
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ     

2 

สนามบนิอาร์ลนัดา - เมอืงสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยลักาทนั - พพิธิภณัฑย์ุคกลาง - 
มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - 
พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์- ย่านเมอืงเก่ากมัลา สแตน - พระราชวงัหลวง - เมอืง
คารล์สตดั - โบสถ์ใหญ่แห่งเมอืงคารล์สตดั - จตุัรสัใจกลางเมอืง - ศาลากลางประจ า
เมอืงคารล์สตดั - สะพานหนิเก่าแก่ 

   

Hotel Scandic 
Klaralven, Karlstad  
หรอืเทยีบเท่า  

3 
เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อุทยานฟรอกเนอร ์- 
ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน - พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ - เมอืงกอล    

Storefjell Resort Hotel, 
Gol หรอืเทยีบเท่า  

4 
เมอืงกอล - เมอืงฟลมั - ล่องเรอืชมความสวยงามของ “ซอจน์ฟยอรด์” จาก เมอืงฟลมั 
สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นัง่รถไฟสายโรแมนติก 
“ฟลมัสบาน่า” จาก เมอืงฟลมั สู ่เมอืงไมรด์ลั - น ้าตกจอสฟอสเซ่น – เมอืงเกยีโล                

   
Geilo Hotel, Geilo 
หรอืเทยีบเท่า  

5 
เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮนัน์ เกท - พระราชวงัหลวง ออสโล- 
อาคารรฐัสภา ออสโล - ล่องเรอืส าราญหร ูDFDS จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู่ 
เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ 

   
DFDS Scandinavian 
หรอืเทยีบเท่า  

6 

เมอืงโคเปนเฮเกน - น ้าพุแห่งราชนิีเกฟิออน - รปูปัน้เงอืกน้อย หรอื ลติเติล้ เมอรเ์มด 
- พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว - 
พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมอืง
โคเปนเฮเกน 

   

Hotel Good Morning, 
Copenhagen 
หรอืเทยีบเท่า  

7 สนามบนิคาสตร์พั โคเปนฮาเกน     
8 สนามบนิสวุรรณภูม ิ     

    



 

 

 
 

BKK       ARN CPH       BKK 

  

TG960 01.25 06.55 TG951 13.50 06.20+1 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

16 –23 มีนาคม 2566 89,990 86,990 69,990 20,000 

21 – 28 มีนาคม 2566 89,990 86,990 69,990 20,000 

01 – 08 เมษายน 2566 89,990 86,990 69,990 20,000 

03 – 10 เมษายน 2566 89,990 86,990 69,990 20,000 

15 – 22 เมษายน 2566 89,990 86,990 69,990 20,000 

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 89,990 86,990 69,990 20,000 

26 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 89,990 86,990 69,990 20,000 

03 – 10 พฤษภาคม 2566 89,990 86,990 69,990 20,000 

12 – 19 พฤษภาคม 2566 79,990 76,990 56,990 20,000 

อตัราค่าบริการส าหรบั เดก็อายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทวัรข้์างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวนั) 

นักท่องเท่ียวจ่ายตามจริงกบัศนูยย่ื์น โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการย่ืน และให้ค าแนะน าแก่ท่าน 
 

 
 
 

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS (TG) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซี่า และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าที่
เป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ หรอื
มผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 
 

 
22.00 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารต้อนรบั

พรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 
 



 

 

Day2 สนามบินอารล์นัดา - เมืองสต็อคโฮลม์ - เนินเขาฟยลักาทนั - พิพิธภณัฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อค
โฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภณัฑ์เรือรบโบราณวาซาร ์- ย่านเมืองเก่ากมัลา 
สแตน - พระราชวงัหลวง - เมืองคารล์สตดั - โบสถใ์หญ่แห่งเมืองคารล์สตดั - จตัุรสัใจกลางเมือง - ศาลากลาง
ประจ าเมืองคารล์สตดั - สะพานหินเก่าแก่ 

 

