
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทัวร ์ 
อาหาร  

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 

สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน - 

พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเป

ร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบ

โบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง 

- เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจ

กลางเมือง - ศาลากลางประจ าเมืองคาร์ลสตัด - สะพานหิน

เก่าแก่ 

   

Hotel Scandic 

Klaralven, 

Karlstad  

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

- อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - 

พิพิธภัณฑ์เรือไวก้ิง - เมืองกอล 
   

Storefjell Resort 

Hotel, Gol หรือ

เทียบเท่า  

4 

เมืองกอล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟ

ยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น 

- เมืองฟลัม - น่ังรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก 

เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล - น้ าตกจอสฟอสเซ่น – เมืองเกียโล                

   

Geilo Hotel, 

Geilo 

หรือเทียบเท่า  

    



 
 

 

 
 

BKK       ARN CPH       BKK 

  

TG960 01.25 06.55 TG951 13.50 06.20+1 

 

วันเดินทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/

ท่าน 

(อายุไม่เกิน 

12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่

รวม 

ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยว 

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 

5 

เมือง เกียโล - เมืองออสโล  -  ถนนคาร์ล  โยฮันน์  เกท - 

พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือ

ส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมือง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมาร์ก 

   

DFDS 

Scandinavian 

หรือเทียบเท่า  

6 

เมืองโคเปนเฮเกน - น้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปป้ันเงือกน้อย 

หรือ  ลิตเ ต้ิล เมอร์ เมด -  พร ะราชวั งคริส เ ตียนบอร์ก  - 

พระราชวั งอมาเลียนบอร์ก  หรือ  พระราชวั งฤดูหนาว - 

พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอย

เยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน 

   

Hotel Good 

Morning, 

Copenhagen 

หรือเทียบเท่า  

7 สนามบินคาสต์รัพ โคเปนฮาเกน 
   

 

8 สนามบินสุวรรณภูมิ  
   

โปรแกรมเดนิทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

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 

อัตราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 

20,000 บาท 

 

อัตรานี ้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร ์ข ้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

นักท่องเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศูนยย์ื่น โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการ

ยื่น และให้ค าแนะน าแก่ท่าน  
 

ส ำคัญโปรดอ่ำน 

1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน พร้อมช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 

20,000 บำท/ท่ำน และค่ำวีซ่ำ และช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง กรณีวัน

เดินทำงน้อยกว่ำ 21 วัน ต้องช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน 100% เท่ำน้ัน 

2. อัตรำค่ำบริกำรน้ี จ ำเป็นต้องมีผู้เดินทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้

เดินทำงไม่ถึงตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือ

เปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร (ปรับรำคำเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทำง ตำมควำม

ต้องกำร) 

3. ท่ำนท่ีต้องออกบัตรโดยสำรภำยในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ี

เจ้ำหน้ำท่ีทุกครั้งก่อนท ำกำรออกบัตรโดยสำร เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยน



 
 

ไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีเป็นเพียง

กำรแนะน ำเท่ำน้ัน 

4. นักท่องเท่ียวท่ีต้องกำรเดินทำงโปรแกรมข้ำงต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพ่ือขอวีซ่ำ

หมู่คณะก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หำกระยะเวลำน้อยกว่ำท่ี

ระบุไว้ข้ำงต้น ขอสงวนสิทธ์ิในกำรขอวีซ่ำประเภทอื่นซึ่งอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม หรือมีผลต่อ

กำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ
 

 

22.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินอาร ์ลันดา - เมืองสต็อคโฮล์ม - เนินเขาฟยลักาทนั - พพิธิภณัฑย์คุกลาง - มหาวหิาร

แห่งเมืองสต็อคโฮลม์ - โอเปรา่ เฮา้ส ์- ศาลาวา่การเมอืงสตอ็คโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณ

วาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวงัหลวง - เมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญแ่หง่เมอืง

คารล์สตัด - จ ัต ุร ัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจ าเมืองคาร ์ลสตัด - สะพานหินเก่าแก่ 
 

