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จุดทองเที่ยวไฮไลท..ที่ไมซ้ําแบบใคร.โรงแรม4ดาว DELUXE พักดี ทานดี  
   นําคณะเท่ียวชม กรุงโคเปนฮาเกน เมืองหลวงแสนสวยของ เดนมารก 
   นําคณะเท่ียวชม กรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของ นอรเวย 
   นําคณะเท่ียวชม กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงแสนสวยของ ฟนแลนด 
   นําคณะเท่ียวชม กรุงสตอกโฮลม เมืองหลวงแสนสวยของ สวีเดน 
   นําคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-เมียรดาล ประเทศนอรเวย 
   นําคณะลองเรือชมซองนฟยอรด songe fjord ท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก  
   นําคณะพักคาคืนบนเรือสําราญถึง2ลํา ซลิเลียรไลน และดีเอฟดีเอสDFDS 
   ใหทานไดลิ้มรสอาหารแบบสแกนดิเนีเวียบนเรือสําราญท้ัง 2 ลํา 
   นําคณะเขาชมอาคารซิตีฮ้อลล สวีเดน สถานท่ีมอบ รางวัลโนเบล 
   นําคณะเขาชม เมืองเบอรเกน เมืองริมทะเลอันสวยงาม เงียบสงบ 

***หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%***พักโรงแรม7คืน+บนเรือสําราญ2คืน* 
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเคร่ือง หรูหรา มีระดับ 
 

***ฉลองคริสมาสต+ปใหม 2019*** 
เดินทาง22ธ.ค.2561-02 ม.ค.2562 
***เคาทดาวนท่ีสตอกโฮลม สวีเดน*** 

กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนาอยางนอย 8-16สัปดาหเพื่อความสะดวกในการจองต๋ัวภายใน และย่ืนVISA 
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วนัแรก(22ธ.ค.2561)          ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย…สงัเกตุป้าย World Traveller agency  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 

วนัทีส่อง(23ธ.ค.2561)            โคเปนฮาเกน(เดนมารก)-พระราชวงัโรเซนบอรก-หองมงกฎุ 
       น้าํพเุกฟออน-พระราชวงัอมาเรยีนบอรก-เมอรเมด-ถนนสตรอยก-ลองเรอืสาํราญDFDS 
01.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนฮาเกน้...โดยการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg950 (บินตรง) 
07.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเดนมาร์ก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

นําคณะออกเดินทางเท่ียวชม กรุงโคเปนเฮเกน(เดนมารก) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศเดนมาร์กจาํนวนประชากรในมีเมืองมีทั้งหมดประมาณ 500,000 คนและ เขตนครหลวงหรือเมโทรทั้งหมด
ประมาณ 1,200,000 คนเศษ กรุงโคเปนเฮเกนเป็นท่ีตั้งของศูนยก์ลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาลและเป็นท่ีตั้ง
พระราชวงัหลวงในพระราชวงศ์เดนมาร์ก โคเปนเฮเกนถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของยุโรป ก่อตั้ งมาราว ๆ 
คริสต์ศตวรรษท่ี  10 และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย นําคณะเขาชมภายใน
พระราชวังโรเซนบอรก (งดเขา้ชมช่วงวนัหยดุประจาํปี) ปราสาทหินทรายหลงังามท่ีสร้างในสไตลศิ์ลปะสเป
เชียลดทัชเ์รอเนสซองส์ ถูกสร้างข้ึนในปีคริส
ศตวรรษท่ี17 เป็นพระราชวงัท่ีประทบัในฤดู
ร้อนมาจนถึงปีคริสต์ศตวรรษท่ี18 ปัจจุบัน
พระราชวังแห่งน้ีได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์
ส ถ าน ท่ี เก็ บ พ ระ ร าช ส ม บั ติ ลํ้ า ค่ า ใน
พระมหากษตัริยแ์ละพระราชินีแห่งเดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นําคณะเขาชมความอลังการของมหา
มงกุฎและสมบัติแหงราชวงศกษัตริย ,ราชินีเดนมารก พรอมชมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
อันมีช่ือสียงของประเทศเดนมารก นาํคณะชมบริเวณดา้นหนา้ของ พระราชวังอามาเลียนบอรก ท่ี
ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชวงัของ
พระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 3 ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการสร้างกว่า 6ปี และอีก
16ปีต่อมาไดเ้กิดเปลวเพลิงไดลุ้กไหมเ้ผาผลาญพระราชวงัอะมาเลียน
บอร์กเสียจนแทบจะไม่เหลือเคา้โครงเดิม ต่อมาอะมาเลียนบอร์กก
ลบัมาผงาดอีกคร้ังในรัชสมยัของเฟรดเดอริคท่ี 5 เม่ือนิโคไลไดส้ร้างสรรคอ์ามาเลียนบอร์กให้ดูกลา้แข็งแต่แฝงดว้ย
ความอ่อนชอ้ยดว้ยรูปทรงส่ีเหล่ียมสไตลร็์อคโคโค ตรงกลางเป็นสนามหญา้กวา้งมีอนุสาวรียข์องพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 
4 ตั้งอยู ่หากเวลาเหมาะสมท่านจะไดช้ม พิธีการเปล่ียนทหารรักษาพระองค ์ในชุดเคร่ืองแบบท่ีงดงาม หรือถ่ายภาพมุม
ประทับใจคู่กับทหารรักษาพระองค์ จากนั้ นนั่งรถชมเมือง...ผ่านชม
จตุรัสซิต้ีฮอลล์,อาคารเทศบาลเมืองเก่า , เขตย่านใจกลางเมือง แวะ
ถ่ายรูปคู่กบั เงือกนอยลิตเต้ิลเมอรเมด สญัลกัษณ์ของเมือง ซ่ึง
ยงัคงนั่งเศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนักเล่า
นิทานระดบัโลก  ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน ชมความสวยงามของ 
นํ้าพุเกฟออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายร่วมสร้างเกาะซีแลนด ์
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นําคณะเดินเลนชมความสวยงามของ ราวนทาวเวอร อาคารเกาแกคูบานคูเมือง และยาน