 
01.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาร์ลนัดา ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG960 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 12 ชัว่โมง  
 06.55        เดนิทางถงึ สนามบินอารล์นัดา ประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบยีบ

ของสนามบนิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสตอ็คโฮลม์ (Stockholm) 
เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นเมอืงหลวงทีง่ดงามทีสุ่ดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี
ทัง้หมด จนไดร้บัขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอล
ตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเรน็ (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนพืน้น ้า ท าให้
เมอืงสตอ็กโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก  

 น าท่านเดนิทางสู่ จดุชมวิวบน เนินเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพื่อบนัทกึภาพของเมอืงสตอ็คโฮลม์จากมุมทีส่วย
ทีสุ่ดชมววิสวยของตวัเมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นเกาะใหญ่ 14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  

 น าท่าน ผา่นชม สถานทีส่ าคญั อาท ิพิธภณัฑย์คุกลาง (Medieval Museum), มหาวิหารแห่งเมืองสตอ็คโฮลม์ (The 
Cathedral of Stockholm), โอเปร่า เฮ้าส ์(Opera Houses) เป็นตน้ 

 น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กบั ศาลาว่าการเมืองสตอ็คโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ทีใ่ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 12 
ปี เสรจ็สมบูรณ์ในปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัของประเทศสวเีดน ชื่อ เรกนาร ์ออสต์เบริก์ (Ragnar Ostberg) 
สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นก้อน และมุงหลงัคาดว้ยหนิโมเสค ไดร้บัแรงบนัดาลใจในการสรา้งมาจากปราสาทสไตล์เรอ
เนสซองคข์องประเทศอติาล ีจงึไดอ้อกแบบใหศ้าลาว่าการเมอืงแห่งนี้มลีานกลางเพิม่เขา้มาสองลานคอื บอรก์ารก์ารเ์ด้น 
(Borgargarden) และ บลูฮอลล์ (Blue Hall) ในทุกๆ วนัที่ 10 ของเดอืนธนัวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลี้ยงรบัรองผู้ได้รบั
รางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

 



 

 

 
 
เท่ียง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  
 น าท่าน เข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรอืที่

ถูกกู้ขึน้มาในศตวรรษที ่17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้ส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 
95 เปอรเ์ซน็ต์ และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรปูแกะสลกันับรอ้ยชิ้น เรอืวาซา
เป็นทรพัยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งในโลกในพพิธิภณัฑป์ระกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวขอ้งกบัเรอืล านี้ 9 
นิทรรศการ ยงัมภีาพยนตรเ์กี่ยวกบัเรอืวาซา พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นพพิธิภณัฑ์
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ทัง้หมดแถบ

สแกนดเินเวยี ** รอบของการเข้าชมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถ

คืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทนเรียบร้อย
แล้วทัง้หมด ** 

น าท่าน ผา่นชม ย่านเมืองเก่ากมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดและสวยงามราวกบัภาพวาดปัจจบุนัยงัทิ้ง
ร่องรอยแห่งความเป็นเมอืงแห่งยุคกลาง มกีลิน่อายของศตวรรษที่ 17 ทัง้บ้านเรอืน สิง่ปลูกสรา้งที่มคีวามสวยงามใน
รูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเช่นเดยีวกบัเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ที่เรยีงรายไปด้วยร้านกาแฟ ร้าน
หนังสือ และยงัเป็นที่ตัง้ของ ผ่านชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นที่ประทบัอย่างเป็นทางการของพระ



 

 

