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จุดทองเที่ยวไฮไลท..ที่ไมซ้ําแบบใคร.โรงแรม4ดาว DELUXE พักดี ทานดี
 นําคณะเที่ยวชม กรุงโคเปนฮาเกน เมืองหลวงแสนสวยของ เดนมารก
 นําคณะเที่ยวชม กรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของ นอรเวย
 นําคณะเที่ยวชม กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงแสนสวยของ ฟนแลนด
 นําคณะเที่ยวชม กรุงสตอกโฮลม เมืองหลวงแสนสวยของ สวีเดน
 นําคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-เมียรดาล ประเทศนอรเวย
 นําคณะลองเรือชมซองนฟยอรด songe fjord ที่ยาวและลึกที่สุดในโลก
 นําคณะพักคาคืนบนเรือสําราญถึง2ลํา ซิลเลียรไลน และดีเอฟดีเอสDFDS
 ใหทานไดลิ้มรสอาหารแบบสแกนดิเนีเวียบนเรือสําราญทั้ง 2 ลํา
 นําคณะเขาชมอาคารซิตฮ
ี้ อลล สวีเดน สถานที่มอบ รางวัลโนเบล
 นําคณะเขาชม เมืองเบอรเกน เมืองริมทะเลอันสวยงาม เงียบสงบ

***หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%***พักโรงแรม7คืน+บนเรือสําราญ2คืน*
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเครื่อง หรูหรา มีระดับ
***ฉลองคริสมาสต+ปใหม 2019***
เดินทาง22ธ.ค.2561-02 ม.ค.2562

***เคาทดาวนที่สตอกโฮลม สวีเดน***
กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 8-16สัปดาหเพื่อความสะดวกในการจองตั๋วภายใน และยื่นVISA
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วันแรก(22ธ.ค.2561)
22.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ

วันทีส่ อง(23ธ.ค.2561)
โคเปนฮาเกน(เดนมารก)-พระราชวังโรเซนบอรก-หองมงกุฎ
น้าํ พุเกฟออน-พระราชวังอมาเรียนบอรก-เมอรเมด-ถนนสตรอยก-ลองเรือสําราญDFDS
01.20 น.
07.40 น.

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งโคเปนฮาเก้น...โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg950 (บินตรง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเดนมาร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําคณะออกเดิ น ทางเที่ ยวชม กรุ ง โคเปนเฮเก น (เดนมาร ก ) ซึ่ งเป็ นเมื องหลวงและเมื องที่ ใหญ่ ที่สุ ดของ
ประเทศเดนมาร์ กจํานวนประชากรในมีเมืองมีท้ งั หมดประมาณ 500,000 คนและ เขตนครหลวงหรื อเมโทรทั้งหมด
ประมาณ 1,200,000 คนเศษ กรุ งโคเปนเฮเกนเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์กลางการบริ หารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็ นที่ต้ งั
พระราชวังหลวงในพระราชวงศ์เดนมาร์ ก โคเปนเฮเกนถื อว่าเป็ นเมื องเก่ าแก่ เมื องหนึ่ งของยุโรป ก่ อตั้งมาราว ๆ
คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 10 และเป็ นเมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศในแถบสแกนดิ เนเวี ย นํ า คณะเข า ชมภายใน
พระราชวังโรเซนบอรก (งดเข้าชมช่วงวันหยุดประจําปี ) ปราสาทหิ นทรายหลังงามที่สร้างในสไตล์ศิลปะสเป
เชียลดัทช์เรอเนสซองส์ ถูกสร้างขึ้นในปี คริ ส
ศตวรรษที่17 เป็ นพระราชวังที่ประทับในฤดู
ร้ อนมาจนถึ งปี คริ ส ต์ศตวรรษที่ 18 ปั จจุ บ ัน
พระราชวัง แห่ ง นี้ ได้ก ลายเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
ส ถ าน ที่ เก็ บ พ ร ะ ร าช ส ม บั ติ ลํ้ าค่ าใน
พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชินีแห่ งเดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั นําคณะเขาชมความอลังการของมหา
มงกุฎและสมบัติแหงราชวงศกษัตริย ,ราชินีเดนมารก พรอมชมเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีชื่อสียงของประเทศเดนมารก นําคณะชมบริ เวณด้านหน้าของ พระราชวังอามาเลียนบอรก ที่
ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ งเดนมาร์ ก เป็ นพระราชวังของ
พระเจ้าเฟรดเดอริ กที่ 3 ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 6ปี และอีก
16ปี ต่อมาได้เกิดเปลวเพลิงได้ลุกไหม้เผาผลาญพระราชวังอะมาเลียน
บอร์ กเสี ยจนแทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิม ต่อมาอะมาเลียนบอร์ กก
ลับมาผงาดอีกครั้งในรัชสมัยของเฟรดเดอริ คที่ 5 เมื่อนิ โคไลได้สร้างสรรค์อามาเลียนบอร์ กให้ดูกล้าแข็งแต่แฝงด้วย
ความอ่อนช้อยด้วยรู ปทรงสี่ เหลี่ยมสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางเป็ นสนามหญ้ากว้างมีอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าเฟรดเดอริ กที่
4 ตั้งอยู่ หากเวลาเหมาะสมท่านจะได้ชม พิธีการเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่ องแบบที่งดงาม หรื อถ่ายภาพมุม
ประทับ ใจคู่ กับ ทหารรั ก ษาพระองค์ จากนั้น นั่งรถชมเมื อง...ผ่านชม
จตุ รั ส ซิ ต้ ี ฮ อลล์,อาคารเทศบาลเมื อ งเก่ า , เขตย่านใจกลางเมื อ ง แวะ
ถ่ายรู ปคู่กบั เงือกนอยลิตเติ้ลเมอรเมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่ ง
ยังคงนั่งเศร้ ารอเจ้าชายตามเนื้ อเรื่ องในเทพนิ ยายอันลือลัน่ ของนักเล่า
นิ ทานระดับโลก ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ สัน ชมความสวยงามของ
น้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเ้ สี ยสละกับบุตรชายร่ วมสร้างเกาะซีแลนด์
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นําคณะเดินเลนชมความสวยงามของ ราวนทาวเวอร อาคารเกาแกคูบานคูเมือง และยาน

