EXCLUSIVE GRAND NORWAY 10D7N
นำท่ำนสู่ดินแดนในฝัน ณ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศมี่ร่ำรวยไปด้ วยทะเลสำบ ป่ ำไม้ และ ภูเขำแสนสวย
ชมควำมเป็ นที่สดุ จำกควำมงำมที่ธรรมชำติรังสรรค์
ล่องเรือชม 2 ฟยอร์ด ชื่อดัง ไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ และ ซองน์ฟยอร์ด
“ฟลัมสบำนำ” หนึ่งในเส้ นทำงรถไฟที่สงู และสวยที่สดุ ในโลก
นั่งรถข้ ำมทะเล บนถนนสำย ATLANTIC ROAD, THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD
กำหนดกำรเดินทำง

พฤษภำคม – กันยำยน 2562

วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
22.00น.
คณะพร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมชิ ้ัน 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย พบเจ้ ำหน้ ำบริษัทฯ ลีลำ
วดี ฮอลิเดย์ รอต้ อนรับพร้ อมอำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำรต่ำงๆ
วันที่สองของกำรเดินทำง (2) กรุงเทพฯ – สนำมบินออสโล-ลิลล์แฮมเมอร์ – พิพธิ ภัณฑ์กลำงแจ้งไมฮอแกน - เอนัลสเนส
00.55น.
นำคณะออกเดินทำงสู่ นอร์เวย์ โดยสำย กำรบินไทย เที่ยวบิน TG 954
07.25น.
เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติออสโล ประเทศนอร์เวย์ ดินแดนรำชินีแห่งฟอยร์ดและผู้คนเป็ นมิตรที่สดุ แห่งหนึ่งของ
โลก
08.00น.
คณะเดินทำงจำก เมืองออสโล (OSLO) นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลิลล์แฮมเมอร์ (LILLEHAMMER) เมืองแห่งกีฬำโอ
ลิมปิ คฤดูหนำวที่โด่ง ดังของนอร์เวย์ เคยเป็ นเจ้ ำภำพ โอลิมปิ คในปี ค.ศ.1994 และ ใน ปี ค.ศ. 2016 ยัง ได้ รับเลือก
เป็ นเจ้ ำภำพกีฬำฤดูหนำว สำหรับเยำวชนอีกด้ วย ควำมสวยของตัวเมืองเก่ำที่อนุรักษ์ บ้ ำนไม้ สสี นั สดใสดังเดิมเอำไว้ ทำ
ให้ นักท่องเที่ยวนิยมมำเก็บภำพนี้เป็ นจำนวนมำก ตัวเมืองอยู่ตดิ กับทะเลสำบมโจซำ (LAKE MJOSA) ที่สวยงำม

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

นำท่ำนเดินทำงสู่ พิพธิ ภัณฑ์กลำงแจ้งไมฮอเกน (MAIHAUGEN OPEN AIR MUSEUM) เป็ นพิพิธภัณฑ์
กลำงแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ในนอร์เวย์ มีอำคำรอนุรักษ์ใน รูปแบบต่ำงๆ กว่ำ 200 หลัง ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็ นสถำปัตยกรรม แบบ
ชำวไวกิ้ง ที่ย้อนหลังไป ในช่วงปี ค.ศ.1200 ท่ำนจะได้ เห็นโบสถ์สตำฟ ที่สร้ ำงด้ วยไม้ โรงนำที่น่ำรักของชำวเหนือ หรือ
บ้ ำนเรือนที่อนุรักษ์ไว้ ได้ อย่ำงดี อิสระให้ ท่ำนเดินเล่น เก็นภำพควำมสวยงำมอย่ำงจุใจ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเอนัลสเนส
Andalsnes เมืองริมฝั่งฟยอร์ด ท่ำนจะได้ สมั ผัสธรรมชำติอนั งดงำม ทั้งภูเขำหิมะ ทะเลสำบ และ ฟยอร์ด ใช้ ระยะเวลำ
เดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
GRAND BELLEVUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3) นังเรื
่ อเฟอร์รี่ – เมืองSOLONES – เมืองคริสเตียนซุนด์ - เส้นทำง ATLANTIC ROAD
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง AFARNES เพื่อนำท่ำนขึ้นเรือ เฟอร์ร่ี เดินทำงสู่ เมือง SOLONES จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองค
ริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND) เมืองหลวงอย่ำงไม่เป็ นทำงกลำงของบริเวณชำยฝั่งตอนใต้ ใน ปี 1639 กษัตริย์คริส
เตียนที่ส่แี ห่งเดนมำร์กและนอร์เวย์ทรง เลือก สถำนที่เพื่อสร้ ำงปรำกำรในกำรควบคุมดูแล บริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเล
เหนือและบอลติก นำท่ำนชม (ภำยนอก) คริสเตียนซุนด์ โอเปร่ำเฮำส์ ซึ่งได้ รับกำรยอมรับว่ำเป็ นโอเปร่ำเฮำส์ท่เี ก่ำแก่
ที่สดุ ของประเทศนอร์เวย โดยมีกำรก่อสร้ ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1914 ตัวอำคำรถูกสร้ ำงขึ้นในสไตล์ อำร์ตนูโว อำคำร
เก่ำแก่ท่ตี ้งั อยู่ในใจกลำงเมือง และเป็ นหนึ่งในอำคำรไม่ก่แี ห่งที่รอดเหตุระเบิดในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 จำกนั้นนำท่ำน
ชม ย่ำนเมืองเก่ำของเมืองคริสเตียนซุนด์ ที่เรียกกันว่ำ Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชำยฝั่งทะเล ชื่นชมในควำมงดงำม
ของอำคำร โบรำณที่มสี ถำปัตยกรรมที่ไม่ซำ้ กัน