 

01.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาร ์ลันดา ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบนิ

ท่ี TG960 (บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 12 ชั่วโมง  

 06.55        เดินทางถึง สนามบินอาร ์ลันดา ประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผา่นจดุ

คัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง) น าท่าน



 
 

เดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน 

(Sweden) เป็นเมืองหลวงท่ีงดงามท่ีสุดในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียท้ังหมด จนได้รับ

ขนานนามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้มด้วยทะเล

บอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนน้ า ท าให้เมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

 น าท่านเดินทางสู่ จ ุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพ่ือบันทึกภาพของเมือง

สต็อคโฮล์มจากมุมท่ีสวยท่ีสุดชมวิวสวยของตัวเมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ท่ีห้อมล้อม

ด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก  

 น าท่าน ผ่านชม สถานท่ีส าคัญ อาทิ พิธภัณฑ์ยุคกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแหง่

เมืองสตอ็คโฮลม์ (The Cathedral of Stockholm), โอเปรา่ เฮา้ส ์(Opera Houses) เป็นต้น 

 น าท่าน ถ่ายร ูปเป ็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการเมืองสตอ็คโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ท่ีใช้

เวลาสร้างนานถึง 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของประเทศ

สวีเดน ชื่อ เรกนาร์ ออสต์เบิร์ก (Ragnar Ostberg) สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุง

หลังคาด้วยหินโมเสค ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากปราสาทสไตล์เรอเนสซองค์ของ

ประเทศอิตาลี จึงได้ออกแบบให้ศาลาว่าการเมืองแห่งน้ีมีลานกลางเพ่ิมเข้ามาสองลานคือ บอร์

การ์การ์เด้น (Borgargarden) และ บลูฮอลล์ (Blue Hall) ในทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือนธันวาคม

ของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

 

 

 



 
 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

  

 น าท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เร ือรบโบราณวาซาร์ (Vasa 

Museum) เป็นเรือท่ีถูกกู้ข้ึนมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจาก

สามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ 

และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรอืวาซา

เป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วย

นิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับเรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์

เก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความสนใจมากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ท้ังหมดแถบสแกนดิเนเวีย ** 

รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บั

ท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเร ียบร ้อยแล้วทั้งหมด **  

น าท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ท่ีสดุและสวยงามราวกับ

ภาพวาดปัจจุบันยังท้ิงร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษท่ี 17 ท้ัง

บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างท่ีมีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกับ

เสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ท่ีเรียงรายไปด้วยร้านกาแฟ ร้านหนังสือ และยังเป็นท่ีตั้งของ 

ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) เป็นท่ีประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์

สวีเดน เป็นหน่ึงในพระราชวังท่ีงดงามมากท่ีสุดในบรรดาพระราชวังท้ังหมดของทวีปยุโรป 

ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีห้องต่างๆ รวมกัน 

608 ห้อง ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าเย่ียมชมได้ตลอดท้ังปี ในบรรดาห้องต่างๆส่วนท่ีเป็นจุดเด่น 

ได้แก่ ห้องพระคลังวิหารหลวง ห้องโถงว่าการของรัฐ ห้องพักของขุนนาง ล าดับต่างๆ และ 

พิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟท่ี 3 ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามประจ าวันของกองทหารรักษ า

พระองค์ซึ่งจะเกิดข้ึนในเวลาก่อนเท่ียงของทุกวัน  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร ์ลสตัด (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 

เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น อยู่ระหว่างเมือง

สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสอง

เมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลท่ี 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตาม

พระนามของพระองค์ ผ่านชม โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad), จตัรุสั

ใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ 

สะพานหินเก่าแก่ (Ancient Stone Bridge) 

 

ค่ า            บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก         Hotel Scandic Klaralven, Karlstad  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 

Day3 เมืองคาร ์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร ์- ลาน

กระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑ์เร ือไวกิ้ง - เมืองกอล 
 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวง

ของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ได้ถูกสถาปนาเม่ือประมาณ 60 ปี ท่ีผ่านมาน้ี ครั้งสมัยท่ีประเทศ

นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของประเทศเดนมาร์กน้ัน ประเทศนอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้ง 

จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมืองเบอร์เก้น จนกระท่ังย้ายมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบัน เม่ือประมาณ 

900 กว่าปีก่อน เมืองออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวก้ิงโบราณซึ่งอยู่ภายใต้

การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฮร์ เมืองออสโลเปน็เมืองหลวง

ท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างทาง

ท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ เป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์อันหาชมได้ยาก 

น าท่านเดินทางสู่ อ ุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงาน

ของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลัก

หินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของ

อุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหิน

สลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว 

น าท่าน ถ่ายร ูปเป ็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานท่ี

แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช้เป็นสถานท่ีชุมนุมแข่งขันของ

นักเล่นสกีท้ังโลกท่ีน่ี สามารถจุผู้เข้าร่วมได้เกือบหน่ึงแสนคน 



 
 

 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 

 น าท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เร ือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคัญของเหลา่

นักรบไวก้ิงเม่ือครั้งท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงท่ีสร้างจากไม้ในยุค

คริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดได้จากรอบๆเมืองออสโล ฟยอร์ด นอกจากน้ียังจัดแสดงเก่ียวกับ

เครื่องมือในชีวิตประจ าวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวก้ิงเรือถือเปน็สิง่ท่ี

ส าคัญท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใช้เรือท้ังในเรื่องของการรบ ท าการค้า และออกส ารวจหาดินแดน

ใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวก้ิงก็จะไม่มียุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด ** รอบของการเข้าชมอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณใีดกต็าม ทางบรษิทั

ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณ ีเนือ่งจาก

เป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเร ียบร ้อยแล้วทั้งหมด **  

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอล (Gol) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองแสนสวย

ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองท่าประตูสู่ดินแดนแห่งฟยอรด์

แลนด์และสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศนอร์เวย์ และยัง เป็นเมืองท่ียังคงรักษาจารีต

วัฒนธรรมรูปลักษณ์ด้ังเดิมของหมู่บ้านชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19  

ค่ า            บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์) 

ท่ีพัก         Storefjell Resort Hotel, Gol  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

Day4 เมืองกอล - เมืองฟลัม - ล่องเร ือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอรด์” จาก เมอืงฟลมั สู ่หมู่

บ ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลมัสบานา่” จาก 

เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล - น้ าตกจอสฟอสเซ่น – เมืองเกียโล                
 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (Flam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จุดหมายปลายทาง

ท่องเท่ียว ท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวไทยไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆในแถบยุโรป

เหนือ ของประเทศนอร์เวย์ อยู่ส่วนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรด

ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ และประเทศรัสเซีย มีอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทร

แอตแลนติก และเชื่อมต่อกับทะเลบอลติก เป็นจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมา

ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 สิ่งท่ีถือว่าเป็นไฮไลท์ ท้ังยังอาจจะเรียกได้ว่าเป็น “อัญมณีเม็ดงาม

แห่งดินแดนที่ไม่เคยหลับใหลของประเทศนอรเ์วย์” (Beautiful Gem of a Land that Never 

Sleeps in Norway) น้ันคงต้องยกให้ “ฟยอร์ด” (Fjord) เพราะสามารถดึงดูดผูค้นจากท่ัวโลก

ให้มาเยือนประเทศนอร์เวย์ได้ปีละหลายล้านคน จนท าให้ประเทศแห่งน้ีได้รับอีกหน่ึงฉายาคือ 

“ดินแดนแห่งฟยอร์ด” (Land of Fjord) ซึ่งฟยอร์ดน้ีคืออ่าวแคบๆ ระหว่างหน้าผาสูงชันท่ี

เกิดข้ึนจากการกัดเซาะของธารน้ าแข็งธรรมชาติเป็นเวลาหลายแสนปีมาแล้ว และกลายมาเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวอันมีชื่อเสียงในปัจจุบัน โดยฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ท่ีมีชื่อเสียงในระดับ