เที่ยง

ค่ํา

เขตทาเรือที่มีอาคารบานเรือนตั้งแตยุคคริสตศตวรรษที่ 17เรียงรายเปนภาพที่งดงาม
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บาย อิสระกับการชอปปงบริเวณ ถนนชอปปงสตรอยเยท Stroget เป็ นถนนสายช้อปปิ้ งที่ต้ งั อยู่
ใจกลางกรุ งโคเปนฮาเก้น ถือว่าเป็ นถนนสายช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุด
ในยุโรป มีความยาว1.8กิโลเมตรโดยเริ่ มตั้งแต่ศาลาว่าการเมือง
เยื้ อ งสวน สนุ กทิ โวลี สวน ส นุ กอั น เก่ าแก่ ป ระจํ า เมื อง
เปรี ยบเสมือนหัวใจของกรุ งโคเปนฮาเก้น ถนนสายนี้ นอกจาก
จะมี ร้ า นแบรนด์ เนมนานาชนิ ด ที่ ทุ ก ท่ า นรู ้ จ ัก กัน ดี แ ล้ว ยัง มี
จตุรัสกัมเมลทอร์ ฟ และ นํ้าพุอาร์ มาร์ เกอร์ ทอฟ ซึ่ งเป็ นจุดนัด
พบของชาวเดนิ ช หากท่านเดินช้อปปิ้ งจนเหนื่อยแล้ว ท่านยังสามารถหาช็อคโกแล็ตร้อนๆสู ตรเดนิ ช หรื อกาแฟหอมๆ
จากร้านกาแฟอันเก่าแก่และมีชื่อเสี ยงของชาวเดนิ ช เรี ยกได้ว่าท่านจะได้อรรถรสทั้งช้อป และชิ มของอร่ อยๆมากมาย
ภายในถนนเส้นนี้ ถนนสายนี้สิ้นสุ ดที่บริ เวณท่าเรื อนูฮาร์ฟ Nyhavn ****มีเวลาสบายๆไมตองรีบเรง***
พรอมนําคณะลงเรือสําราญขนาดใหญ ดีเอฟดีเอสDFDS (ลองเรือสําราญหรู)เรื อสําราญ
DFDS ลํานี้สะดวกสบายด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน
อาทิเช่น ภัตตาคาร,บาร์ ,ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชมสิ นค้า
ปลอดภาษี ฯลฯ นํ า ท่ า นล่ อ งสู่ ทะเลเหนื อจรดมหาสมุ ท ร
แอตแลนติ ก ออกเดิ น ทางจากกรุ งกรุ งโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ ก
ระหว่างการเดิ นทางท่านจะได้ชมออสโลฟยอร์ ดส่ วนหนึ่ งของฟ
ยอร์ด นอร์เวย์ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก สู่ กรุ งออสโล นอร์เวย์
บริ ก ารอาหารมื้ อ ค่ํ าแบบบุ ฟ เฟ ต อ าหารทะเลสแกนดิ เนเวี ย นซี ฟู ด Scandinavian
Seafood ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลเหนือ

ที่พัก: พักบนเรือสําราญ DFDS TOR LINE พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

(หองพักแบบเห็นวิวทะเล)
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วันทีส่ าม(24ธ.ค.2561)
เช้า

เที่ยง
บาย

ออสโล(นอรเวย)-เกโล(นอรเวย) ประตูสฟ
ู ยอรช-สเกอรดาเลน
สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ DOG SLEDING ลากเลือ่ นหมาฮัสกี-้ ฟลัม

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรื อ DFDS
นําคณะออกเดินทางสู เมืองเกโล Geilo ประตูสู่ฟยอร์ช นอร์ เวย์ (ออสโล-เกโล่ 240 ก.ม.เดินทาง3ช.ม.18
นาที) ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็ นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสําหรับการเล่นสกี ซึ่ ง
ในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผูค้ นที่รักการเล่นสกี ส่ วนในฤดูร้อนจะกลายเป็ นที่รวมของนักท่องเที่ยวผูช้ ื่นชมความ
บริ สุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลาและกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เดินทางถึง เมืองเกโล (GEILO)
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่ เมือง Skurdalen
ใหคณะไดสัมผัสประสบการณอันแปลกใหมบนทุงหิมะกับการนั่งลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ ตะลุย
หิมะขาวโพลน บนลานหิมะธรรมชาติของประเทศนอรเวย ประทับใจแนนอน หามพลาด

นํ าค ณ ะอ อ ก เดิ น ท าง สู เมื อ ง ฟ ลั ม
ป ร ะเท ศ น อ ร เวย ช ม วิ วทิ วทั ศ น ภู มิ
ประเทศที่สวยงามทางธรรมชาติ โตรก
ผ า ฟ ย อ ร ช ร ะห ว าง ก าร เดิ น ท าง
จนกระทั่งขูเมืองปลัม
(เกโล่ -ฟลัม 115 ก.ม.เดินทาง 1ช.ม.50นาที)
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