เขตทาเรือท่ีมีอาคารบานเรือนต้ังแตยุคคริสตศตวรรษท่ี 17เรียงรายเปนภาพท่ีงดงาม 
เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

บาย อิสระกับการชอปปงบริเวณ ถนนชอปปงสตรอยเยท Stroget เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีตั้งอยู่
ใจกลางกรุงโคเปนฮาเกน้ ถือว่าเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุด
ในยโุรป มีความยาว1.8กิโลเมตรโดยเร่ิมตั้งแต่ศาลาว่าการเมือง 
เยื้ อ งสวนส นุ ก ทิ โว ลี  สวนส นุกอัน เก่ าแ ก่ป ระจํา เมื อ ง
เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงโคเปนฮาเกน้ ถนนสายน้ีนอกจาก
จะมีร้านแบรนด์เนมนานาชนิดท่ีทุกท่านรู้จักกันดีแล้วยงัมี 
จตุรัสกมัเมลทอร์ฟ และ นํ้ าพุอาร์มาร์เกอร์ทอฟ ซ่ึงเป็นจุดนัด
พบของชาวเดนิช หากท่านเดินชอ้ปป้ิงจนเหน่ือยแลว้ ท่านยงัสามารถหาช็อคโกแลต็ร้อนๆสูตรเดนิช หรือกาแฟหอมๆ
จากร้านกาแฟอนัเก่าแก่และมีช่ือเสียงของชาวเดนิช เรียกไดว้่าท่านจะไดอ้รรถรสทั้งชอ้ป และชิมของอร่อยๆมากมาย
ภายในถนนเสน้น้ี ถนนสายน้ีส้ินสุดท่ีบริเวณท่าเรือนูฮาร์ฟ Nyhavn  ****มีเวลาสบายๆไมตองรีบเรง*** 
พรอมนําคณะลงเรือสําราญขนาดใหญ ดีเอฟดีเอสDFDS (ลองเรือสําราญหรู)เรือสาํราญ 
DFDS ลาํน้ีสะดวกสบายดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกอยา่งครบครัน 
อาทิเช่น ภตัตาคาร,บาร์,ไนตค์ลบั และเพลินกบัการเลือกชมสินคา้
ปลอดภาษี  ฯลฯ  นําท่ าน ล่องสู่ทะเลเห นือจรดมหาสมุทร
แอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงกรุงโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ก 
ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มออสโลฟยอร์ดส่วนหน่ึงของฟ
ยอร์ด นอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก สู่กรุงออสโล นอร์เวย ์ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่าแบบบุฟเฟตอาหารทะเลสแกนดิเนเวียนซีฟูด Scandinavian 

Seafood ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลเหนือ  
ท่ีพัก: พักบนเรือสําราญ DFDS TOR LINE พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 

 

 
(หองพักแบบเห็นวิวทะเล)  
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วนัทีส่าม(24ธ.ค.2561)        ออสโล(นอรเวย)-เกโล(นอรเวย) ประตสููฟยอรช-สเกอรดาเลน 
                               สนกุสนานกบักจิกรรมหิมะ DOG SLEDING ลากเลือ่นหมาฮสักี-้ฟลมั 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ DFDS 

นําคณะออกเดินทางสู เมืองเกโล Geilo ประตูสู่ฟยอร์ช นอร์เวย ์ (ออสโล-เกโล่ 240 ก.ม.เดินทาง3ช.ม.18

นาที) ท่ีตั้งอยูบ่นเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทท่ีพร้อมสรรพสาํหรับการเล่นสกี ซ่ึง
ในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปดว้ยผูค้นท่ีรักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นท่ีรวมของนักท่องเท่ียวผูช่ื้นชมความ
บริสุทธ์ิของธรรมชาติ กลุ่มนกัเดินขา้มเขา กลุ่มนกัตกปลาและกิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ เดินทางถึง เมืองเกโล (GEILO) 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร / ออกเดินทางสู่เมือง Skurdalen 
บาย ใหคณะไดสัมผัสประสบการณอันแปลกใหมบนทุงหิมะกับการน่ังลากเลื่อนสุนัขฮัสก้ี ตะลุย

หิมะขาวโพลน บนลานหิมะธรรมชาติของประเทศนอรเวย ประทับใจแนนอน หามพลาด   

นํ าคณ ะออกเดินทาง สู  เมืองฟ ลัม 
ประเทศนอร เวย  ชมวิวทิวทัศน ภู มิ
ประเทศท่ีสวยงามทางธรรมชาติ โตรก
ผ า  ฟยอรช  ระหว างก าร เดินท าง 
จนกระท่ังขูเมืองปลัม 

                    (เกโล่-ฟลมั 115 ก.ม.เดินทาง 1ช.ม.50นาท)ี 
คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี : FRETHAIM hotel/FLAM MARINA HOTEL /ใกลเคียง 
*หมายเหตุ : โรงแรมท่ีเมืองฟลัม เปนโรงแรมสไตลพ้ืนเมืองอิงธรรมชาติ  ซึ่งหองพักจะไมใหญมากนัก และมีจํานวนท่ีพักจํากัด หากท่ีพักในเมืองสตาฮาลมเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนท่ีพักไปท่ีเมืองใกลเคียงแทน  
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วนัทีส่ี(่25ธ.ค.2561)   เกโล(นอรเวย)-ฟลอม-นัง่รถไฟลมับานา-น้าํตกคอีอส-วอส-เบอรเกน 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

