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10 วนั นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 

 

 

มิถุนายน - ตุลาคม 2566 

เริมต้น 159,900 บาท 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิปต่างๆ ….บินภายใน 3 เทียว ไม่เหนือย) 

ออสโล – บินภายในสู่ เกาะโลโฟเตน – เลกเนส – พิพธิภัณฑ์ไวกงิ – สโวลแวร์ – นัสด์ฟยอร์ด 

รีนน์ – แฮมนอยด์ – ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโร้ด 

ราคาทัวร์ 159,900 บาท : 12 – 21 มิ.ย. 66/ 17-26 ก.ย. 66 / 13-22 ต.ค. 66 

ราคาทัวร์ 164,900 บาท : 23 ก.ค.-1 ส.ค.66 
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10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 

(เส้นทางแสนโรแมนติก แห่งประเทศนอร์เวย์) 
วันแรก  กรุงเทพ  
 

22.30 น.  คณะพบเจา้หน้าทีและมคัคุเทศก์ได้ทีเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U ประตูทางเขา้ที 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ชนั 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเอมิเรสต ์(EK) ณ สนามบินสุวรรณภมูิ 
 

วันทีสอง ออสโล  
 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเทียวบิน EK 385 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.10 ชม.)  สายการบินบริการอาหารคาํ บน

เครืองบิน 

04.45 น.        เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปลียนเทียวบิน 

07.30 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล โดยเทียวบิน EK159 สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครืองบิน (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 7.05 ชม.) 

12.35 น.  เดินทางถึง สนามบินออสโล ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านชมเมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย ครหลวงทีถูกสถาปนาขึนได้ไม่นาน แต่เบืองหลัง แห่ง

ความศิวิไลนีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์ยอ้นหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็น เมืองอาณานิคมใหญ่ ของ

จักรพรรดิไวกิงโบราณ ซึงอยู่ภายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบ 

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ นาํท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี ทีเรียงรายอยู่

รอบเมืองออสโล อาทิ ท ําเนียบรัฐบาล เนชันแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึงเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองออสโล นําท่านถ่ายรูปพระราชวงัหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) พระราชวงัแบบนีโอ

คลาสสิก สร้างขึนในปี 1848 และเปิดใหบ้ริการนาํเทียวชมพระราชวงัแก่สาธารณชน ในช่วงฤดูร้อน บริเวณจตัุรัส

ดา้นหน้าของพระราชวงัมีอนุสาวรียข์องกษตัริยค์าร์ล โจฮาน ซึงเป็นกษตัริยข์องสวีเดนและนอร์เวยใ์นปี 1818 ถึง 

1844 ยนืเด่นเป็นสัญลกัษณ์ 
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 นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ ทีรู้จกัในนาม Vigeland Sculpture Park สถานทีจดัแสดงผลงานศิลปะ 

ประติมากรรมและการแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคนดว้ยสัมฤทธิ ผลงานของ 'กุสตาฟ 

วิคเกอร์แลนด์' ปฏิมากรชือดงัไดแ้สดงถึงเรืองราวเกียวกบัวฏัจกัรชีวิตมนุษย ์ดยไดรั้บอนุญาตให้นาํผลงาน มาจดั

แสดงอย่างถาวรในอุทยานแห่งนี  นําท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกบัสถาปัตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate 

ประตูรัวเหล็กซึงสร้างขึนในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซึงเต็มไปดว้ย รูปปันสัมฤทธิ58 

ชินด้วยกัน, The Fountain รูปปันมนุษยแ์ละตน้ไม้ จาํนวน 20 ต้น ซึงแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ ของมนุษยแ์ละ

ธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คน  17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผูบ้ริสุทธิ เปรียบประหนึงเป็นบนัได

เวียนทีมนุษยต์่างปีนป่ายซึงกนัและกนั เพือไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The Wheel of Life วงลอ้แห่งชีวิตซึงเป็น

สัญลกัษณ์ของความไม่มีทีสินสุด การเวียนวา่ยตายเกิดของวฏัจกัรมนุษย ์  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Quality Hotel 33 **** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 

วันทีสาม ออสโล – เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล เพือเช็คอิน 

08.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินเอฟเนส โดยเทียวบิน DY 360 

10.35 น. เดินทางถึงสนามบินเอฟเนส แห่งเกาะโลโฟเตน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ (Svolvaer) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชวัโมง) เมืองในเขต

นอร์ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศนอร์เวย์และเป็นเมืองทีตังอยู่ในเกาะโลโฟเตน เกาะทีมีชือเสียง เรือง

ทศันียภาพทีสวยงามยิงของประเทศนอร์เวย ์ระหว่างการเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ท่านจะไดช้ม และสัมผสักับ