คํ่า
พักที่ : FRETHAIM hotel/FLAM MARINA HOTEL /ใกลเคียง
*หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองฟลัม เปนโรงแรมสไตลพื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ่งหองพักจะไมใหญมากนัก และมีจํานวนที่พักจํากัด หากที่พักในเมืองสตาฮาลมเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกลเคียงแทน
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วันทีส่ (ี่ 25ธ.ค.2561) เกโล(นอรเวย)-ฟลอม-นัง่ รถไฟลัมบานา-น้าํ ตกคีออส-วอส-เบอรเกน
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
ใหคณะไดเปลี่ยนบรรยากาศ โดยการนั่ง”รถไฟขบวนพิเศษฟลัมบานา” Flambana ใน
เส้นทางสายโรแมนติกจาก เมียร์ ดาล-ฟลัม สุ ดยอดรถไฟสายโรแมนติดอันโด่งดัง ซึ่ งเป็ นรถไฟสายที่ได้รับการกล่าว
ขานว่า สวยที่สุดสายหนึ่ งในทวีปยุโรป รถไฟนําท่านแล่นตัดผ่านไป
ตามช่องเขา ไต่ไปตามหน้าผา หรื อเจาะอุโมงค์เพื่อทะลุไปอีกฝั่งหนึ่ ง
ของภูเขา ผ่านหุ บเหว และนํ้าตกมากมายโดยเฉพาะ น้ําตกคีออส
ฟ อสเซน Kjosfossen ซึ่ งเป็ น
นํ้าตกขนาดใหญ่ ที่ มี ความงดงามและมี
ชื่ อเสี ยงที่ สุดแห่ งหนึ่ งของนอร์ เวย์ โดย
ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติอนั งดงามตลอดเส้นทาง และทัศนี ยภาพที่สุดแสน
โรแมนติก ซึ่ งงดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟ
จอร์ดที่มีอยูม่ ากมาย ที่จะตราตรึ งใจท่านไปอีกนานแสนนาน สู่ เมือง เมืองไมรดาล ที่
สู งถึง 866 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล อันเป็ นชุมทางของรถไฟซึ่งตั้งอยูบ่ นเทือกเขา อันสลับซับซ้อนสุ ดสายตา
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( วอส-เบอร์ เก้ น 106 ก.ม.เดินทาง 1ช.ม.30นาที)
ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์ เก้น เป็ นเมืองหลวงแห่ งศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเก่าแห่ งฟยอร์ ด ของประเทศนอร์ เวย์
อีกทั้งยังเป็ น เมืองมรดกโลก ประกาศโดยองค์การยูเนสโก Unesco ที่
สําคัญ ที่ นี่ ยงั เป็ นเมื องใหญ่ อนั ดับ 2 ของประเทศ และเป็ นเมื องท่ า
สําคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉี ยงใต้ของนอร์ เวย์ มีท้ งั เมืองเก่าย่าน
ชาวประมง ท่ าเที ย บเรื อ เดิ น สมุ ท ร และเป็ นศู น ย์ก ลางการขุด เจาะ
นํ้ามันของประเทศด้วย เบอร์ เก้นเป็ นศูนย์กลางทางการค้าของยุโรป
เหนือ ยิง่ กว่านั้นคือความเก่าแก่ของเมืองที่ก่อตั้งมากว่า 900 ปี แล้ว
ทําให้เบอร์เกนเป็ นเมืองท่าที่แสนคลาสสิ กงดงามที่สุดเมืองหนึ่ง
นําทานนั่งรถรางจากสถานีใจกลางเมืองเบอรเกน
ขึ้ น ไปยั ง ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์ สวยๆ งามๆ
ตลอดทาง แม้จะเป็ นฤดูหนาว แต่สาํ หรับเบอร์ เก้นแล้วนี่ คือเมืองที่มีอากาศไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์ เวย์จาก
การที่มีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแสนํ้าอุ่นเชื่ อมต่อกับทะเลเข้าสู่ เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่
รถรางจะเข้าจอดที่สถานี บนยอดเขาในระดับความสู งเหนื อระดับนํ้าทะเล 320 เมตร ทําให้มองเห็ นไกลไปถึงท่าเรื อ
ใหญ่ที่มีท้ งั เรื อรบและเรื อสําราญหรู เห็นบ้านเรื อนและผูค้ น เห็นถึงความเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรู ปแบบจากวิว
พาโนราม่าที่ทาํ ให้มองเห็นภาพความเป็ นเบอร์ เก้นได้ชดั เจนที่สุด นําคณะเที่ยวชมย่านตลาดปลา ตลาดนัดขายสิ นค้า
พื้นเมืองดอกไม้ งานศิลปะ อาหารทะเล พร้อมเดินเที่ยวชมเมืองเก่าของเบอร์ เกน ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ไปแล้ว
ด้วยห้องแถวสู ง 3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสี ขาว แดง เหลือง เขียว จัว่ หน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ ห์น่ารักตรงที่ดา้ นหน้ามักจะ
ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็ นรู ปหัวกวาง ตัวแคปริ คอน หรื อ ม้ามังกร และรู ปตุ๊กตาต่างๆ อาคารบริ กเกนถึ ง 61 หลัง
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม และยังใช้สอยเป็ นร้านค้า แกลเลอรี ร้านขาย
สิ นค้าที่ระลึก งานศิลปะ ร้านอาหาร ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ทาํ ให้อาคารบริ กเกนเป็ นเรื อนแถวที่งดงามที่สุดในโลกก็วา่ ได้
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คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : RADISSON BLUE HOTEL /ใกลเคียง

