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วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ 

อาหาร 

โรงแรม 

เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภมิู     

2 

สนามบินฮาหมดั – สนามบินอาร์ลนัดา – เมืองสตอ็คโฮลม์ – เนินเขาฟยลักา
ทนั มหาวิหารแห่งเมืองสตอ็กโฮลม์ – โอเปร่าเฮา้ส์ – ยา่นเมืองเก่ากมัลา สแตน 

ชอ้ปป้ิงถนน Drottninggatan , Ostermalm, Sodermalm, 

Vesterlanggatan 

   

Hotel Good 
Morning, 

Stockholm 

หรือเทียบเท่า  

3 
พิพิธภณัฑเ์รือรบโบราณวาซาร์ – พระราชวงัหลวง – เมืองคาร์ลสตดั – โบสถ์
ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตดั – สะพานหินเก่าแก่ 

   

Hotel Scandic, 
Karlstad 

หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองออสโล – โอเปร่าเฮา้ส์ – ท่าเรือเอเคอร์บรูค – ถนนคาร์ล โยฮนัน์ เกท – 

พระราชวงัหลวง – อาคารรัฐสภา    

Hotel Scandic, 
Oslo 

หรือเทียบเท่า  

5 อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – ล่องเรือส าราญ DFDS    

DFDS 
Scandinavian 

หรือเทียบเท่า  

6 

เมืองโคเปนเฮเกน – น ้าพุเกฟิออน – รูปป้ันนางเงือกนอ้ย – พระราชวงัคริสเตียน
บอร์ก – พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก – พระราชวงัโรเซนเบิร์ก – ถนนสตรอยก์
เกท 

   

Hotel Good 
Morning 

Copenhagen 

หรือเทียบเท่า  

7 อิสระท่องเท่ียว – สนามบินคาสตรั์พ โคเปนฮาเกน – สนามบินฮาหมดั     

8 สนามบินฮาหมดั – สนามบินสุวรรณภูมิ     
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Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาหมดั 
 
23.30 นดัหมายพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความ

สะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

 
 

Day2 สนามบินฮาหมดั – สนามบินอาร์ลนัดา – เมืองสตอ็คโฮลม์ – เนินเขาฟยลักาทนั – พิพิธภณัฑย์คุกลาง 

มหาวิหารแห่งเมืองสตอ็กโฮม – โอเปร่าเฮา้ส์ – ยา่นเมืองกมัลา สแตน 

 

02.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาหมดั ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR 837 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 40 นาที 

05.45 เดินทางถึง สนามบินฮาหมดั ประเทศกาตาร์ และรอตอ่เคร่ือง 

07.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาร์ลนัดา ประเทศสวเีดน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบิน QR 167 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาที 

13.15 เดินทางถึง สนามบินอาร์ลนัดา ประเทศสวเีดน ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบียบการของสนามบิน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอ็คโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงท่ียิง่ใหญ่และแสนสวย ของประเทศสวเีดน เป็นเมืองหลวงท่ีงดงามท่ีสุดใน
กลุ่มประเทศแถบแสกนดิเนเวียทั้งหมด จนไดรั้บขนานนามวา่ ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเล
บอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตั้งอยูบ่นพื้นน ้า ท าใหเ้มือง
สตอ็คโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกน าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิ เนินเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพื่อบนัทึกภาพ
ของเมืองสตอ็คโฮลม์จากมมุท่ีสวยท่ีสุด ชมวิวสวยๆของตวัเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเกาะใหญ่ 14 เกาะ ท่ีหอ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาเร็นและทะเล
บอลติก 

น าท่านผา่นชม สถานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิ พิพิธภณ์ัยคุกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแห่งเมืองสตอ็คโฮม (The 

Cathedral of Stockholm), โอเปร่า เฮา้ส์ (Opera Houses) เป็นตน้ 

น าท่านเดินชม ยา่นเมืองเก่ากมัลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเก่าแก่ท่ีสุดและสวยงามรามกบัภาพวาด ปัจจุบนัยงัทิ้งร่องรอยแห่งความเป็น
เมืองแห่งยคุกลาง มีกล่ินอายของศตวรรษท่ี 17 ทั้งบา้นเรือน ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน
เช่นเดียวกบัเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านกาแฟ ร้านหนงัสือ 

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองสตอ็คโฮลม์ ถนน Drottninggatan, Ostermalm, Sodermalm, 