ใหคณะไดเปล่ียนบรรยากาศ โดยการน่ัง”รถไฟขบวนพิเศษฟลัมบานา” Flambana ใน
เส้นทางสายโรแมนติกจาก เมียร์ดาล-ฟลมั สุดยอดรถไฟสายโรแมนติดอนัโด่งดงั ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ีไดรั้บการกล่าว
ขานว่า สวยท่ีสุดสายหน่ึงในทวีปยุโรป รถไฟนาํท่านแล่นตดัผ่านไป
ตามช่องเขา ไต่ไปตามหนา้ผา หรือเจาะอุโมงคเ์พื่อทะลุไปอีกฝ่ังหน่ึง
ของภูเขา ผ่านหุบเหว และนํ้ าตกมากมายโดยเฉพาะ นํ้าตกคีออส

ฟอสเซน  Kjosfossen ซ่ึ งเป็น
นํ้ าตกขนาดใหญ่ท่ีมีความงดงามและมี
ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของนอร์เวย ์โดย
ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัธรรมชาติอนังดงามตลอดเส้นทาง และทศันียภาพท่ีสุดแสน
โรแมนติก ซ่ึงงดงามตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศัน์อนังดงามของฟ
จอร์ดท่ีมีอยูม่ากมาย ท่ีจะตราตรึงใจท่านไปอีกนานแสนนาน สู่เมือง เมืองไมรดาล ท่ี

สูงถึง 866 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล อนัเป็นชุมทางของรถไฟซ่ึงตั้งอยูบ่นเทือกเขา อนัสลบัซบัซอ้นสุดสายตา  
เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ( วอส-เบอร์เก้น 106 ก.ม.เดินทาง 1ช.ม.30นาท)ี 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกน้ เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวฒันธรรมและเมืองหลวงเก่าแห่งฟยอร์ด ของประเทศนอร์เวย ์

อีกทั้งยงัเป็น เมืองมรดกโลก ประกาศโดยองคก์ารยเูนสโก Unesco ท่ี
สําคญัท่ีน่ียงัเป็นเมืองใหญ่อนัดับ 2 ของประเทศ และเป็นเมืองท่า
สําคญัทางชายทะเลตะวนัตกเฉียงใตข้องนอร์เวย ์มีทั้ง เมืองเก่าย่าน
ชาวประมง ท่าเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนยก์ลางการขุดเจาะ
นํ้ ามนัของประเทศดว้ย เบอร์เกน้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของยโุรป
เหนือ ยิง่กว่านั้นคือความเก่าแก่ของเมืองท่ีก่อตั้งมากว่า 900 ปีแลว้ 
ทาํใหเ้บอร์เกนเป็นเมืองท่าท่ีแสนคลาสสิกงดงามท่ีสุดเมืองหน่ึง  
นําทานน่ังรถรางจากสถานีใจกลางเมืองเบอรเกน
ข้ึนไปยัง ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไมทิ้วทศัน์สวยๆ งามๆ 
ตลอดทาง แมจ้ะเป็นฤดูหนาว แต่สาํหรับเบอร์เกน้แลว้น่ีคือเมืองท่ีมีอากาศไม่หนาวจดัเท่าเมืองอ่ืนๆ ของนอร์เวยจ์าก
การท่ีมีแนวเทือกเขาลอ้มกนักระแสลม ในขณะท่ีมีกระแสนํ้ าอุ่นเช่ือมต่อกบัทะเลเขา้สู่เมือง ชมวิวกนัเพลินๆ ก่อนท่ี
รถรางจะเขา้จอดท่ีสถานีบนยอดเขาในระดบัความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเล 320 เมตร ทาํให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือ
ใหญ่ท่ีมีทั้งเรือรบและเรือสาํราญหรู เห็นบา้นเรือนและผูค้น เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีครบทุกรูปแบบจากวิว
พาโนราม่าท่ีทาํให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เกน้ไดช้ดัเจนท่ีสุด นาํคณะเท่ียวชมย่านตลาดปลา ตลาดนัดขายสินคา้
พื้นเมืองดอกไม ้งานศิลปะ อาหารทะเล พร้อมเดินเท่ียวชมเมืองเก่าของเบอร์เกน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ีไปแลว้ 
ดว้ยห้องแถวสูง 3 ชั้นท่ีสร้างดว้ยไมท้าสีขาว แดง เหลือง เขียว จัว่หน้าสามเหล่ียม มีเสน่ห์น่ารักตรงท่ีดา้นหนา้มกัจะ
ตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปหัวกวาง ตวัแคปริคอน หรือ มา้มงักร และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลงั
ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม และยงัใชส้อยเป็นร้านคา้ แกลเลอรี ร้านขาย
สินคา้ท่ีระลึก งานศิลปะ ร้านอาหาร ตลอดจนพิพิธภณัฑท์าํใหอ้าคารบริกเกนเป็นเรือนแถวท่ีงดงามท่ีสุดในโลกกว็า่ได ้
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คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี : RADISSON BLUE HOTEL /ใกลเคียง 

วนัทีห่า(26ธ.ค.2561)    เบอรเกน-กูดวางเกน-ลองเรอืชมฟยอรด-ฟลมั-โกล(นอรเวย) 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั ( เบอร์เก้น-กู๊ดวางเก้น 148 ก.ม.เดินทาง 2ช.ม.) 