ธรรมชาติสองข้างทางทีสวยงามและแปลกตายิงแห่งเกาะโลโฟเตน อีกทังโลโฟเตน ยงัได้ชือว่าเป็นเกาะที

สามารถชมแสงเหนือและถ่ายภาพไดส้วยงามอีกแห่ง อนัเป็นผลจากการทีมีเทือกเขา ลอ้มรอบและมีหมู่บา้น

ชาวประมง ริมหาดเป็นช่วงๆ ช่วงฤดูร้อนบนเกาะโลโฟเตนได้ชือว่า “สวรรค์บนดิน” ของนักท่องเทียว และ

ในช่วงหน้าหนาว นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์งคราม (War Museum) ซึงภายใน จดัแสดงเสือผา้ เครืองแตง่กายและ 

อุปกรณ์ทางการทหารในสมัยสงครามโลกครังที 2 ภายในมีการจัดแสดงประวติัและข้อมูลเกียวกับการเกิด

สงครามโลกครังที 2 และผลพวงทีตามมา ให้ท่าน ไดมี้โอกาสยอ้นประวติัศาสตร์การเกิดสงครามโลกครังที 2 

ผา่นทางขา้วของเครืองใชต้่างๆทีมีการจดัเก็บและ จดัแสดงภายในพิพิธภณัฑแ์ห่งนี  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Scandic Svolvaer Hotel / Thon Hotel Lofoten **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีสี เกาะโลโฟเตน – เลคเนส – พิพธิภัณฑ์ไวกงิ – รีนน์ – นัสฟยอร์ด – แฮมนอยด์ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเลคเนส (Leknes) เมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองบนเกาะโลโฟเตน นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑไ์วกิง 

(Viking Museum) ซึงจดัแสดงศิลปวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวกิงในอดีตทียา้ยถินฐานมาปักหลงั ณ 

ผืนแผน่ดินนอร์เวยใ์นปัจจุบนั ท่านจะไดช้มขา้วของเครืองใช ้ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวกิงในอดีต  
 

 
 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองนัสฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหนึงเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งเกาะโลโฟเตน ท่านจะได้สัมผสักับ

ทศันียภาพอนัแปลกตา ภูเขาสลบัแม่นาํ และทะเลสาบทีสะทอ้นภาพเทือกเขาบนผืนนาํ ระหวา่งการเดินทางสู่เมือง

นัสฟยอร์ด นําท่านเทียวชมหมู่บา้นชาวประมง (Fisherman Village) ทีได้ชือว่าเป็น หมู่บา้นชาวประมงทีเก่าแก่

ทีสุดทยีงัไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดียงิอีกแห่งของนอร์เวย ์หมู่บา้นแห่งนีมีการรังสรรค ์หมู่บา้นหลากสีสัน ทงัแดง 

เหลือง เขียว และยงัคงอนุรักษบ์า้นเมืองเก่าไวอ้ย่างดียงิ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ ตามอธัยาศยั หรือจะนงัเล่นชิลล์ๆ  

จิบกาแฟ ชืนชมกบัธรรมชาติของเมืองนี นอกจากนี เมืองนัสฟยอร์ด ยงัไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้

เป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองรีนน์ (Reine) (ระยะทาง 41 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นาํท่านเทียวชม หมู่บา้น

แฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บา้นชาวประมงทีปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน ทีนักท่องเทียวสามารถ พบเห็นได้

บ่อยตามร้านขายของทีระลึกต่างๆ ภาพหมู่บา้นชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูง เป็นฉากหลงันบัเป็น

อีกหนึงทศันียภาพทีสวยงามยิง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ หมู่บา้นแฮมนอยด์ตามอธัยาศยั ได้

เวลานําท่านสู่เมืองรีนน์ นําท่านเทียวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ อีกแห่ง ทีมีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติอัน

สวยงามแห่งเกาะโลโฟเตน จากนนันาํท่านเดินทางสู่จุดปลายสุดของ เกาะโลโฟเตน กบัการแวะถ่ายรูปหมู่บา้น A 

ซึงเป็นหมู่บา้นทีตงัอยูป่ลายเกาะโลโฟเตน  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก   Eliassen Rorbuer Hotel/ Reine Rorbuer Hotel  หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : โรงแรมทีพักในเมืองรีนน์ หลายแห่งเป็นโรงแรมในลกัษณะบ้านพักตากอากาศ แบบหมู่บ้านชาวประมง 

ดังนนัในบ้าน 1 หลงัจะมี 2 ห้องนอนและใช้ห้องนําเดียวกัน 
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วนัทีห้า รีนน์ – โบโด  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือมอสคิเนส (Moskenes) เพือนงัเรือเฟอร์รีสู่เมืองโบโด 