Vesterlanggatan 

ซ่ึงมีหา้งสรรพสินคา้เลก็ ใหญ่ และร้านคา้มากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชม 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั        Hotel Good Morning Plus Haegersten, Stockholm  ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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Day3 พิพิธภณัฑเ์รือรบโบราณวาซา –พระราชวงัหลวง – ชมการผลดัเปล่ียนเวรยาม – เมืองคาร์ลสตดั – โบสถใ์หญ่แห่งเมืองคาร์ลสตดั 

             จตัุรัสใจกลางเมือง – ศาลากลางประจ าเมืองคาร์ลสตดั – สะพานหินเก่าแก่ 

 
เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือรบโบราณวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจาก สามารถรักษาช้ินส่วน
เดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์ และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยช้ิน เรือ วาซาเป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดเด่นและ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑ ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์
เก่ียวกบัเรือวาซา พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจมากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภณัฑท์ั้งหมดแถบสแกนดิเนเวีย 

ผา่นชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของพระราชวงศส์วเีดน เป็นหน่ึงใน พระราชวงัท่ีงดงามมาก
ท่ีสุดในบรรดาพระราชวงัทั้งหมดของทวีปยโุรป ลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีหอ้งต่างๆ 
รวมกนั 608 หอ้ง ซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้เยีย่มชมไดต้ลอดทั้งปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนท่ีเป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ ห้องพระคลงัวิหารหลวง หอ้งโถง
วา่การของรัฐ หอ้งพกัของขนุนาง ล าดบัต่างๆ และ พิพิธภณัฑโ์บราณสถานกุสตาฟท่ี 3 ชมการผลดัเปล่ียนเวรยามประจ าวนั ของกองทหาร
รักษาพระองค ์ซ่ึงจะเกิดข้ึนในเวลาก่อนเท่ียงของทุกวนั **ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน ขบวนพาเหรดจะจดัข้ึนใน วนัพุธ วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์โดยจะ
ออกจากพิพิธภณัฑก์องทพับก (Army Museum) เวลา 11.45 น. และ 
เวลา 12.45 น.  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) เมืองสวยงามเลก็ๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ
แวนเนิร์น อยูร่ะหวา่งเมืองสตอ็คโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมือง ออสโล ประเทศ
นอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษตริัยคา์ร์ลท่ี 
9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์

ผา่นชม โบสถใ์หญ่แห่งเมืองคาร์ลสตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรัสใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลาง ประจ า
เมืองคาร์ลสตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเก่าแก่ (Ancient Stone Bridge) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

ท่ีพกั Hotel Scandic , Karlstad ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 เมืองออสโล – โอเปร่าเฮา้ส์ – ท่าเรือเอเคอร์บรูค – ถนนคาร์ล โยฮนัน์ เกท – พระราชวงัหลวง – อาคารรัฐสภา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย ์(Norway) ไดถู้กสถาปนา
เม่ือประมาณ 60 ปี ท่ีผา่นมา สมยัท่ีประเทศนอร์เวยอย์ูใ่นอารักขาของประเทศเดนมาร์ก นอร์เวยเ์์คยยา้ยเมืองหลวงถึง 2 คร้ัง จากเมืองทรอน
ไฮมเ์ป็นเมืองเบอร์เกน้ และยา้ยมาเป็นเมืองออสโลจนถึงปัจจุบนั เม่ือประมาณ 900 กวา่ปีก่อน ออสโลเคยเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของ
จกัรพรรดิไวก้ิงโบราณ ซึ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร์ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัความ
สวยงามของธรรมชาติ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

น าท่านผา่นชม โอเปร่าเฮา้ส์ (Opera House) และเดินเล่นยา่นท่าเรือเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮนัน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และเป็นแหล่งนดัพบปะ ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของประเทศนอร์เวยต์ั้งอยูก่ลางเมืองออสโล มีร้านคา้จ านวนมากมายใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิง ไม่วา่จะเป็น ร้านของฝาก ร้านสินคา้แบรนด์
เนมระดบัโลก หรือจะเป็นร้านสินคา้แบรนดท์อ้งถ่ิน ในบริเวณเดียวกนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัต่างๆไม่วา่จะเป็น พระราชวงัหลวง  
(Royal Palace) ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนัและ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) อิสะใหท้่านเดินชมเมือง
และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั Hotel Scandic Gardemoen, Oslo ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day5 อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – ล่องเรือส าราญสุดหรู DFDS – ชอ้ปป้ิง Duty Free บนเรือ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรรมเอกชาวนอร์เวย ์
ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ ท่ีใชเ์้วลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษย์
ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโน ลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
อิสระใหท้่านพกัผอ่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานท่ี
แข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ท่ีปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใชเ้ป็นสถานท่ีชุมนุมแข่งขนัของนกัเล่นสกีทัว่โลกท ท่ีน่ีสามารถจุผเ็ขา้ร่วมได ้
เกือบหน่ึงแสนคน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือส าราญ เพื่อ ล่องเรือส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
(DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) บนเรือจะมีร้านคา้ปลอด
ภาษี, ร้านอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา,โรงภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ ส่ิงอ านวยความสะดวกแบบครบครัน 

