
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 
โคเปนเฮเกน – ลิตเต้ิลเมอรเ์มด – น ้าพแุห่งราชินีเกฟิออน – ช้
อปป้ิง    

2 โคเปนเฮเกน – มลัโม่    

3 มลัโม ่– เฮลซิงบอรก ์- โกเทนเบิรก์    

4 
โกเทนเบิรก์ – ออสโล – พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ –  

ศาลาว่าการเมืองออสโล - คารล ์โจฮนัเก้น เกท    

5 อทุยานแห่งชาติฟรอกเนอร ์- ลานสกี โฮเมนโคเล่น    

 

 

 

 

ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1  โคเปนเฮเกน – ลิตเต้ิลเมอรเ์มด – น ้าพแุห่งราชินีเกฟิออน –  

ช้อปป้ิง 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสูเ่มอืง โคเปนเฮเกน (Copenhagen) เป็นเมอืงหลวงประเทศเดนมารก์ ไดร้บั
การยกย่องว่าเป็น “เมอืงในเทพนิยาย” เพราะ
มสีภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีด่ ีทัง้ยงัหอ้ม
ลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์ศลิปะ 
และ  วฒันธรรม มลีกัษณะของการผสมผสาน
วถิชีวีติทีห่ลากหลาย นับเป็นเมอืงทีน่่าสนใจ
มาก 

• น าท่านถ่ายรปูกบั เงือกน้อย (Little Mermaid) เป็นสญัลกัษณ์อย่างเป็นทางการของ
โคเปนเฮเกน รปูปัน้ทองสมัฤทธิซ์ึง่สรา้งขึน้โดย 

Edvard Eriksen ในปี 1913 มพีืน้ฐาน
อยู่บนชุดรปูแบบจากเทพนิยายของ Hans  

Christian Andersen 

• น าท่านชม น ้าพแุห่งราชินีเกฟิออน 

(Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่
รปูทรงแปลกตา คลา้ยธารน ้าตกทีไ่หลรนิ ซึง่
ตัง้อยู่ดา้นหน้าท่าเรอืเมอืง  โคเปนเฮเกน ชาว
เดนนิชไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและ
พระโอรสทัง้สีพ่ระองคไ์วเ้พื่อเป็นเกยีรตแิละเพือ่เป็นการระลกึถงึ แต่สถานทีแ่ห่งนี้มนัใหค้วาม
ร่มรื่นไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะเสยีงสายน ้าทีไ่หลเอื่อยๆบวกกบัละอองน ้าทีก่ระเซน็มาใหค้วามชุ่ม
ชื่นชวนใหเ้ปลอืกตาเริม่คลอ้ยลงต ่า  

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านสู่ จตุัรสัซิต้ีฮอลล ์(City Hall) จุด
ถ่ายรูปสวยงามประจ าเมอืงและท่านจะสามารถ
สมัผสับรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมอืง  

• น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนสตรอยก ์(Stroget 

Street) เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงทีต่ ัง้อยู่ในกลางเมอืงโคเปนเฮเกน ซึง่ถอืเป็นถนนสายชอ้ปป้ิง
ทีย่าวทีสุ่ดใน  ยุโรปดว้ยความยาว 1.8 กโิลเมตร โดยเริม่ตน้ตัง้แต่ศาลาว่าการเมอืงทีอ่ยู่
เยือ้งกบัสวนสนุกทวิโวล ี(Tivoli) ซึง่
เปรยีบเสมอืนหวัใจของกรุงโคเปนเฮเกนเลยกว็่า
ได ้

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2 โคเปนเฮเกน – มลัโม่ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง มลัโม ่(Malmo) เป็นเมอืง
ใหญ่เป็นอนัดบัทีส่ามของสวเีดน โดยตัง้อยู่บน
ชายฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเเละมี
ชื่อเสยีงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจน
ไดฉ้ายาว่าเป็นเมอืงแห่งสวนสาธารณะ โดยไดก้ลายมาเป็นหน่ึงในวฒันธรรมของชาวเมอืง
เเห่งนี้ไปเเลว้ในการมาเทีย่วชมความสวยงามของสวนสาธารณะในวนัว่างๆ  

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านสู่ จตุรสั Stortorget เป็นจตัุรสัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงนี้ กเ็ป็นจุดศูนยก์ลางในเขต
เมอืงเก่าและแวดลอ้มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่ว
มากมาย  

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 มลัโม่ – เฮลซิงบอรก ์- โกเทนเบิรก์ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง เฮลซิงบอรก ์(Helsingborg) เป็นเมอืงท่าเรอืหลกัของเขต ทราน
สแกนดเินเวยีน (Trans-Scandinavian) มาชา้นาน ซึง่แน่นอนว่า  เมอืงท่าแห่งนี้เป็น
ทัง้เมอืงเศรษฐกจิการคา้ เมอืงท่องเทีย่วและ
ศูนยก์ลางวฒันธรรมทีส่ าคญั 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสูเ่มอืง โกเทนเบิรก์ (Gothenburg) 

เมอืงใหญ่อนัดบัสองของสวเีดน และใหญ่เป็นอนัดบั
หา้ในแถบนอรด์ดกิ โดยเป็นเมอืงทีผ่งัเมอืงคลา้ยๆ 