ราชวงศ์สวเีดน เป็นหนึ่งในพระราชวงัทีง่ดงามมากทีสุ่ดในบรรดาพระราชวงัทัง้หมดของทวปียุโรป ลกัษณะเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1754 ภายใน มหีอ้งต่างๆ รวมกนั 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้เยีย่มชมได้
ตลอดทัง้ปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนทีเ่ป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ หอ้งพระคลงัวหิารหลวง หอ้งโถงว่าการของรฐั หอ้งพกัของขุน
นาง ล าดบัต่างๆ และ พพิธิภณัฑ์โบราณสถานกุสตาฟที่ 3 ชมการผลดัเปลี่ยนเวรยามประจ าวนัของกองทหารรกัษา
พระองคซ์ึง่จะเกดิขึน้ในเวลาก่อนเทีย่งของทุกวนั  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคารล์สตดั (Karlstad) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงสวยงามเลก็ๆของ 
ประเทศสวเีดน (Sweden) ตัง้อยู่รมิทะเลสาบแวนเนิรน์ อยู่ระหว่างเมอืงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวเีดน และ เมอืงออสโล 
ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี้ สรา้งเมอืงโดยกษตัรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 
ชื่อเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์ผ่านชม โบสถใ์หญ่แห่งเมืองคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสั
ใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจ าเมืองคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเก่าแก่ 
(Ancient Stone Bridge) 

ค า่            บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั         Hotel Scandic Klaralven, Karlstad  ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 



 

 

Day3 เมืองคารล์สตดั ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อทุยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสกีฮอลเมน
โคลเลน - พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง - เมืองกอล 

 

 
เช้า       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศนอรเ์วย ์
(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปี ทีผ่่านมานี้ ครัง้สมยัทีป่ระเทศนอรเ์วยอ์ยู่ในอารกัขาของประเทศเดนมารก์
นัน้ ประเทศนอร์เวย์เคยย้ายเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมอืงทรอนไฮม์เป็นเมอืงเบอร์เก้น จนกระทัง่ย้ายมาเป็นเมอืง
ออสโลในปัจจุบนั เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อน เมอืงออสโลเป็นเมอืงอาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดไิวกิ้งโบราณซึ่งอยู่
ภายใตก้ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงทีม่คี่าครองชพีสูง
ทีสุ่ดในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ 
เป็นธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์อนัหาชมไดย้าก 
น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอรเ์วยช์ื่อกุสตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรปูสลกัหนิแกรนิต และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้หน็วฎัจกัร
ในหนึ่งชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ ัง้ของรปูแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านชื่อ "โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) 
แกะจากหนิสลกัแกรนิตเพยีงแท่งเดยีว 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก กบั ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทีแ่ข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดู
หนาวทีป่กตใินช่วงเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทีชุ่มนุมแขง่ขนัของนักเล่นสกทีัง้โลกทีน่ี่ สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมไดเ้กอืบหนึ่ง
แสนคน 
 

เท่ียง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 
 น าท่าน เข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือไวก้ิง (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคญัของเหล่านักรบไวกิ้งเมื่อครัง้ที่เคย

รุง่เรอืงในอดตี จดัแสดงเกีย่วกบัเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไมใ้นยคุครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆเมอืงออสโล ฟยอรด์ 
นอกจากนี้ยงัจดัแสดงเกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติประจ าวนัทีม่อีายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็น
สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะชาวไวกิ้งใชเ้รอืทัง้ในเรื่องของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคี ากล่าวว่า
ถ้าไม่มเีรอืไวกิ้งก็จะไม่มยีุคที่รุ่งเรอืงที่สุด ** รอบของการเข้าชมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่
สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง
ให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผูแ้ทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ** 

 
 



 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกอล (Gol) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขาที่
มชีื่อเสยีงของประเทศนอรเ์วย ์เป็นเมอืงท่าประตูสู่ดนิแดนแห่งฟยอรด์แลนดแ์ละสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตของประเทศ
นอรเ์วย ์และยงั เป็นเมอืงทีย่งัคงรกัษาจารตีวฒันธรรมรปูลกัษณ์ดัง้เดมิของหมู่บา้นชนชาวนอรส์ในต้นครสิต์ศตวรรษที่ 
19  

ค า่            บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต)์ 
ทีพ่กั         Storefjell Resort Hotel, Gol  ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

Day4 เมืองกอล - เมืองฟลมั - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจน์ฟยอรด์” จาก เมืองฟลมั สู่ หมู่บ้านกูด๊วาเก้น - หมู่
บ้านกูด๊วาเก้น - เมืองฟลมั - นัง่รถไฟสายโรแมนติก “ฟลมัสบาน่า” จาก เมืองฟลมั สู่ เมืองไมรด์ลั - น ้าตกจอส
ฟอสเซ่น – เมืองเกียโล                