โลกน้ันมี 4 แห่ง น่ันคือ ฟยอร์ดท่ีตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ ได้แก่ เกรัง

เกอร์ฟยอร์ด (Geiranger Fjord), ซอจ์นฟยอร์ด (Sogne Fjord) และแนเรยฟยอร์ด (Naeroy 

Fjord), ฮาร์ดังเกอร์ฟยอร์ด (Hardanger Fjord) และลีเซฟยอร์ด (Lyse Fjord) เม่ือมาถึง

เมืองฟลัมนักท่องเท่ียวมักไม่พลาดไปล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” 

(Sognefjord) ฟยอร์ดท่ีมีความยาวและลึกท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเล

เข้ามาในแผ่นดิน และ นั่งรถไฟ “ฟลัมสบานา” (Flamsbana) เป ็นทางรถไฟที่สวยทีส่ดุใน

ประเทศนอร์เวย์ ต ิดอันดับทางรถไฟสายโรแมนติกที่สวยและสูงชันที่ส ุดในโลก  

 

 



 
 

 

 

 

น าท่าน ล่องเร ือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก 

เมืองฟลัม สู่ หมู่บ ้านกู๊ดวาเก้น (Sogne Fjord Cruise from 

Flam to Gudvangen) ฟยอรด์ทีไ่ดช้ ือ่วา่เปน็ “ราชาแหง่ฟ

ยอร์ด” (King of Fjord) และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดท่ีลึกเข้ามา

ในแผ่นดินมากท่ีสุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร เป็นฟ

ยอร์ดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศนอร์เวย์ และยาวเป็นอันดับ 2 ของ

โลก รองจาก สกอร์เรสบี้ ซุนด์ (Scoresby Sund) ของประเทศ

กรีนแลนด์ (Greenland) เดินทางถึง หมู่บ ้านกูด๊วาเกน้ (Gudvangen 

Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ีมีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่าน้ันแต่กลับกลายเป็น

เป้าหมายหลักท่ีนักท่องเท่ียวจะต้องหยุดลงเย่ียมชมความสวยงามท่ามกลางหุบเขาแห่งฟยอร์ด

เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ** รอบของการลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณี

ไม่สามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณใีดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านไดท้กุกรณ ีเนือ่งจากเปน็การช าระลว่งหนา้กบัผู้แทนเรยีบรอ้ย

แล้วทั้งหมด ** 

 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

 



 
 

น าท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมอืงไมรด์ลั (Flamsbana 

Railway from Flam to Myrdal) เสน้ทางรถไฟทีโ่ดง่ ดั ง

ที่ส ุดของประเทศนอรเวย์ นักท่องเท่ียวจะได้ลดัเลาะ

ไปตาม หุบเขาท่ีสวยงามของประเทศนอร์เวย์ โดย

รถไฟจะวิ่งผ่านอุโมงค์จ านวน 20 แห่ง โดยมีอุโมงค์ 

18 แห่ง ได้ใช้แรงงานคนขุด ซึ่งระหว่างทางท่านจะ

ได้ชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงามท่ีธรรมชาติสรรค์

สร้างแสนน่าประทับใจของหุบเขาอันสูงชัน และธาร

น้ าแข็งกลาเซียร์ แห่งฟยอร์ด ไปจนถึงเมืองไมร์ดาล 

(Myrdal)  ในระหว่างทางท่ีน่ังรถไฟนักท่องเท่ียวยัง

จะได้หยุดชมความสวยงามของ น้ าตกจอสฟอสเซ่น 

(Kjosfossen) อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงาม แล ะ

ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก น้ าตกมีความสูงประมาณ 225 เมตร ส่วนน้ าใน

น้ าตกน้ันไหลมาจากทะเลสาบบนเทือกเขาชื่อทะเลสาบเรนน์กาวัทเน็ท (Reinungavatnet) และ