นําคณะ”ลองเรือชมซองนฟยอรด”songe fjord ท่ีมีความยาวและความลึกท่ีสุดในโลก 
มีความยาวถึง 204 กม.จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดัเซาะแผน่ดินของธารนํ้าแขง็
เม่ือหลายลา้นปี เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาสให้ท่านไดด่ื้มดํ่า
กับความงดงามของทิวทัศน์ต่าง ๆ สายนํ้ า หุบเขา หน้าผา ช่ืนชม
ทัศนียภาพชวนฝันของ ซอจนฟยอรดท่ีสวยท่ีสุดของ
โลก ชมภูผาหินสูงตระหงานท่ีธรรมชาติบรรจง
สลักไวดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝงมีบานซัมเมอรเฮาสไมสนเปนหยอมๆ ซ่ึง
ธรรมชาติไดบรรจงสรางข้ึนดวยกาลเวลาพันลานป...จนกร่ังเขา้สู่เมืองฟลมั  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บาย นําคณะออกเดินทางสู เมืองเกโล Geilo ประตูสู่ฟยอร์ช นอร์เวย ์ (ฟลัม-เกโล่ 115 ก.ม.เดินทาง1ช.ม.50

นาที) ท่ีตั้งอยูบ่นเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทท่ีพร้อมสรรพสาํหรับการเล่นสกี ซ่ึง
ในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปดว้ยผูค้นท่ีรักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นท่ีรวมของนักท่องเท่ียวผูช่ื้นชมความ
บริสุทธ์ิของธรรมชาติ กลุ่มนกัเดินขา้มเขา กลุ่มนกัตกปลาและกิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ เดินทางถึง เมืองเกโล (GEILO) 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี : geilo HOTEL/dr.holm hotel/bardora hoyfjellshotell /ใกลเคียง 
*หมายเหตุ : โรงแรมท่ีเมืองเกโล เปนโรงแรมสไตลพ้ืนเมืองอิงธรรมชาติ  ซึ่งหองพักจะไมใหญมากนัก และมีจํานวนท่ีพักจํากัด หากท่ีพักในเมืองเกโลเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนท่ีพักไปท่ีเมืองใกลเคียงแทน  

วนัทีห่ก(27ธ.ค.2561)              เกโล-ออสโล-ออสโล(นอรเวย)-ออสโล-ชมเมอืง-ซติีฮ้อลล 
           อทุยานฟรอกเนอร-พพิธิภณัฑเรอืไวกิง้-AKER BRYGGE-ชอปปงถนนคนเดินสบายๆ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (เกโล่-ออสโล 219 ก.ม.เดินทาง 3ช.ม.) 

นําคณะออกเดินทางสู กรุงออสโล นครหลวงอนัเก่าแก่ของประเทศนอร์เวย ์เม่ือคร้ังในอดีตสมยัท่ีนอร์เวย์
อยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้น นอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวง
ถึง 2 คร้ัง จากกรุงทรอนไฮม ์มาเป็นเป็นกรุงเบอร์เกน้ จนกระทัง่ได้
ยา้ยมาเป็นกรุงออสโลจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ท่ีมีความโอ่อ่าในเวลาน้ี
อุดมไปดว้ยประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็น
เมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใต้การ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์แฮร์ 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บาย นําคณะเดินชมเมืองชมทําเนียบรัฐบาล ,พระบรมมหาราชวัง ,ศาลาสันติธรรม ซ่ึงเปน

สัญลักษณของเมือง ,โบสถโดมคาทีดราล 
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นําคณะเดินทางเขา้ชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร เพื่อให้ท่านได้ชมผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ช่ือ กุสตาฟ  วิกเกแลนด์  ท่ีใช้เวลาถึง40 ปีในการแกะสลัก
หินแกรนิต และทองแดงให้ยวุชนไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของ
อุทยานเป็นท่ีตั้ งของรูปแกะสลักช่ือโมโนลิท  สูง17เมตร นําคณะเขาชมภายใน 
พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ Viking ship Museum ถือเป็นตาํนานและรากเหงา้ของ

ชาวนอร์เวย ์ท่ีมีอารยธรรมเจริญมาตั้งแต่อดีต 
พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจดัแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิง
โบราณท่ีสร้างจากไม ้ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 
โด ยขุ ด ได้ จ าก รอบ ๆ ออส โลฟ ยอ ร์ด 
นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจาํวนัท่ีมี

อายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เรือถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในอดีต เพราะชาวไวก้ิงใชเ้รือ ทั้งในเร่ืองของการรบ ทาํการคา้ และ
ออกสาํรวจหาดินแดนใหม่ๆไกลกวา่ค่อนโลก(กรณีพิพิธภณ์ัปิดเน่ืองจากมีการจดังาน หรือพิธีการของดการเขา้ชม) 

นําคณะเดินท่ียวชมบริเวณ ทาเรือ Aker Brygge กว่า
ร้อยปีมาแลว้ Aker Brygge เคยเป็นท่ีตั้งของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในนอร์เวยค่์ะ ปัจจุบนัถูกปลุกให้ฟ้ืนกลบัมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง หลงัมีการ
ปรับปรุงเป็นย่านท่ีอยู่อาศยัท่ีทนัสมยั มีบา้นเรือน และร้านคา้มากมาย 
เป็นแหล่งรวมผบับาร์ ร้านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ชิลๆ นอกจากน้ียงัมีทั้ งผบั 
โรงหนงั โรงละครและหา้งสรรพสินคา้ ไม่เวน้แมแ้ต่ร้านเสริมสวยนะคะ 