 

 
เช้า        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟลมั (Flam) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ที่ได้รบัความ
นิยมจากนักท่องเทีย่วชาวไทยไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆในแถบยุโรปเหนือ ของประเทศนอรเ์วย ์อยู่ส่วนตะวนัตกของ



 

 

คาบสมทุรสแกนดเินเวยี มอีาณาเขตจรดประเทศสวเีดน ประเทศฟินแลนด ์และประเทศรสัเซยี มอีาณาเขตทางทะเลจรด
มหาสมุทรแอตแลนตกิ และเชื่อมต่อกบัทะเลบอลตกิ เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวทีไ่ด้รบัความนิยมมาตัง้แต่ปลาย
ศตวรรษที ่19 สิง่ทีถ่อืว่าเป็นไฮไลท ์ทัง้ยงัอาจจะเรยีกไดว้่าเป็น “อญัมณีเมด็งามแห่งดินแดนท่ีไม่เคยหลบัใหลของ
ประเทศนอรเ์วย์” (Beautiful Gem of a Land that Never Sleeps in Norway) นัน้คงต้องยกให้ “ฟยอรด์” (Fjord) 
เพราะสามารถดงึดูดผู้คนจากทัว่โลกให้มาเยอืนประเทศนอรเ์วยไ์ด้ปีละหลายล้านคน จนท าให้ประเทศแห่งนี้ได้รบัอีก
หนึ่งฉายาคอื “ดินแดนแห่งฟยอรด์” (Land of Fjord) ซึ่งฟยอรด์นี้คอือ่าวแคบๆ ระหว่างหน้าผาสูงชนัที่เกดิขึ้นจาก
การกดัเซาะของธารน ้าแขง็ธรรมชาติเป็นเวลาหลายแสนปีมาแล้ว และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนัมชีื่อเสียงใน
ปัจจุบนั โดยฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วยท์ี่มชีื่อเสยีงในระดบัโลกนัน้ม ี4 แห่ง นัน่คอื ฟยอรด์ที่ตัง้อยู่บนชายฝัง่ตะวนัตก
ของประเทศนอร์เวย์ ได้แก่ เกรงัเกอร์ฟยอร์ด (Geiranger Fjord), ซอจ์นฟยอร์ด (Sogne Fjord) และแนเรยฟยอร์ด 
(Naeroy Fjord), ฮารด์งัเกอรฟ์ยอรด์ (Hardanger Fjord) และลเีซฟยอรด์ (Lyse Fjord) เมือ่มาถงึเมอืงฟลมันกัท่องเที่ยว
มกัไม่พลาดไปล่องเรอืชมความสวยงามของ “ซอจน์ฟยอรด์” (Sognefjord) ฟยอรด์ที่มคีวามยาวและลกึที่สุดในโลก มี
ความยาวถงึ 204 กโิลเมตรจากทะเลเขา้มาในแผ่นดนิ และ นัง่รถไฟ “ฟลมัสบานา” (Flamsbana) เป็นทางรถไฟท่ี
สวยท่ีสดุในประเทศนอรเ์วย ์ติดอนัดบัทางรถไฟสายโรแมนติกท่ีสวยและสงูชนัท่ีสดุในโลก 
 

 



 

 

น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจน์ฟยอรด์” จาก เมืองฟลมั สู่ หมู่
บ้านกูด๊วาเก้น (Sogne Fjord Cruise from Flam to Gudvangen) ฟยอรด์

ท่ีได้ช่ือว่าเป็น “ราชาแห่งฟยอรด์” (King of Fjord) และนับได้ว่าเป็นฟ
ยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร 
เป็นฟยอรด์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอรเ์วย ์และยาวเป็นอนัดบั 2 ของโลก 
รองจาก สกอร์เรสบี้ ซุนด์ (Scoresby Sund) ของประเทศกรีนแลนด์ 
(Greenland) เดนิทางถงึ หมู่บ้านกูด๊วาเก้น (Gudvangen Village) เป็น

หมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่านัน้แต่กลบั
กลายเป็นเป้าหมายหลกัที่นักท่องเที่ยวจะต้องหยุดลงเยี่ยมชมความสวยงาม

ท่ามกลางหุบเขาแห่งฟยอรด์เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ** รอบของการล่องเรืออาจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผู้แทน
เรียบร้อยแล้วทัง้หมด ** 
 

เท่ียง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 
น าท่าน นัง่รถไฟสายโรแมนติก “ฟลมัสบาน่า” จาก เมืองฟลมั สู่ เมืองไมรด์ลั (Flamsbana Railway from Flam 
to Myrdal) เส้นทางรถไฟท่ีโด่งดงัท่ีสุดของประเทศนอรเวย์ 
นักท่องเที่ยวจะได้ลดัเลาะไปตาม หุบเขาที่สวยงามของประเทศ
นอรเ์วย ์โดยรถไฟจะวิง่ผ่านอุโมงค์จ านวน 20 แห่ง โดยมอุีโมงค์ 
18 แห่ง ได้ใช้แรงงานคนขุด ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับ
ทศันียภาพอนังดงามที่ธรรมชาตสิรรค์สร้างแสนน่าประทบัใจของ
หุบเขาอนัสูงชนั และธารน ้าแข็งกลาเซียร์ แห่งฟยอร์ด ไปจนถึง
เมอืงไมรด์าล (Myrdal)  ในระหว่างทางที่นัง่รถไฟนักท่องเที่ยวยงั
จะไดห้ยุดชมความสวยงามของ น ้าตกจอสฟอสเซ่น (Kjosfossen) 
อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มคีวามสวยงามและได้รบัความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก น ้าตกมคีวามสูงประมาณ 225 เมตร 
ส่วนน ้าในน ้าตกนัน้ไหลมาจากทะเลสาบบนเทอืกเขาชื่อทะเลสาบ เรนน์
กาวทัเน็ท (Reinungavatnet) และทะเลสาบเซลเทิฟวทัเน็ท (Seltuftvatnet) หลงัจากนัน้ขึ้นรถไฟชมวิวต่อไปตลอด
เสน้ทางจน กระทัง่ถงึเมอืงไมรด์าลซึง่เป็นสถานีสุดทา้ยของการนัง่รถไฟสายโรแมนตกินัน่เอง 
 



 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียโล (Geilo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาท)ี หนึ่งในเมอืงสกรีสีอรท์ยอดนิยมใน
เขตภมูภิาคของฟยอรด์ ของประเทศนอรเ์วยท์ีต่ ัง้อยูบ่นเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาต ิเมอืงเกยีโลเป็นสกรีสีอรท์
ทีพ่รอ้มสรรพส าหรบัการเล่นสก ีซึง่ในช่วงฤดูหนาวจะเตม็ไปดว้ยผูค้นทีร่กัการเล่นสก ีส่วนในฤดูรอ้นจะกลายเป็นที่รวม
ของนกัท่องเทยีวชมความบรสิุทธข์องธรรมชาต ิกลุ่มนกัเดนิขา้มเขา กลุ่มนกัตกปลา และกจิกรรมกลางแจง้ต่างๆ 

ค า่            บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต)์ 
ทีพ่กั         Geilo Hotel, Geilo ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

Day5 เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคารล์ โยฮนัน์ เกท - พระราชวงัหลวง ออสโล- อาคารรฐัสภา ออสโล - ล่องเรือ
ส าราญหร ูDFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - เมืองโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก์ 

 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศนอรเ์วย ์

(Norway) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนคารล์ โยฮนัน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งช้อปป้ิงและ



 

 

