืงคริสเตยีนซนุดไ์ปยังเกำะโมลเด มจุีดที่สงูที่สดุคอื  

สะพำน Storseisundet สะพำนยำว 260 เมตรที่สถำปนิกออกแบบเป็นเส้นโค้งที่งดงำมอย่ำงน่ำทึ่ง เป็นสะพำนสวยงำม ที่สดุ

และอนัตรำยที่สดุในบรรดำสะพำนทั้งหมด เส้นทำงนี้ ได้รับกำรยกย่องจำกนิตยสำร THE GUARDIAN ของ 

องักฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORD นับเป็นรประสบกำรณก์ำรเดนิทำงที่ส  ำคญัของทุกท่ำนที่ 

จะประทบัใจไปอกีนำน ระหว่ำงทำง เดนิทำงถงึเมอืงโมลเด Molde จำกนั้นน ำท่ำนและรถโค้ชลงเรือเฟอร์ร่ี ข้ำมฝั่ง 



จำกเมอืงโมลเด สู่เมอืงเวสท์เนส เพ่ือเดนิทำงต่อไปยงั เมอืงออลิซนุด ์(ALESUND) เมอืงที่มศีิลปะอำร์ตนูโว ซึ่ง 

สวยงำมที่สดุแห่งหนึ่งในเขตซีกโลกเหนือ น ำท่ำนขึ้นเขำ Aksla สู่จุดชมวิวที่สวยงำม ที่เรียกว่ำ FJELLSTUA VIEW POINT 

ด้วยกำรเดนิบนัได 418 ขึ้น ซึ่งจะได้พบกบัเมอืงออลิซนุด ์ทั้งเมอืง ที่ส่วนหนึ่งเป็นแหลมย่ืนลงไปในทะเล 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  SCANDIC AALESUND หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง (4) นัง่เรือเฟอรร่ี์ – หบุผำแห่งโทรลล ์– ล่องเรือชม ไกแรงเกอร ์ฟยอดจ์ - เมืองโลเอน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมือง LINGE โดยน ำรถ ลงเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือข้ำมต่อไปยัง EIDSDAL  จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่จุด ชมวิว

โทรลลทิ์เกน หรือหบุผำแห่งโทรลล ์(Trollstigen) เป็นจุดชมวิวที่ สวยงำมมำกที่สดุจุดหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ โดย

เส้นทำงจะพพับไปพับมำ ถอืว่ำเป็นสดุยอดแห่งกำรเดนิทำงโดยรถยนต์ โดยแสดงให้เหน็ถงึควำมสำมำรถของชำว

นอร์เวยอย่์ำงงแท้จรงิ 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จำกนั้นน ำท่ำนลงเรือ เพือ่ล่องชมควำมงำมของไกแรงเกอร ์ฟยอดจ์ ได้รับกำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

2005 (Unesco World Heritage Site) เรือเฟอร์ร่ี จะค่อยๆล่องไปตำมช่องน ำ้ทะเลที่กดัเซำะเข้ำมำตำม แนวช่องเขำที่

เคยเป็นธำรน ำ้แขง็ เมื่อหลำยล้ำนปีก่อน ซึ่งเส้นทำงจำกไกแรนเกอร์ จนออกไปถงึทะเลนอกนั้นมรีะยะทำงถงึ 80 

กโิลเมตร ท่ำนจะเหน็ควำมงดงำมในแบบฉบบัของนอร์เวย์อย่ำงแท้จริง บ้ำนเรือนผู้คน และฟำร์มหลำยๆแห่ง สร้ำงอยู่บน

หน้ำผำ สวยงำมเป็นอย่ำงย่ิง ผ่ำนชมน ำ้ตกที่ละลำยจำกธำรน ำ้แขง็บนยอดเขำ ไหลลมำกระทบน ำ้ทะเลด้ำนล่ำงเป็น

ประกำย บำงครังท ำให้เกดิรุ้งกนิน ำ้ ประทบัใจย่ิงนัก ชมน ำ้ตกเจด็พ่ีน้อง (Seven Sitters Waterfall) ที่แบ่งสำยน ำ้เป็นเจด็