เรียกไดว้่าเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงยอดนิยมท่ีครบครันจริงๆ เหมาะสําหรับการพกัผ่อนเพลิดเพลินกบัม้ือคํ่าใน
บรรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์เดินเล่นไปชมนกัดนตรีขา้งถนนร้องเพลงไป 
ยา่นน้ีของออสโลจึงไม่เคยเงียบเหงา และยงัดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากกว่า 
12 ลา้นคนต่อปี อิสระใหทานชอปปงอยางจุใจบริเวณยาน 
คารลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็นแหล่ง ชอ้ปป้ิง
ท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโล สินคา้ของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว
คือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม สินคา้และของท่ี
ระลึกต่างๆ ท่ีขายกนัในประเทศน้ีจะมีราคาค่อนขา้งสูง เน่ืองจากนอร์เวยเ์ป็นประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก
ประเทศหน่ึง ****มีเวลาสบายๆไมตองรีบเรงกับสินคาแบรนดเนมท่ีคุณช่ืนชอบ*** 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัท่ี : RADISSON BLUE HOTEL /ใกลเคียง 
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วนัทีเ่จด็(28ธ.ค.2561)   โฮเมนโคเลน-ลานสก-ีออสโล(นอรเวย)-บนิเขาเฮลซงิก(ิฟนแลนด) 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําคณะเดินทางเขาชม ลานสกีโฮเมนโคเลน Holmenkollen ถือเปนแลนดมารคหน่ึงของ
ก รุงออส โลนับ ตั้ งแ ต่ป ลายศตวรรษ ท่ี  19 เมื อ ง 
Holmenkollen กถู็กจดัใหเ้ป็น “เมืองแห่งการสกี” มีการสร้าง
ลานกระโดดสกี  (Ski Jumping Hill) ข้ึน  และการแข่งขัน
กระโดดสกีก็ถูกจดัข้ึนท่ีน่ีนับตั้งแต่ปี 1892 เป็นตน้มา โดย
สมาชิกในราชวงศน์อร์เวยจ์ะเสด็จมาเมืองน้ีในช่วงเทศกาลค
ริสมาส  และช่วงเทศกาลสกี (Holmenkollen Ski Festival) 
โดยจะประทับ ท่ี  The Royal Lodge ซ่ึ ง เป็ นบ้ านพัก ส่ วนตัวของราชวงศ์น อ ร์ เวย์  ล านกร ะโดดสกี 
(Holmenkollenbakken)   เป็นลานกระโดดสกีขนาดใหญ่ (HS134, K120) บรรจุผูช้มไดป้ระมาณ 30,000 
คน ใช้เป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนัสกีในช่วงเทศกาลสกี(Holmenkollen Ski Festival) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892 และในปี 
ค.ศ. 1980 ก็ไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของสถานท่ีท่ีใชแ้ข่งขนัสกีระดบัโลก (FIS Ski Jumping World Cup) ลานกระโดดสกี
แห่งน้ีถูกปรับปรุงมาแลว้ถึง 19 คร้ัง ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดถู้กใชเ้ป็นกองบญัชาการทางการทหาร ในช่วง
ระหวา่งปี 2008-2010 มีการร้ือถอนโครงสร้างเก่าและสร้างข้ึนใหม่อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 

เท่ียง  ออกเดินทางสูสนามบิน เพื่อบินสูนตรเฮลซิงกิ / อาหารม้ือเท่ียงอิสระท่ีสนามบินเพื่อ
ความสะดวกในการเช็คอิน และมีเวลาเตรียมของเช็คสัมภาระ เช็คอิน CHECK-IN  

15.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ...โดยสายการบิน Norwegian Air เท่ียวบินท่ี d8310  
18.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

ฟินแลนด ์ตั้งอยูท่างใตข้องประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์ตวัเมืองมี
ประชากรประมาณ 600,000 คน เฮลซิงกิอยูติ่ดกบัเมืองวนัตาและเอส
โปซ่ึงรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ มีประชากร
เกือบ1ลา้นคน 1.2 ลา้นคน...นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัท่ี : SCANDIC hotel /RADISSON / ใกลเคียง 

วนัทีแ่ปด(29ธ.ค.2561)   เฮลซงิก-ิชมเมอืง-ลองเรอืซลิเลยีไลน SILIA LINE พกับนเรอื 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นําคณะชมความสวยงามรอบ กรุงเฮลซิงกิ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งสวีดิช และรัสเซีย 
เจา้ของสมญานาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก นาํคณะชม โบสถหิ์นเทมเปอเลียวคิโอ ซ่ึงถูกสร้างข้ึนโดย การขดุเจาะใน
ซอกหินแกรนิตขนาดใหญ่มหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถหิ์นแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถ์
ซ่ึงออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโม และติโม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี นาํคณะชม 
อนุสาวรียฌ์องซีเบเลียส นกัประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงชาวฟินน์ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในสวนซีเบเลียส ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่ออุทิศใหก้บัฌอง 
ซิเบเลียส ออกแบบโดย EILA HILTUNEN ประติมากรชาวฟินน์ ประกอบไปดว้ยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเช่ือม
ประสานเขา้ดว้ยกนั อนุสาวรียซี์เบเลียสน้ีมีนํ้ าหนักถึง 24 ตนั ชมศูนยก์ลางของเมืองท่ีจตุัรัสรัฐสภา ซ่ึงมีขนาดใหญ่
รองรับคนไดห้ลายหม่ืนคน ส่ิงก่อสร้างสาํคญับริเวณจตุัรัสน้ีคือ มหาวิหารซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือของจตุัรัส  
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ทางทิศตะวนัออกและตะวนัตกเป็นทาํเนียบรัฐบาลและอาคารหลกัของมหาวิทยาลยัตามลาํดบั และบริเวณจตุัรัสแห่งน้ี
ยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ชนะรางวลัออสการ์เร่ือง "เรดส์" โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนิ
นกราดในสหภาพโซเวียต นาํคณะข้ึนชม มหาวิหารอุสเปนสก้ี โบสถแ์บบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถนิ์กาย
ออร์โธดอกซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก ตวัวิหารอุสเปนสก้ีตั้งอยูบ่นเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกวา้งหนา้
วิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปดา้นล่างของอ่าวฟินแลนด์และ
ตลาดริมท่าเรือท่ีสวยงามจุดหน่ึง จากนั้นใหค้ณะไดเ้ดินเท่ียวชม
บรรยากาศของ ตลาดนดัริมทะเล ท่ีมีช่ือเสียงของเมือง นอกจาก
จะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 
,แหล่งขายปลานานาชนิด , อาหาร , ผลไม  ้และดอกไมต่้างๆ 
แลว้ ยงัเป็นท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญั อาทิเช่น ทาํเนียบประธานาธิบดี 
,ศาลากลาง และโบสถป์ระจาํเมือง มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศ พร้อมเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย อิสระชอ้ปป้ิงยา่น ถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ท่ีสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปดว้ย

สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั…ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงส่งทา้ยบริเวณหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัของเฮลซิงกิ ( หมายเหตุ กรณีท่ีเรือซิล
เลียไลน์ ยา้ยท่าจอดกระทนัหนัเน่ืองจากทอ้งทะเลท่ีเฮลซิงกิมีนํ้ าแขง็มากเกินไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการตดั 
การชอ้ปป้ิงท่ีถนนเอสพลานาดิ เน่ืองจากจะตอ้งเดินทางไปลงเรือท่ีเมืองตุรกุ ) พร้อมนาํคณะเปล่ียนบรรยากาศโดยการ
ลง เรือสําราญขนาดมหึมา ซิลเลียไลน Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทรขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย 
ล่องผา่นทะเลบอลติก สู่กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลิน
กบัความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, 
ไนต์คลบั, ดิสโก้เธค, ศูนยส์ันทนาการสําหรับครอบครัว, ร้านคา้
ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของหมู่เกาะ แก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหว่าง
สองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ-กรุงสตอ็กโฮลม์ เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆบนเรือ 
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คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่าแบบบุฟเฟตอาหารทะเลสแกนดิเนเวียนซีฟูด Scandinavian 

Seafood ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลเหนือ  
ท่ีพัก:พักบนเรือสําราญซิลเลียไลน Silja Line (หองพักแบบ Out side เห็นวิวทะเล)  

วนัทีเ่กา(30ธ.ค.2561)   สตอกโฮลม-พพิธิภณัฑเรอืวาซาร-ซติีฮ้อลล(โนเบล)-ชอปปง                
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.เรือซิลเลียไลนเขาเทียบทาท่ี กรุงสตอกโฮลม Stockholm เมืองหลวงของสวีเดน พร้อม
นาํคณะออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศเท่ียวชมเมืองหลวงท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เป็นเมืองท่ี  
ไดรั้บการขนานนามว่า ความงามบนผวินํ้ า  Beauty on Water หรือ ราชินีแห่งทะเลบอลติก  เมืองแห่งประวติัศาสตร์มา
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 มีศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ดว้ยความสะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง , ตึก
รามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยูริ่มนํ้ า และตามเนินสูงตํ่า เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก 
Baltic Sea ทะเลสาบมาลาเร็น Lake Malaren จึงทาํให้สตอ็กโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  นาํท่านนัง่รถ
โคช้ชมเมือง ผา่นชมโรงละครแห่งชาติ , ทาํเนียบรัฐบาล  นาํคณะเขา้ชมภายใน พิพิธภัณฑเรือวาซา เรือรบแห่ง
ราชอาณาจกัรสวีเดนท่ีไดรั้บ พระราชโองการใหส้ร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการ
ทาํสงครามกบัเยอรมนี  ถูกสร้างข้ึนอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรง
ขามแต่เรือรบลาํน้ีกลบัไม่มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปลอยลาํต่อหน้าศตัรู
ของสวีเดนเลย เพราะ หลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงนํ้ าไดเ้พียง 
30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกท้ิง
ให้จมอยู่อย่างเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี นําคณะเขา้ชม
ภายใน ซิต้ีฮอลล  City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน 
คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสส สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และ
ทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลัโนเบล ท่ีซิต้ีฮอลลแ์ห่งน้ี นาํท่านข้ึนสู่ จุดชมวิว Viewpoint พร้อมชมความสวยงามของกรุงส
ตอ๊กโฮลม์จากมุมสูง นาํคณะผา่นชม แกมล่าสแตน ยา่นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บาย นําคณะเดินเท่ียวชมเขตเมืองเกา กัมลาสแตน Gamla stan อนัสุดคลาสสิค ย่านเมืองเก่าท่ีมีมา
ตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งเมืองสตอกโฮลม์ แต่ก่อนน้ีเมืองสตอกโฮลม์
มีพื้นท่ีแค่บริเวณเกาะเล็กๆน้ีและจึงขยายขา้มเกาะมาเร่ือยๆจน
เป็นเมืองใหญ่อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั และก็เป็นท่ีพกัอาศยัของ
ราชวงศ์สวีเดน พระราชวงัหลวง (Kungliga slottet) ก็ตั้ งอยู่ท่ี
เกาะแห่งน้ี ดา้นขา้งพระราชวงัหลวง ท่ีสุดทางไกลๆจะเห็น มหา
วิหารสตอกโฮล์ม (Stockholms domkyrka) หรือท่ีนิยมเรียกกนั
ว่าสโตร์ชือร์กนั ซ่ึงแปลว่าโบสถ์ใหญ่ เป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในย่านเมืองเก่าน้ี  เป็นสถาปัตยกรรมแบบอิธโกธิก   ใหท านได เดินเท่ียวชม  ยานเมืองเกาของ
สตอกโฮลม มีพระราชวังและสถาปตยกรรมยอนยุคสวย ๆ ใหเราไดถายรูปกันจนจุใจ 
แถมยังมีคาเฟเกาแก รวมไปถึงแหลงชอปปงมากมาย ( มีเวลสสบายๆไมตองรีบเรง)   
อิสระใหทานชอปปงท่ี หางสรรพสินคาเอ็นเค NK  ซ่ึงเปนหางท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปเหนือ  

