สรุปการเดินทาง
วัน ที่

กํา หนดการ

1

โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ํา พุแ ห่งราชินเี กฟิออน
– ช้อ ปปิ้ง

2

โคเปนเฮเกน – มัล โม่

3

มัล โม่ – เฮลซิงบอรก์ - โกเทนเบิรก์

4
5

โกเทนเบิรก์ – ออสโล – พิพ ิธ ภัณฑ์เรือไวกิง้ โบราณ –
ศาลาว่าการเมืองออสโล - คารล์ โจฮันเก้น เกท
อุท ยานแห่งชาติฟรอกเนอร์ - ลานสกี โฮเมนโคเล่น

เช้า เที่ย ง เย็น

กําหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้ เมอร์เมด – น้ํา พุแห่งราชินเี กฟิออน –
ช้อปปิง้
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นําท่านสู่เมือง โคเปนเฮเกน (Copenhagen) เป็นเมืองหลวงประเทศ
เดนมาร์ก ได้รับ การยกย่องว่าเป็น
‚เมืองในเทพนิยาย‛ เพราะมี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี ทั้ง
ยังห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ วัฒนธรรม มีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตที่
หลากหลาย นับ เป็นเมืองที่น่าสนใจมาก
 นําท่านถ่ายรูปกับ เงือ กน้อย (Little Mermaid) เป็นสัญ ลักษณ์อย่างเป็น
ทางการของโคเปนเฮเกน รูปปั้นทอง
สัมฤทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นโดย Edvard
Eriksen ในปี 1913 มีพื้นฐานอยู่บ น
ชุดรูปแบบจากเทพนิยายของ Hans
Christian Andersen
 นําท่านชม น้ํา พุแ ห่งราชินเี กฟิอ อน (Gefion Fountain) เป็นน้ําพุขนาดใหญ่
รูปทรงแปลกตา คล้ายธารน้ําตกที่ไหลริน ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าท่าเรือเมือง
โคเปนเฮเกน ชาวเดนนิชได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทั้งสี่
พระองค์ไว้เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลึกถึง แต่สถานที่แห่งนี้มันให้

ความร่มรื่นได้เป็นอย่างดี เพราะเสียง
สายน้ําที่ไหลเอื่อยๆบวกกับ ละอองน้ําที่
กระเซ็นมาให้ความชุ่มชื่นชวนให้เปลือ ก
ตาเริ่มคล้อยลงต่ํา
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ จัตุร ัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall)
จุดถ่ายรูปสวยงามประจําเมืองและท่านจะ
สามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจ
กลางเมือง
 นําท่านช้อปปิ้ง ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่
ตั้งอยู่ในกลางเมืองโคเปนเฮเกน ซึ่งถือ
เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดใน ยุโรป
ด้วยความยาว 1.8 กิโลเมตร โดยเริ่มต้น
ตั้งแต่ศาลาว่าการเมืองที่อยู่ เยื้องกับ สวน
สนุกทิวโวลี (Tivoli) ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงโคเปนเฮเกนเลยก็ว่าได้

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 โคเปนเฮเกน – มัล โม่
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่เมือง มัล โม่ (Malmo) เป็นเมือง
ใหญ่เป็นอันดับ ที่สามของสวีเดน โดย
ตั้งอยู่บ นชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศเเละมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่ องของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่ าเป็น
เมืองแห่งสวนสาธารณะ โดยได้กลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวเมือง
เเห่งนี้ไปเเล้วในการมาเที่ย วชมความสวยงามของสวนสาธารณะในวันว่างๆ

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ จตุร ัส Stortorget เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองนี้ ก็เป็นจุด
ศูนย์กลางในเขตเมืองเก่าและแวดล้อม
ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 มัล โม่ – เฮลซิงบอรก์ - โกเทนเบิรก
์
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่เมือง เฮลซิงบอรก์
(Helsingborg) เป็นเมืองท่าเรือหลักของ
เขต ทรานสแกนดิเนเวียน (Trans-