สำยไหลลงมำยงัเบื่องล่ำง ผ่ำนชมน ำ้ตกผ้ำคลุมหน้ำเจ้ำสำว (Bridal Veil Waterfall) จนกระทั้งถงึเมอืงเฮลล์สลี น ำท่ำน

ออกเดนิทำงต่อสู่เมอืง โลเอน “Loen” น ำท่ำนนั่ง SKY LIFT สู่ยอดเขำโฮเว่น (HOVEN) เพ่ือชมวิวที่สวยที่สดุแห่งเหนึ่ง

ของนอร์เวย ์

 

 

 

 



ท่ีพกั  HOTEL LOENJORD หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) เมืองบริคสดำลสบ์รี – จุดชมวิว - เมืองฟลมั 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดนิทำงสู่ศนูย์นักท่องเที่ยว เมืองบริคสดำลสบ์รี Briksdalsbre น ำท่ำนเปล่ียนบรรยำกำศ โดยกำรขึ้น รถโทลล ์  

(Troll Cars) รถจะน ำท่ำนลัดเลำะตำมเส้นทำงที่ใช้น ำเที่ยวมำเป็นร้อยปี (สมยัก่อนใช้รถม้ำ) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว 

ธำรน ำ้แขง็บริคสดำลส ์Briksdal Glacier ผ่ำนชมน ำ้ตกที่สวยงำมระหว่ำงเส้นทำง เดนิทำงถงึจุดชมวิว มเีวลำให้ท่ำนได้ชื่น

ชมกบัควำมงดงำมของธรรมชำตอินับริสทุธิ์อย่ำงเตม็ที่ ท่ำนจะเหน็ธำรน ำ้แขง็ไหลลงมำบรรจบกบัทะเลสำบสเีขยีวแสน

สวยงำม 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จำกนั้นน ำท่ำนออกเดนิทำงโดยรถโค้ชสู่ เมือง ฟลมั แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงำม ชื่นชมกบัธรรมชำตขิองน ำ้ตกที่ไหลริน

จำกภผูำอนัสงูชนัลงสู่เบื้องล่ำงเป็นภำพที่ตดิตำตรึงใจไปอกีนำนแสนนำน แวะเมอืงฟลัมเพ่ือรับประทำนอำหำร เป็นเมอืง

ริมชำยฝั่งฟยอร์ด ที่มชีื่อเสยีงของประเทศนอร์เวย์ ระหว่ำงทำงแวะเมอืง MANNHELLER เพ่ือลงเรือเฟอร์ร่ี ข้ำมไปสู่

เมอืง FODNES และเดนิทำงต่อไปยงัเมอืงฟลัม 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ท่ีพกั  FRETHEIM HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6) ล่องเรือชม ซองนฟ์อยรด์ - เมืองกูด๊วำเกน้ - นัง่รถไฟสำยโรแมนติก FLAMSBANA - วอสส 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนล่องเรือออกไปสมัผสัธรรมชำตทิี่โด่งดงัสวยงำมตดิอนัดบัโลก ชม ซองนฟ์ยอรด์ ที่ยำวและลึกที่สดุของนอร์เวย์ 

ในหมู่ฟยอร์ดที่นี่นับว่ำมชีื่อเสยีงที่สดุแห่งดนิแดนยุโรปเหนือ ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น คงิ ออฟ ฟอยร์ด ที่กนิพ้ืนที่ลึก 

เข้ำมำในแผ่นดนิมำกที่สดุด้วยควำมยำวกว่ำ 200 กโิลเมตร โดยเข้ำไปไกลถงึหมู่บ้ำนเลก็ๆในแผ่นดนิลึก จำกนั้น 

ล่องเรือสู่ เมอืงกูด๊วำเกน้ (GUDVANGEN) ใช้เวลำล่องเรือประมำณ (1 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 



น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองฟลมั เมอืงที่ตั้งสถำนีรถไฟสำยโรแมนตกิฟลัม-ไมดรัล ให้ท่ำนสมัผสัประสบกำรณ ์นั่งรถไฟ 