ทะเลสาบเซลเทิฟวัทเน็ท (Seltuftvatnet) หลังจากน้ันข้ึนรถไฟชมวิวต่อไปตลอดเส้นทางจน 

กระท่ังถึงเมืองไมร์ดาลซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของการน่ังรถไฟสายโรแมนติกน่ันเอง 

 

 

 

 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียโล (Geilo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) หน่ึงใน

เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ด ของประเทศนอร์เวย์ท่ีตั้งอยู่บนเขาท่ามกลาง

ความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโลเป็นสกีรีสอร์ทท่ีพร้อมสรรพส าหรับการเล่นสกี ซึ่งในชว่ง

ฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนท่ีรักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นท่ีรวมของนักท่องเทียว

ชมความบริสุทธ์ของธรรมชาต ิกลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ  

ค่ า            บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์) 

ท่ีพัก         Geilo Hotel, Geilo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day5 เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท - พระราชวงัหลวง ออสโล- อาคารรฐัสภา 

ออสโล - ล่องเร ือส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวง

ของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล  โยฮันน์ เกท (Karl 

Johangen Gate Street) เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งนัดพบปะ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของประเทศ

นอร์เวย์ ของนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีมาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางเมืองออสโล มีสินคา้

ทุกสิ่งอย่างท่ีท่านปรารถนาให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของขวัญ สินค้าท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด คือ 

ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลึก เช่น เรือไวก้ิง หรือตุ๊กตา

โทรล (Troll) ตุ๊กตาพ้ืนบ้านของประเทศนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น บริเวณเดียวกัน

เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคัญไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัหลวง ออสโล (Royal Palace Oslo) ซึง่เปน็

ท่ีประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและ อาคารร ัฐสภา ออสโล (Parliament Building Oslo) เปน็

ต้น 

เที่ยง        อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

 

 



 
 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเร ือส าราญ เพือ่ ลอ่งเรอืส าราญหร ูDFDS จากเมอืงออสโล ประเทศ

นอร์เวย์ สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, 

Norway to Copenhagen, Denmark) ท่ีพรั่งพร้อมไปด้วยรา้นคา้ปลอดภาษ,ี รา้นอาหาร, ห้อง

ซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ่งอ านวยความสะดวกแบบครบครัน ** ท่าน

ควรเตรยีมกระเปา๋สมัภาระใบเลก็ เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื เพือ่ความ

สะดวกในการเดินทางของท่าน ** น าท่านเดินทางสู ่เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศ

เดนมาร์ก (Denmark) ผ่านน่านน้ าสแกนดิเนเวีย  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหาร บนเร ือส าราญ DFDS (พิเศษ  !!  เมนู บ ุฟเฟ่ต ์สไตล์

สแกนดิเนเวียน) 

ท่ีพัก         บนเรือส าราญ DFDS ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเท่า  

** กรณีต ้องการจองห้องพักแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ปน็กรณี

พเิศษ เพือ่ตรวจสอบหอ้งวา่ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ ประมาณ 4 ,000-5,000 บาท โดยช าระ

ค่าบร ิการส่วนนี้ทันทีที่ห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถงึกรณทีีห่อ้งพกัแบบปกต ิ

(Inside Cabin) เตม็ ไมว่า่กรณใีดกต็าม และทางบรษิทัจ  าเปน็ตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่

มาตรฐานที่ก าหนดไว้กับราคาค่าทัวร ์ (Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ค่าใช้จ ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผู้เดินทาง ทัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็

ส าค ัญ **   



 
 

  

Day6 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน - ร ูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเต ิ้ล เมอร ์เมด - 

พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดหูนาว - พระราชวงั

โรเซนเบริก์ หรอื พระราชวังฤดูร ้อน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน 
 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ DFDS 

 เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษท่ี 10 และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ได้รับฉายาว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า และดินแดนแห่งเทพนิยาย

รักอมตะ” เมืองน้ีเป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน 

(Hans Christian Andersen) ผู้สร้างสรรค์นิยาย เจ้าหญิงเงือกน้อย หนูน้อยผู้ขายไม้ขีดไฟ ลกู