* ลูกคา้เตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเลก็ เพื่อแยกสัมภาระส าหรับคา้งคืนบนเรือส าราญ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน * 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผา่นน่านน ้าสแกนดิเนเวีย   
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร บนเรือส าราญ DFDS พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตลส์แกนดิเนเวียน 

ท่ีพกั บนเรือส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเท่า   
               ** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบ หอ้งวา่ง และมี

ค่าใชจ่้ายเพิมท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระค่าบริการส่วนน้ีทนัที ท่ีหอ้งพกัถูกยนืยนั จากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที
หอ้งพกัแบบปกติ (Inside Cabin) เตม็ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และทางบริษทั จ าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้
กบัราคาค่าทวัร์ (Upgrade) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงกบัผูเ้ดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ** 

 
 
 

Day6 เมืองโคเปนเฮเกน – น ้าพแุห่งราชินีเกฟิออน – รูปป้ันนางเงือกนอ้ย – พระราชวงัคริสเตียนบอร์ก – พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก 

พระราชวงัโรเซนเบิร์ก – ถนนสตรอยกเ์กท 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ 
ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของยโุรป 

ก่อตั้วมาราวศตวรรษท่ี 10 ไดรั้บฉายาวา่เป็น “สวรรคแ์ห่งเมืองท่า และ
ดินแดนแห่งเทพนิยายรักอมตะ” เมืองน้ีเป็นแรงบนัดาลใจและหล่อ
หลอมกวีระดบัโลก ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน (Hans 

Christian Andersen) ผูส้ร้างสรรคนิ์ยาย เจา้หญิงเงือกนอ้ย หนู
นอ้ยผูช้ายไมขี้ดไฟ ลูกเป็ดข้ีเหร่ ท่ีผูค้นทัว่โลกต่างรู้จกั 

น าท่านเดินทางสู่ น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) 

เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คลา้ยธารน ้าตกท่ี ไหลริน ซ่ึงตั้งอยู่
ดา้นหนา้ท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน  มีต านานเล่าวา่ราชินีเกฟิออนไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธิใหก้อบกูช้าติบา้นเมือง พระนางจึง
ใหพ้ระโอรสทั้งส่ีของพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกนัไถพื้นดินจนกลายเป็นแผน่ดินเมืองเดนมาร์กในปัจจุบนั ต่อมาชาวเดนนิชก็ได้
สร้างอนุสาวรียข์องพระนางและ พระโอรสทั้งส่ีพระองคไ์วเ้พื่อเป็นเกียรติและเพือ่เป็นการระลึกถึง 
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น าท่านเดินทางสู่ รูปป้ันเงือกนอ้ย หรือ ลิตเต้ิล เมอร์เมด (The Little 

Mermaid) ตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือริมอ่าว โคเปนเฮเกน ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็น
ของขวญัแก่เมืองโคเปนเฮเกน เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล 
จาคอ็บ เซน บุตรชายของผูก่้อตั้ง 

บริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ไดมี้ความประทบัใจจากการดูบลัเล่ตเ์ร่ือง The Little 

Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอยา่งมาก จึงวา่จา้ง
ศิลปินชาวเดนมาร์กช่ือ เอด็วาร์ด อีริกเซน มาป้ัน รูปเงือกนอ้ยน้ี โดยน าแบบ
ใบหนา้มาจากนกัเตน้บลัเล่ตช่ื์อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายท่ีเป็นหญิงเปลือยน า
แบบมาจากภรรยาของตวัเขาเอง รูปป้ันเงือกนอ้ยนัง่อยู่บนกอ้นหิน มีขนาดความ
สูงประมาณ 12.5 เมตร น ้าหนกัประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะไดสัมผสักบัความผอ่นคลาย 