สำยโรแมนติกฟลมั-ไมดรลั (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  

Journey in The World นับเป็นเส้นทำงรถไฟสำยที่โรแมนตกิที่สดุในยุโรปเหนือ ลอดอโุมงคท์ี่เจำะทะลุภเูขำ ผ่ำน

ทะเลสำบ แม่น ำ้ และน ำ้ตกเหนือคณำนับที่เกดิจำกกำรละลำยของหิมะบนภเูขำ มุ่งสู่สถำนีไมดรัล (Myrdal)  

ศูนย์กลำงของรถไฟสำยโรแมนตกิ ตั้งอยู่บนควำมสงู 857 เมตร เหนือระดบัน ำ้ทะเลใกล้กบัฟยอร์ด Aurland ที่มภีมูิ 

ทศัน์งดงำมสดุสำยตำ ที่ท่ำนจะได้ชมปรำกฏกำรณท์ำงธรรมชำตฟิยอร์ด อนัเกดิจำกกำรละลำยของธำรน ำ้แขง็ปกคลุม

เหนือ หลังจำกนั้นเปล่ียนกำรเดนิทำงโดยรถไฟสูเ่มอืงวอส (Voss) 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ท่ีพกั RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง (7) นัง่เรือเฟอรร่ี์ – เมืองSOLONES – เมืองคริสเตียนซุนด ์- เสน้ทำง ATLANTIC  ROAD 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ออกเดนิทำงสู่ เบอรเ์กน้ (BERGEN) อดตีเมอืงหลวงเก่ำของนอร์เวย์ และเมอืงท่ำที่ใหญ่ที่สดุของยุโรปเหนือ เมอืง 

ท่ำศูนย์กลำงกำรประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอรเ์วย์ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สถำนี Floibanen เพ่ือให้ท่ำนได้สมัผสั 

ประสบกำรณใ์หม่ โดยนั่งรถรำงไฟฟ้ำ Floibanen เพ่ือไปชมทวิทศัน์อนังดงำมบนยอดเขำฟลอเยน (Mount Floyen) 

 ซึ่งสงูถงึ 320 เมตร จำกระดบัน ำ้ทะเล ท่ำนจะได้ชมควำมงำมของกรงุเบอร์เก้น ที่ตั้งอยู่บนปำกฟยอร์ดนอร์เวย์ ซึ่ง 

เป็นปลำยทำงเส้นทำงสำยฟยอร์ดอนังดงำมที่สดุ น ำท่ำนชมบริเวณท่ำเรือเก่ำ บริกเกน (BRYGGEN) ซึ่งเป็น 

สญัลักษณข์องเมอืง องคก์ำรยูเนสโกได้ให้เงินมำบูรณะและขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกนับได้ว่ำเป็นเมอืงที่มคีวำม 

งดงำมทำงชัยภมูทิี่ตั้งและมคีวำมน่ำรักด้วยสสีนัรำวลูกกวำดของอำคำรบ้ำนเรือนของ น ำท่ำนสู่บรเิวณริมอ่ำวเบอร์เก้น 

ซึ่งเป็นตลำดขำยปลำในปัจจุบนัที่มอีำยุมำกว่ำ 100 ปี ตลำดปลำ TORGET ถอืเป็นเอกลักษณข์องเมอืงเบอร์เก้น ที่ม ี

มำแต่ศตวรรษที่ 12 เป็นตลำดกลำงแจ้งขนำดใหญ่ตั้งอยู่ริมน ำ้ที่มชีื่อเสยีง น ำท่ำนสู ่ตลำดปลำ BERGEN FISH  

MARKET ให้ท่ำนได้เดนิเล่นชมบรรยำกำศอนัแสนคกึคกัของตลำดแห่งนี้  ชมกำรค้ำขำยอำหำรทะเลทั้งของสดและ

หลำกหลำยเมนูที่รังสรรคป์รงุรสชำตทิี่แสนอร่อยของแต่ละร้ำน โดยเฉพำะปลำแซลมอนตวัใหญ่ คำเวียร์สดๆ ปลำ 

ชนิดต่ำงๆ กุ้งลอ็ปสเตอร์ หอยนำงรม ปู และอำหำรทะเลอกีมำกมำย บริเวณใกล้เคยีงยังเป็นร้ำนค้ำของที่ระลึก  