วันทีห่ า (26ธ.ค.2561) เบอรเกน-กูด วางเกน-ลองเรือชมฟยอรด-ฟลัม-โกล(นอรเวย)
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั ( เบอร์ เก้ น-กู๊ดวางเก้ น 148 ก.ม.เดินทาง 2ช.ม.)
นําคณะ”ลองเรือชมซองนฟยอรด”songe fjord ที่มีความยาวและความลึกที่สุดในโลก
มี ค วามยาวถึ ง 204 กม.จากทะเลเข้ามาในแผ่น ดิ น โดยเป็ นความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารนํ้าแข็ง
เมื่อหลายล้านปี เรื อจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิ ดโอกาสให้ท่านได้ดื่มดํ่า
กับ ความงดงามของทิ วทัศน์ ต่าง ๆ สายนํ้า หุ บ เขา หน้าผา ชื่ น ชม
ทัศ นี ย ภาพชวนฝั น ของ ซอจ น ฟยอร ด ที่ ส วยที่ สุ ด ของ
โลก ชมภู ผ าหิ น สู ง ตระหง า นที่ ธ รรมชาติ บ รรจง
สลั ก ไว ดู วิ จิ ต รพิ ส ดารบนเนิ น ลาดริ ม ฝ ง มี บ า นซั ม เมอร เฮ า ส ไม ส นเป น หย อ มๆ ซึ่ ง
ธรรมชาติไดบรรจงสรางขึ้นดวยกาลเวลาพันลานป...จนกรั่งเข้าสู่ เมืองฟลัม
เที่ยง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําคณะออกเดินทางสู เมืองเกโล Geilo ประตูสู่ฟยอร์ ช นอร์ เวย์ (ฟลัม-เกโล่ 115 ก.ม.เดินทาง1ช.ม.50
นาที) ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็ นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสําหรับการเล่นสกี ซึ่ ง
ในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผูค้ นที่รักการเล่นสกี ส่ วนในฤดูร้อนจะกลายเป็ นที่รวมของนักท่องเที่ยวผูช้ ื่นชมความ
บริ สุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลาและกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เดินทางถึง เมืองเกโล (GEILO)
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : geilo HOTEL/dr.holm hotel/bardora hoyfjellshotell /ใกลเคียง
*หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองเกโล เปนโรงแรมสไตลพื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ่งหองพักจะไมใหญมากนัก และมีจํานวนที่พักจํากัด หากที่พักในเมืองเกโลเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกลเคียงแทน

วันทีห่ ก(27ธ.ค.2561)
เกโล-ออสโล-ออสโล(นอรเวย)-ออสโล-ชมเมือง-ซิตฮี้ อลล
อุทยานฟรอกเนอร-พิพธิ ภัณฑเรือไวกิง้ -AKER BRYGGE-ชอปปง ถนนคนเดินสบายๆ
เช้า