 กับสินคาแบรนดดังระดับโลกมากมายตามรสนิยม หรือเดินเลน ถายภาพบริเวณทาเรือสวยๆ 
คํ่า  บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี : Radisson blue VIKING HOTEL  

วนัทีส่บิ(31ธ.ค.2561)   สตอกโฮลม-อปุซอลา(เมอืงหลวงเกา)-ชมเมอืง-เคาทดาวนสตอกโฮลม     
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําคณะออกเดินทางสูเมือง อุปซอลา UPPSALA เป็นเมืองหลวงของมณฑลอุปซอลา (Uppsala 

County) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ4ของสวีเดน  รองจากเมืองสตอกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองโกเธนเบอร์ก 
(Gothenburg) และเมืองมัลเม่อ (Malmö) เมืองอุปซาลอตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงสตอกโฮล์มประมาณ 70 กม. 
สามารถนั่งรถไปจากกรุงสตอกโฮล์มมาใชเ้วลาประมาณ 40 นาที เมืองน้ีก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 1164 ก็คือก่อนการก่อตั้ง  
อาณาจกัรสุโขทยั (อาณาจกัรสุโขทยัตั้งข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 1781) เป็นศูนยก์ลางทางคริสตศาสนจกัรของประเทศสวีเดน
เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของบิชอพของโบสถแ์ห่งสวีเดน (The Archbishop of the Church of Sweden) นอกจากน้ีอุปซอลายงั
เป็นท่ีตั้งของโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนัน่คือโบสถอุ์ปซอลา  (Uppsala Cathedral) และเป็นท่ีตั้ง  
ของมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศคือมหาวิทยาลยัอุปซอลา (Uppsala University) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 1477 
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยขั้ นสูง (higher education) ท่ี เก่าแก่ ท่ี สุดใน
สแกนดิเนเวีย ความมีช่ือเสียงดา้นวิชาการท่ีถือกาํเนิดข้ึนท่ีน่ี เช่นการคิดคน้ระดบัเซลเซียส (Celsius scale)  
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สําหรับการวดัอุณหภูมิถูกคิดคน้ข้ึนท่ีน่ีโดยนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวสวีดิชท่ีช่ือว่า Anders 
Celsius หรือระบบการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ของส่ิงมีชีวิตเพื่อการจดัจาํแนกส่ิงมีชีวิตเป็นกลุ่มต่างๆ ก็คิดคน้โดย
นักพฤษศาสตร์และนักสัตวศาสตร์ชาวสวีดิชท่ีมีช่ือเสียงคือ Carl Linnaeus จนไดรั้บฉายาว่าเป็น “บิดาแห่งการจดั
จาํแนกส่ิงมีชีวิตสมยัใหม่ หรือ Father of modern taxonomy”  เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของสวีเดนใน
ยคุไวก้ิง ทาํใหมี้หลกัฐานทางดา้นโบราณคดีหลายอยา่ง ทั้งโบราณสถานและโบราณวตัถุ เช่น เมืองเก่าอุปซอลา Gamla 
Uppsala โบสถห์ลวงประจาํเมือง และยงัพบศิลาจารึกในยคุไวก้ิงเป็นจาํนวนมาก….ใหค้ณะไดเ้ดินเท่ีชมเมืองแสนสวย 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร / ออกเดินทางกลบัสู่กรุงสตอ๊กโฮลม์  
***อิสระกับการพักผอน หรือเดินชอปปงตามอัธยาศัย รอเวลาเคาทดาวน*** 

คํา่อาหารมื้อคํา่อิสระเพือ่ความสะดวกในการชมเมือง (ไม่รวมอาหาร) เคาทดาวน...COUNTDOWN   
พกัท่ี : Radisson blue VIKING HOTEL  

วนัทีส่บิเอด็(01ม.ค.2562)                 สตอกโฮลม(สวเีดน)-กรงุเทพฯ  
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั / สระกับการพกัผ่อนไม่ต้องร่งรีบ 
   นําคณะออกเดินทางสูสนามบินอลันดา สวีเดน เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND  
14.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทยthai airways international เท่ียวบินท่ี tg961(บินตรง) 

***นําคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไมตองเสียเวลาตอเคร่ือง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง*** 

วนัทีส่บิสอง(02ม.ค.2562)              ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ
05.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 Scandinavia 12 Days  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั         

ทีมงานท่ีมีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น  
เราจัดรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100% 
 โรงแรมท่ีใชสําหรับโปรแกรมน้ี เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาว และ5ดาว 
หัวหนาทัวรของบรษิัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดีย่ิง  
   ครอบครวัทานจะไดรบัความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน 
เท่ียวยุโรปท้ังที เท่ียวแบบ พักดี ทานด ีมคีวามสุขท้ังครอบครัว (ไมใชทัวรจอง ทําเอง ออกเอง) 
 

เทีย่วกบัเรามัน่ใจได 
World Traveller Agency Co.,ltd  
ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเท่ียวระดับประเทศ 

 
 
 
 

 
            No.11/01746         No.1192          No.03504 
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อตัราคาบรกิาร แกรนดสแกนดเินเวยี12วนัTG+บนิภายใน DELUXE CLASS  

ลองเรือสําราญ2ลํา DFDS และ SILJALIA/พักโรงแรมดีดี4ดาว****บินภายในไมเหนื่อย  
ลองเรือชมฟยอรด+นั่งรถไฟสายโรแมนติก+นั่งสุนัขลากเลื่อน 

 (พักบนเรือ2คืน/โรงแรม7คืน) ไมเหนื่อย ไมนั่งรถไกลๆแบบ6-8ชั่วโมง  
***รวมอาหารครบทุกม้ือ...ยกเวน2ม้ือ ระหวางบินจากสตอกโฮลม ไปเฮลซิงกิ  