07.00 น. เรือเฟอร์รีออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมอสคิเนส มุ่งหนา้สู่เมืองโบโด 

ให้ท่านได้อิสระเต็มทีกับการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ในระหว่างการล่องเรือสู่       

เมืองโบโด ฟยอร์ดแห่งเกาะโลโฟเตน เรียกไดว้่าเป็นเมืองฟยอร์ดทีสวยงามไม่แพ ้ฟยอร์ดแห่งแผ่นดินใหญ่ ของ

นอร์เวย ์หากโชคดีท่านอาจไดเ้ห็นปลาโลมาว่ายนาํเล่นตามเรือเฟอร์รีก็เป็นได ้

10.15 น. เรือเฟอร์รีจอดเทียบท่า ณ เมืองโบโด  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านเทียวชมเมืองโบโด (Bodo) เป็นเมืองทีมีความสําคัญทางด้านการท่องเทียว อีกทังยงัเป็นเมืองอยู่ทาง              

ตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ทีสุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ นําท่านเข้าชมมหาวิหารประจําเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo 

Domkirke) สร้างขึนในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารทีค่อนขา้งมีความทนัสมยั และมีขนาดใหญ่ทีสุดในเมืองโบโด 

โดยสิงทีโดดเด่นมากทีสุดก็คงจะเป็นหอระฆงัทีมีความสูงถึง 36 เมตร และการประดบัประดาหนา้ต่างทีสวยงาม 

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเทียวภายในเมืองโบโด จากนันนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์การบินแห่งนอร์เวย ์

(Norwegian Aviation Museum) ซึงจดัแสดงวิวฒันาการทางการบิน และเครืองบินรุ่นต่างๆ ทีใช้ในอุตสาหกรรม 

การบินของประเทศนอร์เวย ์
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัาคารทอ้งถิน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีกั  Thon Hotel Nordlys **** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีหก  ทรอนด์เฮม  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพือเช็คอิน 
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10.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโบโด สู่สนามบินทรอนดเ์ฮม โดยเทียวบิน WF 710 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินทรอนด์เฮม  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเทียวชมเมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองสวยอีกแห่งของประเทศนอร์เวย ์เป็นเมืองทีก่อตงัมาตงัแต่           

ยุคไวกิง ตงัอยู่ทางตอนกลางของประเทศนอร์เวย ์บา้นเรือนสองฝังสร้างขึนในแบบนอร์วีเจียน ทีเน้นสีสันโดด

เด่นสวยงาม สร้างขึนเรียงรายสองฝังริมแม่นําไนเดลวา (Nidelva) นับเป็นอีกทศันียภาพทีสวยงาม ไม่แพ้เมือง

เบอร์เกน นาํท่านเทียวชมความน่ารักและความสวยงามของเมืองนี นาํท่าน แวะถ่ายรูปกบัโบสถนิ์ดาโรส (Nidaros 

Cathedral) ซึงเป็นโบสถเ์ก่าแก่และใหญ่ทีสุดแห่งเมืองนี อิสระให้ท่าน ไดเ้ดินเล่น เก็บภาพความสวยงามของเมือง

นีตามอธัยาศยั นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานทีเก่าแก่ทีสุดของเมือง (Baklandet old bridge) 
 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  Clarion Hotel Trondheim **** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีเจ็ด ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – มอนเด 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะไดช้มความสวยงามของถนนเรียบทะเล 

หรือทีรู้จกัในนามแอตแลนติกโร้ด (Atlantic Ocean Road) มีความยาวทงัสิน 8.3 กิโลเมตรสร้างทอดยาวไป ตาม

เกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย ์ บนเส้นทางทีสูงชันสลบัคดเคียว และมีจุด Storseisundet  คือจุดทีสูงและสวยทีสุด 

เป็นสะพานทีมีเส้นโค้งอย่างน่าทึงและสวยงาม ซึงใช้เทคนิคในการออกแบบและการก่อสร้างสะพาน ทีน่า

ประทบัใจมาก ให้ท่านได้ชืนชมความสวยงามของเส้นทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ทีได้ชือเป็นเส้นทาง ทีสวย

ทีสุด 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองมอลเด (Molde) ผา่นเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเต็มรูปแบบ ซึงมีการก่อสร้างเพมิเติม เพือ

เชือมการเดินทางระหว่างเมืองคริสเตียนซุนด์และเมืองมอลเด ระหว่างทางท่านจะได้ชมทศันียภาพอนั สวยงาม

ของเสน้ทางทีเรียกไดว้า่สวยติดอนัดบั สถานทีไม่ควรพลาดหากมาเยอืนนอร์เวย ์
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั  Hotel Waterfront Alesud **** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีแปด มอนเด – ออลซุินด์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ (Alesund) เมืองทีได้ชือว่า เป็นเหมือนประตูสู่การชมฟยอร์ดอันสวยงาม ของ