เที่ยง
บาย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (เกโล่ -ออสโล 219 ก.ม.เดินทาง 3ช.ม.)
นําคณะออกเดินทางสู กรุงออสโล นครหลวงอันเก่าแก่ของประเทศนอร์ เวย์ เมื่อครั้งในอดีตสมัยที่นอร์ เวย์
อยูใ่ นอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ คนั้น นอร์ เวย์เคยย้ายเมืองหลวง
ถึง 2 ครั้ง จากกรุ งทรอนไฮม์ มาเป็ นเป็ นกรุ งเบอร์ เก้น จนกระทัง่ ได้
ย้ายมาเป็ นกรุ งออสโลจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั ที่มีความโอ่อ่าในเวลานี้
อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็ น
เมื องอาณานิ คมใหญ่ ของจัก รวรรดิ์ ไวกิ้ งโบราณ ซึ่ งอยู่ภายใต้ก าร
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าคณะเดิ น ชมเมื อ งชมทํ าเนี ย บรัฐบาล ,พระบรมมหาราชวั ง ,ศาลาสั น ติ ธ รรม ซึ่ง เป น
สัญลักษณของเมือง ,โบสถโดมคาทีดราล
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นําคณะเดิ น ทางเข้าชมภายใน อุ ท ยานฟรอกเนอร เพื่ อ ให้ ท่ านได้ช มผลงานของ
ปฏิ ม ากรเอกชาวนอร์ เวย์ ชื่ อ กุ ส ตาฟ วิ ก เกแลนด์ ที่ ใ ช้เวลาถึ ง 40 ปี ในการแกะสลัก
หิ นแกรนิ ต และทองแดงให้ยวุ ชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่ งชัว่ ชีวิตของมนุ ษย์ ตรงใจกลางของ
อุ ท ยานเป็ นที่ ต้ ัง ของรู ป แกะสลัก ชื่ อ โมโนลิ ท สู ง 17เมตร นํ า คณะเข า ชมภายใน
พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ Viking ship Museum ถือเป็ นตํานานและรากเหง้าของ
ชาวนอร์เวย์ ที่มีอารยธรรมเจริ ญมาตั้งแต่อดีต
พิพิธภัณ ฑ์แห่ งนี้ จัดแสดงเกี่ ยวกับเรื อไวกิ้ ง
โบราณที่สร้างจากไม้ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 9
โด ย ขุ ด ไ ด้ จ าก รอ บ ๆ อ อ ส โล ฟ ย อ ร์ ด
นอกจากนี้ยงั จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวิตประจําวันที่มี
อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เรื อถือเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดในอดีต เพราะชาวไวกิ้งใช้เรื อ ทั้งในเรื่ องของการรบ ทําการค้า และ
ออกสํารวจหาดินแดนใหม่ๆไกลกว่าค่อนโลก(กรณี พิพิธภัณ์ปิดเนื่องจากมีการจัดงาน หรื อพิธีการของดการเข้าชม)
นํ าคณะเดิ น ที่ย วชมบริเวณ ท าเรือ Aker Brygge กว่า
ร้อยปี มาแล้ว Aker Brygge เคยเป็ นที่ต้ งั ของท่าเรื อที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ในนอร์ เวย์ค่ะ ปั จจุบนั ถูกปลุกให้ฟ้ื นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังมีการ
ปรับปรุ งเป็ นย่านที่ อยู่อาศัยที่ ทนั สมัย มีบา้ นเรื อน และร้านค้ามากมาย
เป็ นแหล่งรวมผับบาร์ ร้ านอาหารเก๋ ๆ คาเฟ่ ชิ ลๆ นอกจากนี้ ยังมี ท้ งั ผับ
โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสิ นค้า ไม่เว้นแม้แต่ร้านเสริ มสวยนะคะ
เรี ยกได้ว่าเป็ นแหล่งรวมความบันเทิ งยอดนิ ยมที่ ครบครันจริ งๆ เหมาะสําหรับการพักผ่อนเพลิดเพลินกับมื้อคํ่าใน
บรรยากาศที่แสนรื่ นรมย์ เดินเล่นไปชมนักดนตรี ขา้ งถนนร้องเพลงไป
ย่านนี้ของออสโลจึงไม่เคยเงียบเหงา และยังดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า
12 ล้านคนต่อปี อิสระใหทานชอปปงอยางจุใจบริเวณยาน
คารลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็ นแหล่ง ช้อปปิ้ ง
ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สิ นค้าของฝากที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
คือ เครื่ องครั ว พวงกุญแจ เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สิ นค้าและของที่
ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้ จะมีราคาค่อนข้างสู ง เนื่ องจากนอร์ เวย์เป็ นประเทศที่มีค่าครองชี พสู งที่สุดในโลก
ประเทศหนึ่ง ****มีเวลาสบายๆไมตองรีบเรงกับสินคาแบรนดเนมที่คุณชื่นชอบ***
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : RADISSON BLUE HOTEL /ใกลเคียง
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วันทีเ่ จ็ด(28ธ.ค.2561) โฮเมนโคเลน-ลานสกี-ออสโล(นอรเวย)-บินเขาเฮลซิงกิ(ฟนแลนด)
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะเดินทางเขาชม ลานสกีโฮเมนโคเลน Holmenkollen ถือเปนแลนดมารคหนึ่งของ
ก รุ ง อ อ ส โล นั บ ตั้ งแต่ ป ลายศต วรรษ ที่ 19 เมื อง
Holmenkollen ก็ถูกจัดให้เป็ น “เมืองแห่ งการสกี” มีการสร้าง
ลานกระโดดสกี (Ski Jumping Hill) ขึ้ น และการแข่ ง ขัน
กระโดดสกี ก็ถูกจัดขึ้นที่นี่นับตั้งแต่ปี 1892 เป็ นต้นมา โดย
สมาชิกในราชวงศ์นอร์ เวย์จะเสด็จมาเมืองนี้ในช่วงเทศกาลค
ริ ส มาส และช่ ว งเทศกาลสกี (Holmenkollen Ski Festival)
โด ยจะป ระทั บ ที่ The Royal Lodge ซึ่ งเป็ น บ้ า น พั ก ส่ วน ตั ว ข องราช วงศ์ น อร์ เวย์ ล าน ก ร ะโด ด ส กี
(Holmenkollenbakken) เป็ นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ (HS134, K120) บรรจุผชู ้ มได้ประมาณ 30,000
คน ใช้เป็ นสถานที่ จดั การแข่งขันสกี ในช่ วงเทศกาลสกี (Holmenkollen Ski Festival) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี
ค.ศ. 1980 ก็ได้เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถานที่ที่ใช้แข่งขันสกีระดับโลก (FIS Ski Jumping World Cup) ลานกระโดดสกี
แห่ งนี้ ถูกปรับปรุ งมาแล้วถึง 19 ครั้ง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้ถูกใช้เป็ นกองบัญชาการทางการทหาร ในช่วง
ระหว่างปี 2008-2010 มีการรื้ อถอนโครงสร้างเก่าและสร้างขึ้นใหม่อย่างที่เห็นในปั จจุบนั
เที่ยง
ออกเดิ น ทางสู ส นามบิ น เพื่ อ บิ น สู น ตรเฮลซิ ง กิ / อาหารมื้ อ เที่ ย งอิ ส ระที่ ส นามบิ น เพื่ อ
ความสะดวกในการเช็คอิน และมีเวลาเตรียมของเช็คสัมภาระ เช็คอิน CHECK-IN
15.35 น. เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเฮลซิงกิ...โดยสายการบิน Norwegian Air เที่ยวบินที่ d8310
18.00 น. เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติ เฮลซิ ง กิ ประเทศฟิ นแลนด์ เมื อ งหลวงและเมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ
ฟิ นแลนด์ ตั้งอยูท่ างใต้ของประเทศ ริ มชายฝั่งอ่าวฟิ นแลนด์ ตัวเมืองมี
ประชากรประมาณ 600,000 คน เฮลซิ งกิอยูต่ ิดกับเมืองวันตาและเอส
โปซึ่ งรวมตั้งเป็ นเขตเมื องหลวงหรื อมหานครเฮลซิ งกิ มี ประชากร
เกือบ1ล้านคน 1.2 ล้านคน...นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : SCANDIC hotel /RADISSON / ใกลเคียง

วันทีแ่ ปด(29ธ.ค.2561) เฮลซิงกิ-ชมเมือง-ลองเรือซิลเลียไลน SILIA LINE พักบนเรือ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะชมความสวยงามรอบ กรุงเฮลซิงกิ ซึ่งมีสถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิช และรัสเซี ย
เจ้าของสมญานาม ธิ ดาสาวแห่ งทะเลบอลติก นําคณะชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ ซึ่ งถูกสร้างขึ้นโดย การขุดเจาะใน
ซอกหิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่มหึ มา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่ งนี้ จะมีรูปร่ างคล้ายจานบิน โบสถ์
ซึ่ งออกแบบโดยสองพี่นอ้ งตัวโม และติโม ในปี ค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสี ยงที่ดี นําคณะชม
อนุสาวรี ยฌ์ องซีเบเลียส นักประพันธ์ที่มีชื่อเสี ยงชาวฟิ นน์ซ่ ึงตั้งอยูภ่ ายในสวนซีเบเลียส ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั ฌอง
ซิ เบเลี ยส ออกแบบโดย EILA HILTUNEN ประติมากรชาวฟิ นน์ ประกอบไปด้วยท่ อเหล็กประมาณ 600 ท่อเชื่ อม
ประสานเข้าด้วยกัน อนุ สาวรี ยซ์ ี เบเลียสนี้ มีน้ าํ หนักถึง 24 ตัน ชมศูนย์กลางของเมืองที่จตั ุรัสรัฐสภา ซึ่ งมีขนาดใหญ่
รองรับคนได้หลายหมื่นคน สิ่ งก่อสร้างสําคัญบริ เวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหารซึ่งตั้งอยูท่ างทิศเหนือของจัตุรัส
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เที่ยง
บ่าย

ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็ นทําเนี ยบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลําดับ และบริ เวณจัตุรัสแห่ งนี้
ยังเคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ชนะรางวัลออสการ์ เรื่ อง "เรดส์" โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิ งกิแทนกรุ งเลนิ
นกราดในสหภาพโซเวียต นําคณะขึ้นชม มหาวิหารอุสเปนสกี้ โบสถ์แบบรัสเซี ยออร์ โธดอกซ์ และเป็ นโบสถ์นิกาย
ออร์ โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสกี้ต้ งั อยูบ่ นเนิ นไม่ไกลจากบริ เวณท่าเรื อ มีลานกว้างหน้า
วิหาร เป็ นจุดชมวิวและถ่ายรู ปด้านล่างของอ่าวฟิ นแลนด์และ
ตลาดริ มท่าเรื อที่สวยงามจุดหนึ่ง จากนั้นให้คณะได้เดินเที่ยวชม
บรรยากาศของ ตลาดนัดริ มทะเล ที่มีชื่อเสี ยงของเมือง นอกจาก
จะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว
,แหล่งขายปลานานาชนิ ด , อาหาร , ผลไม้ และดอกไม้ต่างๆ
แล้ว ยังเป็ นที่ต้ งั สถานที่สาํ คัญ อาทิเช่น ทําเนี ยบประธานาธิ บดี
,ศาลากลาง และโบสถ์ประจําเมือง มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ พร้อมเลือกซื้อสิ นค้าที่ระลึก
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ งย่าน ถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรี ยงรายไปด้วย
สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง…ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งส่ งท้ายบริ เวณห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังของเฮลซิงกิ ( หมายเหตุ กรณี ที่เรื อซิล
เลียไลน์ ย้ายท่าจอดกระทันหันเนื่องจากท้องทะเลที่เฮลซิงกิมีน้ าํ แข็งมากเกินไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการตัด
การช้อปปิ้ งที่ถนนเอสพลานาดิ เนื่องจากจะต้องเดินทางไปลงเรื อที่เมืองตุรกุ ) พร้อมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ
ลง เรือสําราญขนาดมหึมา ซิลเลียไลน Silja Line ซึ่ งเป็ นเรื อสมุทรขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิ เนเวีย
ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่ กรุ งสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลิน
กับความสนุกสนานมากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์ ,
ไนต์คลับ , ดิ ส โก้เธค, ศู น ย์สั น ทนาการสําหรั บ ครอบครั ว, ร้ านค้า
ปลอดภาษี และเสี่ ยงโชคในคาสิ โนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม
ของหมู่เกาะ แก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่าง
สองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ งสแกนดิเนเวีย กรุ งเฮลซิงกิ-กรุ งสต็อกโฮล์ม เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรื อ
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บริ ก ารอาหารมื้ อ ค่ํ าแบบบุ ฟ เฟ ต อ าหารทะเลสแกนดิ เนเวี ย นซี ฟู ด Scandinavian
Seafood ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลเหนือ
ที่พัก:พักบนเรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line (หองพักแบบ Out side เห็นวิวทะเล)

วันทีเ่ กา(30ธ.ค.2561) สตอกโฮลม-พิพธิ ภัณฑเรือวาซาร-ซิตฮี้ อลล(โนเบล)-ชอปปง
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

09.00 น.เรือซิลเลียไลนเขาเทียบทาที่ กรุงสตอกโฮลม Stockholm เมืองหลวงของสวีเดน พร้อม
นําคณะออกเดิ นทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเที่ยวชมเมืองหลวงที่มีความสวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก เป็ นเมืองที่
ได้รับการขนานนามว่า ความงามบนผิวนํ้า Beauty on Water หรื อ ราชินีแห่ งทะเลบอลติก เมืองแห่ งประวัติศาสตร์มา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง , ตึก
รามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยูร่ ิ มนํ้า และตามเนินสู งตํ่า เกาะใหญ่นอ้ ย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก
Baltic Sea ทะเลสาบมาลาเร็ น Lake Malaren จึงทําให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลก นําท่านนัง่ รถ
โค้ชชมเมือง ผ่านชมโรงละครแห่ งชาติ , ทําเนี ยบรัฐบาล นําคณะเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑเรือวาซา เรื อรบแห่ ง
ราชอาณาจักรสวีเดนที่ได้รับ พระราชโองการให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ
ทําสงครามกับเยอรมนี ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่ าเกรง
ขามแต่เรื อรบลํานี้ กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลําต่อหน้าศัตรู
ของสวีเดนเลย เพราะ หลังจากเรื อรบวาซาร์ ได้ถูกปล่อยลงนํ้าได้เพียง
30 นาที เรื อรบวาซาร์ ก็ล่มและจมลงสู่ กน้ ทะเลอย่างรวดเร็ ว และถูกทิ้ง
ให้จมอยู่อย่างเดี ยวดายใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี นําคณะเข้าชม
ภายใน ซิตี้ฮอลล City Hall หรื อศาลาว่าการเมืองซึ่ งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อดังของสวีเดน
คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหิ นโมเสส สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และ
ทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ที่ซิต้ ีฮอลล์แห่ งนี้ นําท่านขึ้นสู่ จุดชมวิว Viewpoint พร้อมชมความสวยงามของกรุ งส
ต๊อกโฮล์มจากมุมสู ง นําคณะผ่านชม แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด
เที่ยง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Page 11.
บาย
นําคณะเดิ นเที่ยวชมเขตเมืองเกา กัมลาสแตน Gamla stan อันสุ ดคลาสสิ ค ย่านเมื องเก่ าที่มีมา
ตั้งแต่สมัยเริ่ มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม แต่ก่อนนี้เมืองสตอกโฮล์ม
มีพ้ืนที่แค่บริ เวณเกาะเล็กๆนี้ และจึงขยายข้ามเกาะมาเรื่ อยๆจน
เป็ นเมืองใหญ่ อย่างที่ เห็ นในปั จจุบนั และก็เป็ นที่พกั อาศัยของ
ราชวงศ์ส วี เดน พระราชวังหลวง (Kungliga slottet) ก็ ต้ ังอยู่ที่
เกาะแห่ งนี้ ด้านข้างพระราชวังหลวง ที่สุดทางไกลๆจะเห็น มหา
วิหารสตอกโฮล์ม (Stockholms domkyrka) หรื อที่นิยมเรี ยกกัน
ว่าสโตร์ ชือร์ กนั ซึ่ งแปลว่าโบสถ์ใหญ่ เป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่ ที่สุด
ในย่ า นเมื อ งเก่ า นี้ เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบอิ ธ โกธิ ก ให ท า นได เ ดิ น เที่ ย วชม ย า นเมื อ งเก า ของ
สตอกโฮลม มี พ ระราชวังและสถาปต ยกรรมยอนยุคสวย ๆ ใหเราได ถายรู ปกันจนจุใจ
แถมยังมีคาเฟเกาแก รวมไปถึงแหลงชอปปงมากมาย ( มีเวลสสบายๆไมตองรีบเรง)
อิสระใหทานชอปปงที่ หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่งเปนหางที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ
กับสินคาแบรนดดังระดับโลกมากมายตามรสนิยม หรือเดินเลน ถายภาพบริเวณทาเรือสวยๆ
คํ่า
 บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : Radisson blue VIKING HOTEL 

วันทีส่ บิ (31ธ.ค.2561) สตอกโฮลม-อุปซอลา(เมืองหลวงเกา)-ชมเมือง-เคาทดาวนสตอกโฮลม
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ า คณะออกเดิ น ทางสู เมื อ ง อุ ป ซอลา UPPSALA เป็ นเมื อ งหลวงของมณฑลอุ ป ซอลา (Uppsala