ฟังเสียงร้องของนกนางนวลและชมเรือส าราญท่ีจอดเทียบท่าอยู ่และท่ีน่ีไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียว
จ านวนมากมาเท่ียว เพื่อมาเก็บภาพคู่กบัรูปป้ันเงือกนอ้ยนบัเป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

น าท่านผา่นชม พระราชวงัคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีต
พระราชวงัคริสเตียนบอร์ก คือ พระราชวงวงัซ่ึงเป็นท่ีประทบัของพระราชสันติวงศใ์น
สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนท่ี 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก แต่ ณ ปัจจุบนพัระราชวงัแห่งน้ี
ถูกใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐสภา โดยมี 3 หน่วยงานราชการ ในท่ีแห่งเดียวกนั นัน่คือ อ านาจ
บริหาร อ านาจนิติบญญัติั และอ านาจตุลาการ แต่บางส่วนของท่ีน่ีก็ยงัคงถูกใช ้ส าหรับพระ
ราชวงศเ์ดนมาร์ก เช่น หอ้งรับแขกของราชวงศเ์ป็นตน้ รวมทั้งบางส่วนยงัเปิดให้
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ ไดเ้ขา้มาชม 

น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวงัฤดูหนาว (Amalienborg 

Palace) ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีประทบัของบรรดาเหล่าพระราชวงศเ์ดนมาร์ก นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอนังดงาม 
ภายนอกสไตลร็์อกโคโค แลว้ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนั พระราชวงัตั้งอยูริ่มน ้าทางเหนือของตวัเมือง
โคเปนเฮเกน สร้างข้ึนเม่ือกลางศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 
300 ปี ของ ราชวงศโ์อลเดนบวร์ก และใชเ้ป็นท่ีพ านกัของเหล่าราชวงศ 4 
ครอบครัว หลงัจากท่ีพระราชวงัคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 
ทางพระราชวงศเ์ดนมาร์กจึงไดข้อซ้ือพระราชวงัแห่งน้ีไว ้ และไดย้า้ยเขา้มา
อาศยัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มากษตัริย ์ พระราชินี และบุตรของราชวงศไ์ดอ้าศยัอยู่
ภายในพระราชวงัแห่งน้ีทั้ง 4 อาคาร ตั้งโดดเด่นเป็นศูนยก์ลางท่ีงดงามมากท่ีสุด
ในทวีปยโุรป แมรู้ปลกัษณ์ภายนอกของพระราชวงัทั้ง 4 มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั 
แต่ภายในยงัคงใชเ้ป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอท่ี 2 และ
ราชวงศเ์ดนมาร์กอยู ่ ซ่ึงบางส่วนของพระราชวงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้ชม และยงัเปิดเป็นพิพิธภณัฑข์นาดเลก็จดัแสดงงานศิลปะ 

ภาพเขียน เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบัอญัมณี ส่ิงประดิษฐ์อ่ืนๆ และเอกสารทาง
ประวติัศาสตร์ ท่ีมีการเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยงัมีรูปป้ัน
ขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอริกท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งพระราชวงัทั้ง 4 หลงั ซ่ึงวา่
กนัวา่ เป็นรูปป้ันทรงมา้ท่ีสวยงามท่ีสุดของโลกอีกดว้ย 

น าท่าน ผา่นชมพระราชวงัโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวงัฤดูร้อน (Rosenborg 