Scandinavian) มาช้านาน ซึ่งแน่นอนว่า เมืองท่าแห่งนี้เป็นทั้งเมือง
เศรษฐกิจการค้า เมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางวัฒนธรรมที่สํา คัญ
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่เมือง โกเทนเบิรก์ (Gothenburg) เมืองใหญ่อันดับ สองของสวีเดน
และใหญ่เป็นอันดับ ห้าในแถบนอร์ดดิก โดยเป็นเมืองที่ผังเมืองคล้ายๆ กับ
อัมสเตอร์ดัมอย่างมาก เพราะในช่วงแรก
ของการสร้างเมืองในช่วงปีค.ศ.1621 นั้น
ผู้อพยพชาวดัชต์มีส่วนในการก่อสร้างเมือง
เป็นอย่างมาก และคนท้องถิ่นมักจะ
เรียกชื่อเล่นๆของเมืองแห่งนี้ว่า ลิตเติ้ลลอนดอน โดยมีสีสันยามค่ําคืนที่
คล้ายคลึงกับ ลอนดอนเป็นอย่างมาก
 นําท่านสู่ จัตุร ัสกุสตาฟ อดอฟท์ (Gustav Adolf’s Square) ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองโกเทนเบิร์ก และเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญ อย่างมากของเมือง
แห่งนี้ เเละเเวดล้อมไปด้วยอาคารเก่า แก่
มากมายที่มีความสวยงาม และ สถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญ ๆ ต่างๆ มากมาย โดยมี
จุดเด่นอยู่ที่ประติมากรรมของกษัตริย์
สวีเดน ที่ว่ากันว่ายิ่งใหญ่อย่างมากพระองค์หนึ่ง โดยจัตุรัส แห่งนี้รายล้อมไป
ด้วยความสวยงามของบรรยากาศที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 4 โกเทนเบิรก
์ – ออสโล – พิพ ิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ –
ศาลาว่าการเมืองออสโล - คารล์ โจฮันเก้น เกท
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่เมือง ออสโล (Oslo) เป็นเมือง
หลวงของประเทศนอร์เวย์ ที่มีความคึกคัก
เป็นอย่างมาก, เป็นบ้านของผู้ได้รับ รางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ และเป็นหนึ่งใน
เมืองส่วนใหญ่ที่สําคัญ ทางวัฒนธรรมในยุโรป และปัจจุบ ัน เมือง ออสโล
ประเทศ นอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก (แทนที่โตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น)

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ พิพ ิธ ภัณ ฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (The Viking Ship Museum) สถานที่
จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหนึ่งใน
พาหนะชิ้นสําคัญ ที่สุดของโลกอย่าง เรือ
ไวกิ้ง และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะไม่ยิ่งใหญ่
ระดับ โลกเลยหากไม่มีการจัดแสดงเรือ
ไวกิ้งโบราณ 3 ลําอายุพันกว่าปีที่เคยจมอยู่ใต้ดินรอบๆ ออสโลฟยอร์ด
 นําท่านถ่ายรูปหน้า ศาลาว่าการเมืองออสโล (Oslo City Hall) ซึ่งสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะ
ของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บ ริเวณริม
แม่น้ํา ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม
ริมออสโลฟยอร์ด
 นําท่านสู่ คารล์ โจฮันเก้น เกท (Karl Johangen Gate) แหล่งช้อปปิ้งที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้า
ทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝาก
ของขวัญ ที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขน
สัตว์ น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และ
ของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา
Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญ แจ เป็นต้น สินค้าและ
ของที่ระลึกต่างๆ ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจาก นอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มี
ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 5 อุทยานแห่งชาติฟรอกเนอร์ - ลานสกี โฮเมนโคเล่น
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ อุท ยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) เป็นสถานที่จัด
แสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และ
การหล่อรูปคนด้วยสําริดและทองแดง
ผลงานทั้งหมดเป็นของ ‘กุสตาฟ วิค
เกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง ซึ่งที่นี่มี
ปฏิมากรรมมากกว่า 200 ชิ้นให้ได้ชม
โดยผลงานชิ้นเอกเป็นเสากลางอุทยานซึ่งมีค วามสูงถึง17 เมตร ชื่อ
Monolitten

 นําท่านชม ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena)
ตั้งสูงตระหง่านอยู่บ นยอดเขา เป็น
สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดู
หนาวในปี 1952
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่สนามบิน หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจําเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)

การชําระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง