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนออกเดินทำงโดยใช้เส้นทำงสำย V.64 ข้ ำมเกำะแก่งต่ำงๆ ในมหำสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็ นที่ร้ จู ักกันใน
ชื่อ ATLANDTIC ROAD เชื่อมกับเกำะต่ำงๆในนอร์เวย์โดยมีควำมยำว 8 กิโลเมตร ลักษณะเป็ นสะพำนต่ำๆ ที่
ยื่นออกไปในทะเลเชื่อมระหว่ำงชุมชนชำยฝั่งขนำดเล็ก จำกเมืองคริสเตียนซุนด์ไปยังเกำะโมลเด มีจุดที่สงู ที่สดุ คือ
สะพำน Storseisundet สะพำนยำว 260 เมตรที่สถำปนิกออกแบบเป็ นเส้นโค้ งที่งดงำมอย่ำงน่ำทึ่ง เป็ นสะพำนสวยงำม ที่สดุ
และอันตรำยที่สดุ ในบรรดำสะพำนทั้งหมด เส้ นทำงนี้ได้ รับกำรยกย่องจำกนิตยสำร THE GUARDIAN ของ
อังกฤษให้ เป็ น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORD นับเป็ นรประสบกำรณ์กำรเดินทำงที่สำคัญของทุกท่ำนที่
จะประทับใจไปอีกนำน ระหว่ำงทำง เดินทำงถึงเมืองโมลเด Molde จำกนั้นนำท่ำนและรถโค้ ชลงเรือเฟอร์ร่ี ข้ ำมฝั่ง

จำกเมืองโมลเด สู่เมืองเวส์ทเนส เพื่อเดินทำงต่อไปยัง เมืองออลิซนุ ด์ (ALESUND) เมืองที่มศี ิลปะอำร์ตนูโว ซึ่ง
สวยงำมที่สดุ แห่งหนึ่งในเขตซีกโลกเหนือ นำท่ำนขึ้นเขำ Aksla สู่จุดชมวิวที่สวยงำม ที่เรียกว่ำ FJELLSTUA VIEW POINT
ด้ วยกำรเดินบันได 418 ขึ้น ซึ่งจะได้ พบกับเมืองออลิซนุ ด์ ทั้งเมือง ที่ส่วนหนึ่งเป็ นแหลมยื่นลงไปในทะเล

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
SCANDIC AALESUND หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4) นังเรื
่ อเฟอร์รี่ – หุบผำแห่งโทรลล์ – ล่องเรือชม ไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ - เมืองโลเอน
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง LINGE โดยนำรถ ลงเรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ ำมต่อไปยัง EIDSDAL จำกน้ั นนำท่ำนเดินทำงสู่จุด ชมวิว
โทรลล์ทิเกน หรือหุบผำแห่งโทรลล์ (Trollstigen) เป็ นจุดชมวิวที่ สวยงำมมำกที่สดุ จุดหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ โดย
เส้ นทำงจะพพับไปพับมำ ถือว่ำเป็ นสุดยอดแห่งกำรเดินทำงโดยรถยนต์ โดยแสดงให้ เห็นถึงควำมสำมำรถของชำว
นอร์เวยอ์ย่ำงงแท้ จริง