กบัอมัสเตอรด์มัอย่างมาก เพราะในช่วงแรกของ
การสรา้งเมอืงในช่วงปีค.ศ.1621  นัน้ผูอ้พยพชาวดชัตม์สีว่นในการก่อสรา้งเมอืงเป็นอย่าง
มาก และคนทอ้งถิน่มกัจะเรยีกชื่อเล่นๆของเมอืงแห่งนี้ว่า ลติเติล้ลอนดอน โดยมสีสีนัยามค ่า
คนืทีค่ลา้ยคลงึกบัลอนดอนเป็นอย่างมาก 

• น าท่านสู่ จตัุรสักสุตาฟ อดอฟท์ (Gustav Adolf’s Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโก
เทนเบริก์ และเป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัอย่างมาก
ของเมอืงแห่งนี้ เเละเเวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่
มากมายทีม่คีวามสวยงาม และ  สถานทีท่่องเทีย่ว
ส าคญัๆ ต่างๆ มากมาย โดยมจุีดเด่นอยู่ที่



ประตมิากรรมของกษตัรยิส์วเีดน ทีว่่ากนัว่ายิง่ใหญ่อย่างมากพระองคห์นึ่ง โดยจตัุรสัแห่งนี้
รายลอ้มไปดว้ยความสวยงามของบรรยากาศทีง่ดงามเป็นอย่างยิง่ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4  โกเทนเบิรก์ – ออสโล – พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ –  

ศาลาวา่การเมืองออสโล - คารล ์โจฮนัเก้น เกท 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง ออสโล (Oslo) เป็นเมอืงหลวง
ของประเทศนอรเ์วย ์ทีม่คีวามคกึคกัเป็นอย่างมาก
, เป็นบา้นของผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพ 

และเป็นหนึ่งในเมอืงสว่นใหญ่ทีส่ าคญัทาง
วฒันธรรมในยุโรป และปัจจุบนั เมอืง  ออสโล 

ประเทศ นอรเ์วย ์เป็นเมอืงทีม่คี่าครองชพีสงูทีสุ่ดในโลก (แทนทีโ่ตเกยีวประเทศญี่ปุ่ น) 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ (The Viking Ship Museum) สถานทีจ่ดั
แสดงประวตัคิวามเป็นมาของหนึ่งในพาหนะชิน้
ส าคญัทีสุ่ดของโลกอย่าง  เรอืไวกิง้ และ
พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้จะไม่ยิง่ใหญ่ระดบัโลกเลยหาก
ไม่มกีารจดัแสดงเรอืไวกิง้โบราณ 3 ล าอายุพนั
กว่าปีทีเ่คยจมอยู่ใตด้นิรอบๆ ออสโลฟยอรด์ 

• น าท่านถ่ายรปูหน้า ศาลาว่าการเมืองออสโล (Oslo City Hall) ซึง่สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บรเิวณรมิ  แม่น ้า ซึ่งรายลอ้ม
ดว้ยอาคารทีส่วยงามรมิออสโลฟยอรด์ 



• น าท่านสู่ คารล ์โจฮนัเก้น เกท (Karl 

Johangen Gate) แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดของนอรเ์วย ์เป็นแหล่งทัง้ย่านชอ้ป
ป้ิงและแหล่งพบปะของนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก
ทีม่าเยอืนนอรเ์วย ์ตัง้อยู่กลางกรุงออสโล มสีนิคา้  
ทุกสิง่อย่างใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ป ของฝากของขวญัทีน่่า
ซือ้กค็อื ผลติภณัฑจ์ากขนสตัว ์น ้ามนัปลา เนย
แขง็เทยีนไข และของทีร่ะลกึ เช่น เรอืไวกิง้ หรอืตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพืน้บา้นของนอรเ์วย ์

เครื่องครวั พวงกุญแจ เป็นตน้ สนิคา้และ ของทีร่ะลกึต่างๆ ราคาค่อนขา้งสงู เนื่องจาก 

นอรเ์วยเ์ป็นอกีหนึ่งประเทศทีม่คี่าครองชพีสงูทีสุ่ดในโลก 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 5  อทุยานแห่งชาติฟรอกเนอร ์- ลานสกี โฮเมนโคเล่น 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ อทุยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) เป็นสถานทีจ่ดัแสดงผล
งานศลิปะประตมิากรรม การแกะสลกัรปูเหมอืนจากหนิแกรนิต และ  การหล่อรปูคนดว้ยส ารดิ
และทองแดง ผลงานทัง้หมดเป็นของ 
‘กุสตาฟ วคิเกอรแ์ลนด์ ‘ ปฏมิากรชื่อดงั ซึง่
ทีน่ี่มปีฏมิากรรมมากกว่า 200 ชิน้ใหไ้ดช้ม 

โดยผลงานชิน้เอกเป็นเสากลางอุทยานซึง่มี
ความสงูถงึ17 เมตร ชื่อ Monolitten 

• น าท่านชม ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) 

ตัง้สงูตระหงา่นอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่
จดัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 

1952  



กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 



• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 



• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 

 