และม้ือเย็นรอเวลาเคาทดาวนเทานั้น** 
รวมนํ้าด่ืมใหวันละ 1 ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว 

โปรแกรมน้ีรวมทิปคนขับรถ ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม 
**เท่ียวยุโรปทั้งที...เท่ียวแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดีดี  
**เท่ียวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขท้ังครอบครัว** 

ทัวรนี้เนนท่ีพักแบบ4ดาวและ5ดาว*****รวมคนยกกระเปาขึ้นลงโรงแรมท่ีพักเรียบรอยแลว 
***เนนสถานที่พักท่ีเปนธรรมชาติแสนสวยของสแกนดิเนเวีย*** 

เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คูฮันนีมูน เดินทางไมเหน่ือย 
 

*กรุณาสํารองท่ีนั่งลวงหนาอยางนอย 08-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน่วีซา* 

ชวงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุมของวันแรก 

ผูใหญ  
ราคาทานละ 
พักหองละ2ทาน 

เด็กอาย ุ
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก+1ผูใหญ 

เด็กอาย ุ
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก(มเีตียง) 
+2ผูใหญ 

พักทานเดียวตอ
1หอง 
จายเพ่ิม 

คริสมาสต-ปใหม  
22ธ.ค.-02ม.ค. 

139,900 139,900 135,900 55,000 

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย   
สามารถผอนชําระสวนท่ีเหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบ้ีย0%นานถึง4เดือน 
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด 50,000 บาท สวนท่ีเหลือผอนบัตรได 
***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***  
***หรือ@ID LINE มาท่ี  POP2217 สอบถามได24ช.ม.     
เท่ียวยุโรปท้ังที พกัโรงแรมดี ทานอ่ิม ไกดดี บินการบินไทยTG บินตรง ไมตอเคร่ือง 
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนท่ีทานรัก แฮปปแนนอน โปรแกรมน้ีแนะนํา 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
คา่ตวัเครอืงบนิโดยการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทชํีานาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 คา่ทพัีกตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขนึ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุตา่งๆ อนัเป็นผลททํีาใหต้อ้งมกีารปรับเปลยีนทพัีก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  
 คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทยีว ตามทรีะบไุวใ้นรายการ 
 คา่รถนําเทยีวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง/ คา่หวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนินําเทยีวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมนํามันและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทมีกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันททํีาการจอง / ***รวมคา่วซีา่แลว้*** 
 คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอก 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
 คา่ทปิสําหรับหวัหนา้ทัวร ์ทา่นละ 800-1000บาท (ใหท้า่นพจิารณาตามการบรกิาร)/ คา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 14ยโูร ใหก้บัมอืคนขบัโดยตรง  
 คา่ธรรมเนยีมนํามันททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพมิเตมิอกีในภายหลงั*คา่ปรับสําหรับนําหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกําหนดไว ้  
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 เง่ือนไขการชําระเงนิ 
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport   และ
คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซงึจะเกดิขนึไดก็้ตอ่เมอืไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่น ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวิัต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทตีา่งๆ และอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 เนืองจากรายการทัวรน์ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมอืท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบไุวโ้ดยทังหมด 

 ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบการบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตัวเครอืงบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนันท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารสํารอง
ยานพาหนะได ้

 ตัวเครอืงบนิทใีชใ้นการเดนิทางไมส่ามารถ Refund หรอืเลอืนวันกลับ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับกอ่นหรอืเลอืนวันเดนิทางกลับ 
กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทกีอ่นการเดนิทาง มฉิะนันทา่นจะตอ้งซอืตัวใหมเ่องในกรณีไมเ่ดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมททีา่นซอืจากทางบรษัิท 
เนอืงจากเป็นคณุสมบตัรของตวัทอีอกมาจากทางสายการบนิ 

เง่ือนไขการยกเลิกยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ 
หรอื กรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและ...ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขนึไป –  เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท   
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  20 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทัวร ์ //ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

หมายเหต ุ
o ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของทา่นก็ตอ่เมอืในคณะมผีูสํ้ารองทนัีงครบ 25 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจากทางสถานทตู เนอืงจาก

บรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุ๊ปในการยนืวซีา่ อาท ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพักทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ทา่น จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

o หากในชว่งททีา่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยนืวซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่เดยีว ซงึทางทา่นจะตอ้งเดนิทาง
มายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูกํ้าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัรเ์ป็นผูกํ้าหนด ทา่นทมีคีวาม
ประสงคจ์ะยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การ
พจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอํานวยความสะดวกในการยนืวซีา่เทา่นัน มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บั
ทางทา่น สถานทตูจะไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ใหท้า่น กรณีทา่นใชเ้อกสารปลอมในการยนืวซีา่ 

กรณีวซีา่ททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปน ี
- คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่และคา่บรกิาร 5,000 บาท ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา 
- คา่มัดจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วนัยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสํีาคญัในการยนืวซีา่ ประมาณ10,000 บาท หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมททีา่นตอ้งถกูหกับางสว่น และ
สว่นทเีหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไมอ่อกตวัทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจําตวัตามจรงิเทา่นัน 

- คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัดจําหอ้งใน 2 คนืแรกของ
การเดนิทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัทเีขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และ
มเีอกสารชแีจงใหท้า่นเขา้ใจ 

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% 
 ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตวั

เครอืงบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีเพราะเป็น
คา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนันทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทจีะสํารองยานพาหนะ 

***สําหรับเอกสารท่ีทานตองเตรียมสําหรับย่ืนวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองท่ีน่ังแลว 