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนลงเรือ เพือ่ ล่องชมควำมงำมของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ ได้ รับกำรขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
2005 (Unesco World Heritage Site) เรือเฟอร์ร่ี จะค่อยๆล่องไปตำมช่องนำ้ ทะเลที่กดั เซำะเข้ ำมำตำม แนวช่องเขำที่
เคยเป็ นธำรนำ้ แข็ง เมื่อหลำยล้ ำนปี ก่อน ซึ่งเส้ นทำงจำกไกแรนเกอร์ จนออกไปถึงทะเลนอกนั้นมีระยะทำงถึง 80
กิโลเมตร ท่ำนจะเห็นควำมงดงำมในแบบฉบับของนอร์เวย์อย่ำงแท้ จริง บ้ ำนเรือนผู้คน และฟำร์มหลำยๆแห่ง สร้ ำงอยู่บน
หน้ ำผำ สวยงำมเป็ นอย่ำงยิ่ง ผ่ำนชมนำ้ ตกที่ละลำยจำกธำรนำ้ แข็งบนยอดเขำ ไหลลมำกระทบนำ้ ทะเลด้ ำนล่ำงเป็ น
ประกำย บำงครังทำให้ เกิดรุ้งกินนำ้ ประทับใจยิ่งนัก ชมนำ้ ตกเจ็ดพี่น้อง (Seven Sitters Waterfall) ที่แบ่งสำยนำ้ เป็ นเจ็ด
สำยไหลลงมำยังเบื่องล่ำง ผ่ำนชมนำ้ ตกผ้ ำคลุมหน้ ำเจ้ ำสำว (Bridal Veil Waterfall) จนกระทั้งถึงเมืองเฮลล์สลี นำท่ำน
ออกเดินทำงต่อสู่เมือง โลเอน “Loen” นำท่ำนนั่ง SKY LIFT สู่ยอดเขำโฮเว่น (HOVEN) เพื่อชมวิวที่สวยที่สดุ แห่งเหนึ่ง
ของนอร์เวย์

ที่พกั

HOTEL LOENJORD หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง (5) เมืองบริคสดำลส์บรี – จุดชมวิว - เมืองฟลัม
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เดินทำงสู่ศนู ย์นักท่องเที่ยว เมืองบริคสดำลส์บรี Briksdalsbre นำท่ำนเปลี่ยนบรรยำกำศ โดยกำรขึ้น รถโทลล์
(Troll Cars) รถจะนำท่ำนลัดเลำะตำมเส้นทำงที่ใช้ นำเที่ยวมำเป็ นร้ อยปี (สมัยก่อนใช้ รถม้ ำ) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว
ธำรนำ้ แข็งบริคสดำลส์ Briksdal Glacier ผ่ำนชมนำ้ ตกที่สวยงำมระหว่ำงเส้ นทำง เดินทำงถึงจุดชมวิว มีเวลำให้ ท่ำนได้ ช่นื
ชมกับควำมงดงำมของธรรมชำติอนั บริสทุ ธิ์อย่ำงเต็มที่ ท่ำนจะเห็นธำรนำ้ แข็งไหลลงมำบรรจบกับทะเลสำบสีเขียวแสน
สวยงำม

เที่ยง

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงโดยรถโค้ ชสู่ เมือง ฟลัม แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงำม ชื่นชมกับธรรมชำติของนำ้ ตกที่ไหลริน
จำกภูผำอันสูงชันลงสู่เบื้องล่ำงเป็ นภำพที่ตดิ ตำตรึงใจไปอีกนำนแสนนำน แวะเมืองฟลัมเพื่อรับประทำนอำหำร เป็ นเมือง
ริมชำยฝั่งฟยอร์ด ที่มชี ่ อื เสียงของประเทศนอร์เวย์ ระหว่ำงทำงแวะเมือง MANNHELLER เพื่อลงเรือเฟอร์ร่ี ข้ ำมไปสู่
เมือง FODNES และเดินทำงต่อไปยังเมืองฟลัม
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
FRETHEIM HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง (6) ล่องเรือชม ซองน์ฟอยร์ด - เมืองกูด๊ วำเก้น - นังรถไฟสำยโรแมนติ
่
ก FLAMSBANA - วอสส
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนล่องเรือออกไปสัมผัสธรรมชำติท่โี ด่งดังสวยงำมติดอันดับโลก ชม ซองน์ฟยอร์ด ที่ยำวและลึกที่สดุ ของนอร์เวย์
ในหมู่ฟยอร์ดที่น่นี ับว่ำมีช่ อื เสียงที่สดุ แห่งดินแดนยุโรปเหนือ ได้ รับสมญำนำมว่ำเป็ น คิง ออฟ ฟอยร์ด ที่กนิ พื้นที่ลึก
เข้ ำมำในแผ่นดินมำกที่สดุ ด้ วยควำมยำวกว่ำ 200 กิโลเมตร โดยเข้ ำไปไกลถึงหมู่บ้ำนเล็กๆในแผ่นดินลึก จำกนั้น
ล่องเรือสู่ เมืองกูด๊ วำเก้น (GUDVANGEN) ใช้ เวลำล่องเรือประมำณ (1 ชั่วโมง 30 นำที)