นอร์เวย์ และยงัโดดเด่นด้วยบ้านเรือนสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว สีสันสดใส โดยบ้านเรือน             

ส่วนใหญ่ในเมืองนีสร้างขึนใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที 19 หลังได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหมค้รังใหญ ่

ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทศันียภาพ ฟยอร์ดและขุนเขา ตลอดการเดินทางสู่เมืองออลิซุนด ์

นับเป็นอีกหนึงทศันียภาพและความสวยงามตามธรรมชาติทีได้รังสรรค์ขึนในประเทศนอร์เวย ์นาํท่านเทียวชม

เมืองออลิซุนด์ เมืองแห่งบา้นเรือนอันมีสีสันสดใสในศิลปะแบบอาร์ตนูโว นําท่านเดินทางชม Brosudet หรือ

ท่าเรือเก่าแก่ ซึงเป็นหนึงในท่าเรือทีอดีตเคยเป็นทีขนส่งปลาคอดตากแห้งทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึง ของโลก อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองออลิซุนด ์และเดินเล่นภายในเมืองสวยอีกแห่งของ นอร์เวย ์
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
  

13.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินออลิซุนด ์

16.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินออลิซุนดสู่์ สนามบินออสโลโดยเทียวบิน DY 413 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Radisson Blu Scandinavia Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีเก้า  ออสโล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

10.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล 

14.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินดูไบ โดยเทียวบิน EK 160 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชวัโมง) 

22.45 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปลียนเครือง 
 

วันทีสิบ กรุงเทพมหานคร 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทียวบิน TK68 (บินประมาณ 9.40 ชวัโมง) 

15.25 น.     เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ กรณีทีพระราชวังหรือสถานทีท่องเทยีวใดปิด จะแจ้งและหาสถานทีเทียวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ *** 
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10 วัน นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 
ราคาทัวร์ 159,900 บาท : 12 – 21 มิ.ย. 66/ 17-26 ก.ย. 66 / 13-22 ต.ค. 66 

ราคาทัวร์ 164,900 บาท : 23 ก.ค.-1 ส.ค.66 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2566 มิ.ย - ตค. 2566 ก.ค. 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 159,900 164,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 17,000 20,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 155,900 159,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ (TK) เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

100,000 – 150,000 

ไ ม่ เอ าตัว เค รือ ง บิ น  BKK-DXB-OSL-DXB-BKK (TK) หั ก

ค่าใชจ่้าย (ตวัผูใ้หญ่) 

29,000 29,000 

ไม่รวมค่าวีซ่า 4,500 4,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทปีรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 

ทีสายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 3/2/2023) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 กก. (เนืองจากมีเทียวบินภายใน 3 เทยีวบิน) 

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียวนอร์เวย ์(ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัทอ่งเทยีวโดยสายการบิน EK / DY / WF  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ,  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายเุกิน 85 ปี) 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้นอร์เวย ์4,500 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ์) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์, คนขบัรถ ท่านละ 2,500 บาท (เรียกเก็บในอินวอยซ)์ 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สาํรองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชาํระหลงัจากสํารองทีนงัภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 

  งวดท ี2 : ชาํระส่วนทีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่าดาํเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน

ให้มดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

 วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว 

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา 

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านได้ทาํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่าน ชําระ

มาแลว้  หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทาง บุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 

 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่ เกิดความ

ล่าชา้ หรือยกเลิกเทียวบิน อนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัว่า 

ทวัร์นันๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์นัน

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํ

ให้ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศ ทีมีจะให้บริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ ในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบนิ 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด 

อีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนั ในถุงใส

พร้อมทจีะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร ชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิ ของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกาํหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตาํกว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้าย ในนาํหนกัส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยั การเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันันท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-25 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพือ

ขอยนืวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ดือและยดึติดกบัการยนืในสมยัก่อน ) 

 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งน้อย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป พืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน เป็นสี

เทาใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป กบัหนา้วซ่ีาทีเคยได)้  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาใบมรณะบตัร  

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกว่า  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายุตาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอม ซึงออกให้โดยทีว่าการเขต หรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขต หรืออาํเภอเท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบดิา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ เท่านนัและใหร้ะบุ

วา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์มีีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรบัรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

11. หลกัฐานการเงิน :   
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- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) รายการเดิน

บญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน ออกโดยธนาคาร และประทบัตรารับรองจากธนาคารทุกหนา้ ระบุชือเจา้ของบญัชี

ให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวีซ่า 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสัมพนัธว์า่ เป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก  

  

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 
 

 

 