County) และเป็ นเมื อ งใหญ่ เป็ นอัน ดับ 4ของสวี เดน รองจากเมื อ งสตอกโฮล์ ม (Stockholm) เมื อ งโกเธนเบอร์ ก
(Gothenburg) และเมื องมัลเม่ อ (Malmö) เมื องอุ ป ซาลอตั้งอยู่ท างตอนเหนื อของกรุ งสตอกโฮล์มประมาณ 70 กม.
สามารถนั่งรถไปจากกรุ งสตอกโฮล์มมาใช้เวลาประมาณ 40 นาที เมืองนี้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1164 ก็คือก่อนการก่อตั้ง
อาณาจักรสุ โขทัย (อาณาจักรสุ โขทัยตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1781) เป็ นศูนย์กลางทางคริ สตศาสนจักรของประเทศสวีเดน
เนื่ องจากเป็ นที่ต้ งั ของบิชอพของโบสถ์แห่ งสวีเดน (The Archbishop of the Church of Sweden) นอกจากนี้อุปซอลายัง
เป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนัน่ คือโบสถ์อุปซอลา (Uppsala Cathedral) และเป็ นที่ต้ งั
ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศคือมหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala University) ซึ่ งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1477
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ งนี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ นศู น ย์ก ลางการศึ ก ษาและการวิ จ ัย ขั้น สู ง (higher education) ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ดใน
สแกนดิเนเวีย ความมีชื่อเสี ยงด้านวิชาการที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่ เช่นการคิดค้นระดับเซลเซียส (Celsius scale)
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สําหรั บ การวัด อุ ณ หภู มิ ถูก คิ ด ค้น ขึ้ น ที่ นี่ โดยนัก ฟิ สิ ก ส์ ด าราศาสตร์ แ ละนัก คณิ ต ศาสตร์ ช าวสวี ดิ ชที่ ชื่อ ว่า Anders
Celsius หรื อระบบการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของสิ่ งมีชีวิตเพื่อการจัดจําแนกสิ่ งมีชีวิตเป็ นกลุ่มต่างๆ ก็คิดค้นโดย
นักพฤษศาสตร์ และนักสัตวศาสตร์ ชาวสวีดิชที่ มีชื่อเสี ยงคือ Carl Linnaeus จนได้รับฉายาว่าเป็ น “บิ ดาแห่ งการจัด
จําแนกสิ่ งมีชีวิตสมัยใหม่ หรื อ Father of modern taxonomy” เนื่ องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของสวีเดนใน
ยุคไวกิ้ง ทําให้มีหลักฐานทางด้านโบราณคดีหลายอย่าง ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น เมืองเก่าอุปซอลา Gamla
Uppsala โบสถ์หลวงประจําเมือง และยังพบศิลาจารึ กในยุคไวกิ้งเป็ นจํานวนมาก….ให้คณะได้เดินเที่ชมเมืองแสนสวย
เที่ยง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งสต๊อกโฮล์ม
***อิสระกับการพักผอน หรือเดินชอปปงตามอัธยาศัย รอเวลาเคาทดาวน***
คํา่ อาหารมื้อคํา่ อิสระเพือ่ ความสะดวกในการชมเมือง (ไม่ รวมอาหาร) เคาทดาวน...COUNTDOWN
พักที่ : Radisson blue VIKING HOTEL 

วันทีส่ บิ เอ็ด(01ม.ค.2562)

สตอกโฮลม(สวีเดน)-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั / สระกับการพักผ่ อนไม่ ต้องร่ งรีบ
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินอลันดา สวีเดน เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND
14.30 น. เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ..โดยสายการบินไทยthai airways international เที่ยวบินที่ tg961(บินตรง)
***นําคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีส่ บิ สอง(02ม.ค.2562)
05.50 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
Scandinavia 12 Days 
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และ



หมายเหตุ

ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
เราจัดรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมนี้ เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาว และ5ดาว
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดียิ่ง
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
เที่ยวยุโรปทั้งที เที่ยวแบบ พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว (ไมใชทัวรจอง ทําเอง ออกเอง)

เทีย่ วกับเรามัน่ ใจได
World Traveller Agency Co.,ltd

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504
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อัตราคาบริการ แกรนดสแกนดิเนเวีย12วันTG+บินภายใน DELUXE CLASS
ลองเรือสําราญ2ลํา DFDS และ SILJALIA/พักโรงแรมดีดี4ดาว****บินภายในไมเหนื่อย
ลองเรือชมฟยอรด+นั่งรถไฟสายโรแมนติก+นั่งสุนัขลากเลื่อน
(พักบนเรือ2คืน/โรงแรม7คืน) ไมเหนื่อย ไมนั่งรถไกลๆแบบ6-8ชั่วโมง
***รวมอาหารครบทุกมื้อ...ยกเวน2มื้อ ระหวางบินจากสตอกโฮลม ไปเฮลซิงกิ
และมื้อเย็นรอเวลาเคาทดาวนเทานั้น**

รวมน้ําดื่มใหวันละ 1 ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว
โปรแกรมนี้รวมทิปคนขับรถ ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม
**เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดีดี
**เที่ยวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขทั้งครอบครัว**
ทัวรนี้เนนที่พักแบบ4ดาวและ5ดาว*****รวมคนยกกระเปาขึ้นลงโรงแรมที่พักเรียบรอยแลว

***เนนสถานที่พักที่เปนธรรมชาติแสนสวยของสแกนดิเนเวีย***
เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คูฮันนีมูน เดินทางไมเหนื่อย
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 08-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*
ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก

คริสมาสต-ปใหม
22ธ.ค.-02ม.ค.

ผูใหญ
ราคาทานละ

พักหองละ2ทาน

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก+1ผูใหญ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป
1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

139,900 139,900 135,900

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

55,000

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด 50,000 บาท สวนที่เหลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
เที่ยวยุโรปทั้งที พักโรงแรมดี ทานอิ่ม ไกดดี บินการบินไทยTG บินตรง ไมตอเครื่อง
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่ทานรัก แฮปปแนนอน โปรแกรมนีแ
้ นะนํา
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัวเครืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
่ แล้ว***
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 14ยูโร ให ้กับมือคนขับโดยตรง
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับสําหรับนํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้
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 เงื่อนไขการชําระเงิน

 กรุ ณ าจองล วงหน าพร อ มชํ าระงวดแรก 50,000 ก อ นการเดิ นทาง พร อ มแฟกซ สํ าเนาหนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง Passport และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง

30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