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟลัม เมืองที่ต้งั สถำนีรถไฟสำยโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล ให้ ท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ นั่งรถไฟ
สำยโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train
Journey in The World นับเป็ นเส้ นทำงรถไฟสำยที่โรแมนติกที่สดุ ในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ท่เี จำะทะลุภเู ขำ ผ่ำน
ทะเลสำบ แม่นำ้ และนำ้ ตกเหนือคณำนับที่เกิดจำกกำรละลำยของหิมะบนภูเขำ มุ่งสู่สถำนีไมดรัล (Myrdal)
ศูนย์กลำงของรถไฟสำยโรแมนติก ตั้งอยู่บนควำมสูง 857 เมตร เหนือระดับนำ้ ทะเลใกล้ กบั ฟยอร์ด Aurland ที่มภี มู ิ
ทัศน์งดงำมสุดสำยตำ ที่ท่ำนจะได้ ชมปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติฟยอร์ด อันเกิดจำกกำรละลำยของธำรนำ้ แข็งปกคลุม
เหนือ หลังจำกนั้นเปลี่ยนกำรเดินทำงโดยรถไฟสูเ่ มืองวอส (Voss)

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ ดของกำรเดินทำง (7) นังเรื
่ อเฟอร์รี่ – เมืองSOLONES – เมืองคริสเตียนซุนด์ - เส้นทำง ATLANTIC ROAD
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ เบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่ำของนอร์เวย์ และเมืองท่ำที่ใหญ่ท่สี ดุ ของยุโรปเหนือ เมือง
ท่ำศูนย์กลำงกำรประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอร์เวย์ นำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนี Floibanen เพื่อให้ ทำ่ นได้ สมั ผัส
ประสบกำรณ์ใหม่ โดยนั่งรถรำงไฟฟ้ ำ Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อนั งดงำมบนยอดเขำฟลอเยน (Mount Floyen)
ซึ่งสูงถึง 320 เมตร จำกระดับนำ้ ทะเล ท่ำนจะได้ ชมควำมงำมของกรุงเบอร์เก้น ที่ต้งั อยู่บนปำกฟยอร์ดนอร์เวย์ ซึ่ง
เป็ นปลำยทำงเส้ นทำงสำยฟยอร์ดอันงดงำมที่สดุ นำท่ำนชมบริเวณท่ำเรือเก่ำ บริกเกน (BRYGGEN) ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง องค์กำรยูเนสโกได้ ให้ เงินมำบูรณะและขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกนับได้ ว่ำเป็ นเมืองที่มคี วำม
งดงำมทำงชัยภูมทิ ่ตี ้งั และมีควำมน่ำรักด้ วยสีสนั รำวลูกกวำดของอำคำรบ้ ำนเรือนของ นำท่ำนสู่บริเวณริมอ่ำวเบอร์เก้ น
ซึ่งเป็ นตลำดขำยปลำในปัจจุบนั ที่มอี ำยุมำกว่ำ 100 ปี ตลำดปลำ TORGET ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองเบอร์เก้ น ที่มี
มำแต่ศตวรรษที่ 12 เป็ นตลำดกลำงแจ้ งขนำดใหญ่ต้งั อยู่ริมนำ้ ที่มชี ่ อื เสียง นำท่ำนสู่ ตลำดปลำ BERGEN FISH
MARKET ให้ ท่ำนได้ เดินเล่นชมบรรยำกำศอันแสนคึกคักของตลำดแห่งนี้ ชมกำรค้ ำขำยอำหำรทะเลทั้งของสดและ
หลำกหลำยเมนูท่รี ังสรรค์ปรุงรสชำติท่แี สนอร่อยของแต่ละร้ ำน โดยเฉพำะปลำแซลมอนตัวใหญ่ คำเวียร์สดๆ ปลำ
ชนิดต่ำงๆ กุ้งล็อปสเตอร์ หอยนำงรม ปู และอำหำรทะเลอีกมำกมำย บริเวณใกล้ เคียงยังเป็ นร้ ำนค้ ำของที่ระลึก

เที่ยง
16.00 น.