แหล่งนัดพบปะ ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของประเทศนอรเ์วย ์ของนักท่องเทีย่วจากทัว่โลกทีม่าเยอืนประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยู่กลาง
เมอืงออสโล มสีนิค้าทุกสิง่อย่างที่ท่านปรารถนาให้ได้เลอืกซื้อเป็นของฝาก ของขวญั สนิค้าที่มชีื่อเสยีงมากที่สุด คอื 
ผลติภณัฑจ์ากขนสตัว ์น ้ามนัปลา เนยแขง็เทยีนไข และของทีร่ะลกึ เช่น เรอืไวกิ้ง หรอืตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพืน้บา้น
ของประเทศนอรเ์วย ์เครื่องครวั พวงกุญแจ เป็นต้น บรเิวณเดยีวกนัเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัไม่ว่าจะเป็น พระราชวงั

หลวง ออสโล (Royal Palace Oslo) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิอ์งคปั์จจุบนัและ อาคารรฐัสภา ออสโล (Parliament 

Building Oslo) เป็นตน้ 

เท่ียง        อสิระอาหารกลางวนั เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเทียบเรือส าราญ เพ่ือ ล่องเรือส าราญหร ูDFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู่ เมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) 
ทีพ่รัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อ านวยความ
สะดวกแบบครบครนั ** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเลก็ เพ่ือแยกสมัภาระส าหรบัค้างคืนบนเรือส าราญ 1 

คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน ** น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศ
เดนมารก์ (Denmark) ผ่านน่านน ้าสแกนดเินเวยี  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร บนเรือส าราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดิเนเวียน) 
ทีพ่กั     บนเรอืส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอืเทยีบเท่า  

** กรณีต้องการจองห้องพกัแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบ

ห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระค่าบริการส่วนน้ีทนัทีท่ีห้องพกัถกู
ยืนยนัจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีท่ีห้องพกัแบบปกติ (Inside Cabin) เตม็ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม และทางบริษทั

จ าเป็นต้องจองห้องพกัในระดบัมากกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้กบัราคาค่าทวัร ์(Upgrade) ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริงกบัผู้เดินทาง ทัง้น้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคญั **   



 

 

Day6 เมืองโคเปนเฮเกน - น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน - รปูปัน้เงือกน้อย หรือ ลิตเต้ิล เมอรเ์มด - พระราชวงัคริสเตียน

บอรก์ - พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ หรือ พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวงัโรเซนเบิรก์ หรือ พระราชวงัฤดรู้อน 
ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน 

 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ DFDS 

 เดนิทางถงึ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมอืงหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) เป็นเมอืงเก่าแก่เมอืง
หนึ่งของยุโรปก่อตัง้มาราวศตวรรษที่ 10 และเป็นเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ได้รบัฉายาว่าเป็น 
“สวรรคแ์ห่งเมอืงท่า และดนิแดนแห่งเทพนิยายรกัอมตะ” เมอืงนี้เป็นแรงบลัดาลใจและหล่อหลอมกวรีะดบัโลกฮนัส ์ครสิ
เตยีน แอนเดอรแ์ซน (Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ิยาย เจา้หญงิเงอืกน้อย หนูน้อยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลูกเป็ด
ขีเ้หรท่ีผู่ค้นทัว่โลกต่างรูจ้กั 

 

 

 



 

 

น าท่านเดนิทางสู่ น ้าพแุห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รปูทรงแปลกตา คลา้ยธารน ้าตกที่
ไหลรนิ ซึง่ตัง้อยูด่า้นหน้าท่าเรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตี านานเล่าว่าราชนิีเกฟิออนไดร้บัมอบหมายจากเทพ

เจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ ์ใหก้อบกู้ชาตบิา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทัง้สีข่องพระองคแ์ปลงกาย
เป็นพระโค เพื่อช่วยกนัไถพืน้ดนิจนกลายเป็นแผ่นดนิเมอืงเดนมารก์ในปัจจุบนั ต่อมาชาว
เดนนิชก็ได้สรา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทัง้สี่พระองค์ไวเ้พื่อเป็นเกยีรตแิละ
เพื่อเป็นการระลกึถงึ 

น าท่านเดินทางสู่ รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเต้ิล เมอร์เมด (The Little Mermaid) 
ตัง้อยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่เมือง