Palace) เป็นพระราชวงัท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะแบบดตัชเ์รเนศซองส์ สร้างในสมยั
พระเจา้คริสเตียนท่ี 4 เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมท่ีพะองคภ์าคภูมิใจ เพราะนอกจาก
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ความงามของตวัตึกภายนอกและภายในท่ีตกแต่งอยา่งหรูหรา ดว้ยวตัถุท่ีล ้าค่ามากมาย แลว้ยงัมีพิพิธภณัฑใ์นบริเวณชั้นใตดิ้น ใชเ้ป็นท่ีเก็บ
เคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมาร์ก อีกดว้ย ซ่ึงในอดีตพระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างเพื่อจุดประสงคใ์ชใ้นการ
พ านกัพกัร้อนของเช้ือพระวงศใ์นสมยันั้น ทั้งยงัเคยถูกวางเพลิงจากกองทพัองักฤษถึง 2 คร้ังในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศ์
เดนมาร์ก ไดบู้รณะข้ึนมาใหม่ใหส้วยงามดัง่ปัจจุบนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษอาหารไทย 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวถึง 1.1 กิโลเมตร เร่ิมจากศาลาวา่การเมือง
โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าวา่ สตรอยกเ์ยท ได้
ถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินแห่งน้ี ซ่ึงแปลวา่ การเดินเล่น โดยใชต้ั้งแต่
ยคุศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกนัคือ  
Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ 
Stergade ถนนสตรอยกเ์กทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ั้งแต่ปี 
1962 แต่ในช่วงแรก เจา้ของกิจการหลายรายไม่เห็นดว้ยกบัการปิดถนน 
เพราะเกรงจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจ แต่ทุกวนัน้ีผูค้นไดห้ลัง่ไหลมาเดินชอ้ปป้ิง
ท่ีน่ีมากมาย ท่ีน่ีเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้
ธรรมดา หรือ สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั ร้านอาหาร ร้านของฝาก ร้านกาแฟ  
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 
ท่ีพกั         Hotel Good Morning Star, Copenhagen ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day7 สนามบินคาสตรั์พ โคเปนฮาเกน – Free Day – สนามบินฮาหมดั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเท่ียว หรือ พกัผอ่น ณ เมืองโคเปนฮาเกน ตามอธัยาศยั แบบเตม็วนั (มีบริการรถโคช้รอรับท่านจากโรงแรมมาส่ง ณ ชอ้ปป้ิงสตรีท ยา่น
ใจกลางเมืองโคเปนฮาเกน้ กรณีลูกคา้ไม่เดินทางมาพร้อมคณะตอนเชา้ ลูกคา้ตอ้งมาเจอกรุ๊ปท่ีสนามบินโคเปนฮาเกน้ดว้ยตนเอง) 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแนะน า 
1.สวนสนุกทิโวลิ (Tivoli) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองหลวงโคเปนฮาเกน สวนสนุกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและเป็นท่ีท่องเท่ียวชั้นเยีย่มส าหรับ
ครอบครัว เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1843 ไดรั้บความนิยมจากทั้งคนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนโคเปนฮาเกน้เสมอมา ท่ีน่ีมีการจดัการแสดง
ดนตรีสดทุกวนัในหลายเวที และเป็นแหล่งรวมร้านอาหารชั้นเลิศของเมืองอีกดว้ย 

2.อิสระเลือกชมความสวยงามโดยรอบของเมืองโคเปนฮาเกน้ 
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3.อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ซ่ึงท่ีโคเปนฮาเกน้มีถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวมากกวา่ 1 กิโลเมตร ใหท้่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงอยา่งเพลิดเพลิน 

4.ท่านสามารนัง่รถไฟใตดิ้นไปยงั เมืองมลัโม (Malmo) ประเทศสวเีดน โดยเลือกลงท่ี สถานี Malmo หรือ สถานี Triangeln ซ่ึง
สถานี Traingeln จะอยูใ่จกลางเมือง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที มลัโม เมืองเลก็ๆ น่ารัก ใหท้่านไดเ้ดินชมเมือง ตามอธัยาศยั มีร้าน
กาแฟเก่าแก่ของคนสวีเดนท่ีตั้งอยูก่ลางถนนชอ้ปป้ิง Pedestrian ช่ือร้านวา่ Hallandia ใหท้่านไดไ้ปลองชิม กาแฟ และมีขนมสไตล์
สวีเดนมากมายท่ีนั้น อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

13.00      รถโคช้รอรับลูกคา้ น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคาสตรั์พ โคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ก 

16.25      น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาหมดั ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี QR 160 

              (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาที 

23.20      เดินทางถึง สนามบินฮาหมดั ประเทศกาตาร์ เพื่อรอการเปล่ียนเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 
 

Day8 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

 
02.20    น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิูประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR 836 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาที 

13.10    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 

ราคาทวัร์/ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร์เด็ก 

ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

16 – 23 กนัยายน 2565 69,990 66,990 45,990 17,800 

12 – 19 ตุลาคม 2565 69,990 66,990 45,990 17,800 

22 – 28 ตุลาคม 2565 69,990 66,990 45,990 17,800 

 

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

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้  าแนะน าแก่ท่าน 
 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อน

การเดินทาง กรณีวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% เท่านั้น 

2. อตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จ านวน 10 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านท่ีตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุคร้ังก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงการแนะน า

เท่านั้น 

4. นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั วนัหยดุนกัขตั

ฤกษ ์60 วนั หากระยะเวลานอ้ยกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน 
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