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ได้ เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทำงสู่ เมืองออสโล โดย สำยกำรบิน SCANDINAVIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ SK274

16.55 น.
คำ่
ที่พกั

เดินทำงถึงเมืองออสโล จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ร้ำนอำหำร
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (ฆรำวำส)
RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่แปดของกำรเดินทำง(8) นังเรื
่ อเฟอร์รี่ – เมืองSOLONES – เมืองคริสเตียนซุนด์ - เส้นทำง ATLANTIC ROAD
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเข้ ำสู่เมืองที่ถูกสถำปนำขึ้นเมื่อประมำณ 60 ปี แต่มีประวัติศำสตร์ย้อนหลังกว่ ำ 900 ปี นำท่ำนชมสวน
ประติ มำกรรมวิกเกลแลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ควำมพิเศษของสวนแห่ งนี้อยู่ท่ผี ลงำนศิลปะประติมำกรรม
กำรแกะสลักรูปเหมือนจำกหินแกรนิต และกำรหล่อรูปคนด้ วยสำริด ในเรื่องรำวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ เป็ นผลงำน
ของกุสตำฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมำกรชำวนอร์เวย์ช่ ือดัง อีกทั้งสวนนี้ยังได้ รับกำรยอมรับว่ำเป็ นสวนประติมำกรรมที่ใหญ่
ที่สดุ ในโลก จำกนั้นนำท่ำนชมลำนกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น นี้ต้งั สูงตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำ เป็ นสถำนที่จัดกำรแข่งขัน
กีฬำโอลิมปิ กฤดูหนำวในปี 1952

เที่ยง

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ซี ฟู้ด
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ ำชม “พิพธิ ภัณฑ์เรือไวกิ้ ง” (The Viking Ship Museum) สถำนที่จัดแสดงประวัตคิ วำม
เป็ นมำของหนึ่งในพำหนะชิ้นสำคัญที่สดุ ของโลกอย่ำงเรือไวกิ้ง และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะไม่ย่งิ ใหญ่ระดับโลกเลยหำกไม่
มีกำรจัดแสดงเรือไวกิ้งโบรำณ 3 ลำอำยุพันกว่ำปี ที่เคยจมอยู่ใต้ ดนิ รอบๆ ออสโลฟยอร์ดและมีกำรขุดพบในปี 1867
หรือเมื่อ 150 ปี ก่อน สันนิษฐำนว่ำเรือไวกิ้งที่ขดุ ค้ นพบนี้สร้ ำงขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยยังอยู่ในสภำพเกือบ
สมบูรณ์ มีเพียงบำงลำเท่ำนั้นที่แตกหักไปบ้ ำงจำกเรี่ยวแรงของรถแทรกเตอร์ท่เี ข้ ำไปบุกเบิกพื้นที่บริเวณที่เรือถูกฝัง
อยู่และพบเรือเข้ ำโดยบังเอิญก่อนจะมีกำรเริ่มต้ นขุดค้ นกันอย่ ำงเป็ นทำงกำร

นำท่ำน ช้อปปิ้ งย่ำนคำร์ล โจฮันเกท (Karl Johangen Gate)
ย่ำนถนนคนเดิน สินค้ ำของฝำกที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ
เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้ น แต่สนิ ค้ ำและของที่ระลึกต่ำงๆ
มีรำคำค่อนข้ ำงสูง เนื่องจำกนอร์เวย์เป็ นประเทศที่มคี ่ำครองชีพ
สูงที่สดุ ในโลกประเทศหนึ่ง
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้ นเมือง (ฆรำวำส)
Radisson Blu Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง (9) ออสโล - สนำมบินสุวรรณภูมิ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ได้ เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน.... ให้ ทุกท่ำนได้ มเี วลำในกำรทำ TAX REFUND
13.30
นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG955
วันที่สิบของกำรเดินทำง (10) สนำมบินสุวรรณภูมิ
06.20 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