เป็ดข้ีเหร่ท่ีผู้คนท่ัวโลกต่างรู้จัก 

 

 

 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ น้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน้ าพุขนาดใหญ่รูปทรง

แปลกตา คล้ายธารน้ าตกท่ีไหลริน ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มี

ต านานเล่าว่าราชินีเกฟิออนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิ ให้

กอบกู้ชาติบ้านเมือง พระนางจึงให้พระโอรสท้ังสี่ของพระองค์แปลงกาย

เป็นพระโค เพ่ือช่วยกันไถพ้ืนดินจนกลายเป็นแผ่นดินเมืองเดนมาร์ก

ในปัจจุบัน ต่อมาชาวเดนนิชก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและ

พระโอรสท้ังสี่พระองค์ไว้เพ่ือเป็นเกียรติและเพ่ือเป็นการระลึกถึง 

น าท่านเดินทางสู่ ร ูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเต ิ้ล เมอร ์เมด (The Little 

Mermaid) ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเปน็

ของขวัญแก่เมืองโคเปนเฮเกน เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล 

จาค็อบเซน บุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทับใจจากการดูบัลเลต่ ์

เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้าง

ศิลปินชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั้นรูปเงือกน้อยน้ี โดยน าแบบใบหน้ามาจากนัก

เต้นบัลเลต์ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเอง 

รูปปั้นเงือกน้อยน้ีน่ังอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น้ าหนักประมาณ 175 

กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได้สัมผัสกับความผ่อนคลาย ฟังเสียงร้องของนก

นางนวลและชมเรือส าราญท่ีจอดเทียบท่าอยู่ และท่ีน่ีได้กลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมือง 

โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวมากกว่า 1 ล้านคนมาเท่ียว เพ่ือเก็บภาพคู่กับรูปปั้นเงือกน้อย

นับเป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทย 

  

น าท่าน ผ่านชม พระราชวังคร ิสเต ียนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวงัครสิ

เตียนบอร์กคือพระราชวังซึ่งเป็นท่ีประทับของพระราชสันตติวงศ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริส

เตียนท่ี 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งน้ีถูกใช้เป็นท่ีท าการรัฐสภา โดย

เป็นสถานท่ีเพียงแห่งเดียวในโลกท่ีมี 3 หน่วยงานราชการในท่ีแห่งเดียวกัน น่ันคือ อ านาจ

บริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ แต่บางส่วนของท่ีน่ีก็ยังคงถูกใช้ส าหรับพระ

ราชวงศ์เดนมาร์ก เช่น ห้องรับแขกของราชวงศ์ เป็นต้น รวมท้ังบางส่วนยังเปิดให้นักท่องเท่ียว

ท่ีสนใจได้เข้ามาชม 

 

น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดหูนาว (Amalienborg Palace) 

ปัจจุบันพระราชวังแห่งน้ียังเป็นสถานท่ีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก นอกจาก

จะได้ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตล์ร็อกโคโคแล้ว ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการ

เปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน พระราชวังตั้งอยู่ริมน้ าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สร้าง

ข้ึนเม่ือกลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวรก์ 



 
 

และใช้เป็นท่ีพ านักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว หลังจากท่ีพระราชวังคริสเตียนบอร์กถูกไฟ

ไหม้ในปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึงได้ขอซื้อพระราชวังแห่งน้ีไว้ และได้ย้ายเข้า

มาอาศัยตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา กษัตริย์ พระราชินี และบุตรของราชวงศ์ได้อาศัยอยู่ภายใน

พระราชวังแห่งน้ีท้ัง 4 อาคาร ตั้งโดดเด่นเป็นศูนย์กลางท่ีงดงามมากท่ีสุดในทวีปยุโรป แม้

รูปลักษณ์ภายนอกของ 

 

 

 

พระราชวังท้ัง 4 มีลักษณะท่ีเหมือนกัน แต่ภายในพระราชวังแต่ละอาคารได้ถูกตกแต่งต่างกัน