โคเปนเฮเกน เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาคอ็บเซน บุตรชายของผูก่้อตัง้
บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อง The Little Mermaid 

ผลงานของ ฮนัส ์ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน เป็นอย่างมาก จงึว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชื่อ เอด็วารด์ อรีกิเซน มาปั้นรูป
เงอืกน้อยนี้ โดยน าแบบใบหน้ามาจากนักเต้นบลัเลต์ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญงิเปลอืยน าแบบมาจาก
ภรรยาของตวัเขาเอง รูปปั้นเงอืกน้อยนี้นัง่อยู่บนก้อนหนิ มขีนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น ้าหนักประมาณ 175 
กโิลกรมั บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดส้มัผสักบัความผ่อนคลาย ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืส าราญ
ทีจ่อดเทยีบท่าอยู่ และทีน่ี่ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืง โดยในแต่ละปีจะมนีักท่องเทีย่วมากกว่ า 1 ลา้นคนมา
เทีย่ว เพื่อเกบ็ภาพคู่กบัรปูปัน้เงอืกน้อยนบัเป็นสถานทีย่อดฮติทีถู่กถ่ายภาพมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

เท่ียง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษอาหารไทย 
  

น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอร์กคือ
พระราชวงัซึ่งเป็นที่ประทบัของพระราชสนัตตวิงศ์ในสมเด็จพระราชาธบิดคีรสิเตยีนที่ 9 แห่งประเทศเดนมารก์ แต่ ณ 
ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ท าการรฐัสภา โดยเป็นสถานที่เพยีงแห่งเดยีวในโลกที่ม ี3 หน่วยงานราชการในที่
แห่งเดยีวกนั นัน่คอื อ านาจบรหิาร อ านาจนิตบิญัญตั ิและอ านาจตุลาการ แต่บางส่วนของที่นี่ก็ยงัคงถูกใช้ส าหรบัพระ
ราชวงศเ์ดนมารก์ เช่น หอ้งรบัแขกของราชวงศ ์เป็นตน้ รวมทัง้บางส่วนยงัเปิดใหน้กัท่องเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม 
 
น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ หรือ พระราชวงัฤดหูนาว (Amalienborg Palace) ปัจจุบนัพระราชวงั
แห่งนี้ยงัเป็นสถานที่ประทบัของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมารก์ นอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมอนังดงามภายนอก
สไตลร์อ็กโคโคแลว้ ดา้นหน้าของพระราชวงัจะมกีารเปลีย่นทหารยามหน้าวงัทุกวนั พระราชวงัตัง้อยู่รมิน ้าทางเหนือของ
ตวัเมอืงโคเปนเฮเกน สรา้งขึน้เมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบ
วรก์ และใช้เป็นที่พ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครวั หลงัจากที่พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 
ทางพระราชวงศ์เดนมารก์จงึไดข้อซือ้พระราชวงัแห่งนี้ไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศยัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา กษตัรยิ ์พระราชนิี 



 

 

และบุตรของราชวงศ์ไดอ้าศยัอยู่ภายในพระราชวงัแห่งนี้ทัง้ 4 อาคาร ตัง้โดดเด่นเป็นศูนยก์ลางทีง่ดงามมากทีสุ่ดในทวปี
ยโุรป แมร้ปูลกัษณ์ภายนอกของ 

 
 

พระราชวงัทัง้ 4 มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั แต่ภายในพระราชวงัแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกนัไปตามรสนิยมของผู้อาศยั
เดมิ แต่ละหอ้งไดต้กแต่งอย่างหรหูราทีสุ่ด ปัจจบุนัพระราชวงัแห่งนี้ยงัคงใชเ้ป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระราชนิีนาถมารเ์ก
รเธอที่ 2 และราชวงศ์เดนมารก์อยู่ ซึ่งบางส่วนของพระราชวงัเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชม และยงัเปิดเป็น
พพิธิภณัฑข์นาดเลก็จดัแสดงงานศลิปะ ภาพเขยีน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดบัอญัมณี สิง่ประดษิฐ์อื่นๆ และเอกสาร
ทางประวตัศิาสตร ์ทีม่กีารเกบ็รวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทเีดยีว และยงัมรีปูปัน้ขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 
ซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างพระราชวงัทัง้ 4 หลงั ซึง่ว่ากนัว่า เป็นรปูปัน้ทรงมา้ทีส่วยงามทีสุ่ดของโลกอกีดว้ย 
 
น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัโรเซนเบิรก์ หรือ พระราชวงัฤดรู้อน (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวงัทีต่กแต่งดว้ย
ศลิปะแบบดตัช์เรอเนสซองส ์สรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที่ 4 เป็นอกีหนึ่งสถาปัตยกรรมที่พระองค์ภาคภูมใิจ เพราะ
นอกจากความงามของตวัตกึภายนอกและภายในทีต่กแต่งอย่างหรหูรา ดว้ยวตัถุทีล่ ้าค่ามากมายแลว้ ยงัมพีพิธิภณัฑใ์น
บรเิวณชัน้ใต้ดนิ ใชเ้ป็นทีเ่กบ็เครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซึ่ งในอดตี



 

 

พระราชวงัแห่งนี้ถูกสรา้งเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพ านักพกัรอ้นของเชื้อพระวงศ์ในสมยันัน้ ทัง้ยงัเคยถูกวางเพลงิจาก
กองทพัองักฤษถงึ 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศเ์ดนมารก์ ไดบ้รูณะขึน้มาใหมใ่หส้วยงามดัง่ปัจจบุนั  
 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนช้อปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก ศาลาว่า
การเมอืงโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าว่า “สตรอยก์เยท” ไดถู้กตัง้เป็นชื่อเล่นของถนนคนเดนิแห่งนี้ ซึง่
แปลว่า การเดนิเล่น โดยใช้ตัง้แต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกนัคอื Frederiksberggade, 
Nygade, Vimmelskaftet และ Stergade โดยมคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอด
รถยนต์ตัง้แต่ปี 1962 แต่ในช่วงแรก เจา้ของกจิการหลายรายไม่เหน็ด้วยกบัการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อ
ธุรกจิ แต่ท าใหทุ้กวนันี้ผู้คนไดเ้ดนิอย่างสนุกและสะดวกสบาย ทีน่ี่คกึคกัไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนต่อวนั เรยีงรายไป
ด้วยรา้นค้าที่มคีุณภาพ มตีัง้แต่สนิค้าราคาถูกไปจนถงึสนิค้าแบรนด์เนมที่มรีาคาแพงที่สุดในโลก อาท ิLouis Vuitton, 
Chanel, รา้นนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวสิฯ เป็นต้น มรีา้นอาหารมากมาย แถมยงัมนีักดนตรรีมิทางที่มาช่วยบรรเลง
เพลงให้ความบนัเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากนี้เมอืงโคเปนเฮเกน ได้รบัการขนานนามจากคนทัว่โลกว่าเป็นเมอืง
จกัรยาน ประชากรเกนิครึง่ใช้จกัรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง เหตุผลส าคญัคอืรฐับาลส่งเสรมิให้ประชาชนสุขภาพ
แขง็แรง และลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ทีส่รา้งมลพษิแก่สิง่แวดลอ้ม จงึออกแบบผงัเมอืง เพื่อรองรบันกัปัน่และ
คนเดนิเทา้ ใหไ้ดร้บัความสะดวกและปลอดภยัมากทีสุ่ด 

ค า่            อสิระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว 
ทีพ่กั         Hotel Scandic Klaralven, Karlstad  ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 



 

 

 
Day7 สนามบินคาสตร์พั โคเปนฮาเกน 
 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

13.50       น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคาสตร์พั โคเปนฮาเกน ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  
เทีย่วบนิที ่TG951 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง  

 
Day8 เมืองโคเปนเฮเกน - สนามบินคาสตร์พั โคเปนฮาเกน 
 

 
06.20       เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