 

 

 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิ 

16.00 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงออสโล โดย สำยกำรบิน SCANDINAVIAN AIRLINE เที่ยวบนิที่ SK274  



16.55 น. เดนิทำงถงึเมอืงออสโล จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ร้ำนอำหำร 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (ฆรำวำส) 

ท่ีพกั  RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง(8) นัง่เรือเฟอรร่ี์ – เมืองSOLONES – เมืองคริสเตียนซุนด ์- เสน้ทำง ATLANTIC  ROAD 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่เมืองที่ถูกสถำปนำขึ้นเมื่อประมำณ 60 ปี แต่มีประวัติศำสตร์ย้อนหลังกว่ำ 900 ปี น ำท่ำนชมสวน

ประติมำกรรมวิกเกลแลนด ์(Vigeland Sculpture Park) ควำมพิเศษของสวนแห่งนี้ อยู่ที่ผลงำนศิลปะประติมำกรรม 

กำรแกะสลักรูปเหมือนจำกหินแกรนิต และกำรหล่อรูปคนด้วยส ำริด ในเร่ืองรำวเกี่ยวกบัวัฏจักรชีวิตมนุษย์ เป็นผลงำน

ของกุสตำฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏมิำกรชำวนอร์เวย์ชื่อดัง อกีทั้งสวนนี้ ยังได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นสวนประติมำกรรมที่ใหญ่

ที่สดุในโลก จำกนั้นน ำท่ำนชมลำนกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น นี้ตั้งสงูตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำ เป็นสถำนที่จัดกำรแข่งขัน

กฬีำโอลิมปิกฤดูหนำวในปี 1952  

 

 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ซีฟู้ด 

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงเข้ำชม “พพิธิภณัฑเ์รือไวก้ิง” (The Viking Ship Museum) สถำนที่จัดแสดงประวัตคิวำม 

เป็นมำของหนึ่งในพำหนะชิ้นส ำคญัที่สดุของโลกอย่ำงเรือไวกิ้ง และพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้จะไม่ย่ิงใหญ่ระดบัโลกเลยหำกไม่ 

มกีำรจัดแสดงเรือไวกิ้งโบรำณ 3 ล ำอำยุพันกว่ำปีที่เคยจมอยู่ใต้ดนิรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและมกีำรขดุพบในปี 1867  

หรือเมื่อ 150 ปีก่อน สนันษิฐำนว่ำเรือไวกิ้งที่ขดุค้นพบนี้สร้ำงขึ้นช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 โดยยังอยู่ในสภำพเกอืบ 

สมบูรณ ์มเีพียงบำงล ำเท่ำนั้นที่แตกหักไปบ้ำงจำกเร่ียวแรงของรถแทรกเตอร์ที่เข้ำไปบุกเบกิพ้ืนที่บริเวณที่เรือถูกฝงั 

อยู่และพบเรือเข้ำโดยบงัเอญิก่อนจะมกีำรเริ่มต้นขดุค้นกนัอย่ำงเป็นทำงกำร 

   

 

 

 

น ำท่ำน ชอ้ปป้ิงยำ่นคำรล์ โจฮนัเกท (Karl Johangen Gate)  

ย่ำนถนนคนเดนิ สนิค้ำของฝำกที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคอื  

เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สนิค้ำและของที่ระลึกต่ำงๆ  

มรีำคำค่อนข้ำงสงู เนื่องจำกนอร์เวย์เป็นประเทศที่มค่ีำครองชีพ 

สงูที่สดุในโลกประเทศหนึ่ง  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง (ฆรำวำส) 

ท่ีพกั Radisson Blu Plaza Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ  

 



วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง  (9) ออสโล - สนำมบินสุวรรณภูม ิ

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิ.... ให้ทุกท่ำนได้มเีวลำในกำรท ำ TAX REFUND 

13.30 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG955 

 

วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง  (10) สนำมบินสุวรรณภูม ิ

06.20 น. เดนิทำงถงึ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิำพ 

 

 

 