ไปตามรสนิยมของผู้อาศัยเดิม แต่ละห้องได้ตกแต่งอย่างหรูหราท่ีสุด ปัจจุบันพระราชวังแห่งน้ี

ยังคงใช้เป็นท่ีประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอท่ี 2 และราชวงศ์เดนมาร์กอยู่ ซึ่ง

บางส่วนของพระราชวังเปิดให้นักท่องเท่ียวท่ีสนใจได้เข้ามาชม และยังเปิดเป็นพิพิธภณัฑข์นาด

เล็กจัดแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับอัญมณี สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ และ

เอกสารทางประวัติศาสตร์ ท่ีมีการเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยังมีรูปปั้น

ขนาดใหญ่ของพระเจ้าเฟรเดอริกท่ี 5 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังท้ัง 4 หลัง ซึ่งว่ากันว่า เปน็รปู

ปั้นทรงม้าท่ีสวยงามท่ีสุดของโลกอีกด้วย 

 

 

 



 
 

น าท่าน ผ่านชม พระราชวังโรเซนเบิร ์ก หร ือ พระราชวงัฤดรูอ้น (Rosenborg Palace) เปน็

พระราชวังท่ีตกแต่งด้วยศิลปะแบบดัตช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนท่ี 4 เปน็อกี

หน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีพระองค์ภาคภูมิใจ เพราะนอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายใน

ท่ีตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยวัตถุท่ีล้ าค่ามากมายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ในบริเวณชั้นใต้ดิน ใชเ้ปน็ท่ี

เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย ซึ่งในอดีต

พระราชวังแห่งน้ีถูกสร้างเพ่ือจุดประสงค์ใช้ในการพ านักพักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยน้ัน ท้ัง

ยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้งในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศ์เดนมารก์ 

ได้บูรณะข้ึนมาใหม่ให้สวยงามด่ังปัจจุบัน  
 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปปิง้ท่ียาวท่ีสดุในโลก

เริ่มจาก ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าว่า “สตรอยก์เยท” ได้

ถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินแห่งน้ี ซึ่งแปลว่า การเดินเล่น โดยใช้ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 

เป็นต้นมา ครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet 

และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถูกประกาศให้เป็นเขตปลอด

รถยนต์ตั้งแต่ปี 1962 แต่ในช่วงแรก เจ้าของกิจการหลายรายไม่เห็นด้วยกับการปิดถนน เพราะ

เกรงจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจ แต่ท าให้ทุกวันน้ีผู้คนได้เดินอย่างสนุกและสะดวกสบาย ท่ีน่ีคึกคัก

ไปด้วยผู้คนประมาณแสนคนต่อวัน เรียงรายไปด้วยร้านค้าท่ีมีคุณภาพ มีตั้งแต่สินคา้ราคาถูกไป

จนถึงสินค้าแบรนด์เนมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, ร้านนาฬิกาหรู

แบรนด์ดังจากสวิสฯ เป็นต้น มีร้านอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีริมทางท่ีมาช่วยบรรเลง

เพลงให้ความบันเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ได้รับการขนานนามจากคน

ท่ัวโลกว่าเป็นเมืองจักรยาน ประชากรเกินครึ่งใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เหตุผล

ส าคัญคือรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ท่ีสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม จึงออกแบบผังเมือง เพ่ือรองรับนักปั่นและคนเดินเท้า ให้ได้รบัความ

สะดวกและปลอดภัยมากท่ีสุด 

ค่ า            อิสระอาหารค่ า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

ท่ีพัก         Hotel Scandic Klaralven, Karlstad  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 

Day7 สนามบินคาสต์ร ัพ โคเปนฮาเกน 
 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

13.50       น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิคาสตร์พั โคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี TG951 

              (บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง  

 

Day8 เมืองโคเปนเฮเกน - สนามบินคาสต์ร ัพ โคเปนฮาเกน 
 

 

06.20       เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 


