
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 

สนามบนิฮาหมดั – สนามบนิอาร์ลนัดา – เมอืงสต็อคโฮล์ม 
– เนินเขาฟยลักาทนั มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อกโฮล์ม – 
โอเปรา่เฮา้ส์ – ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน  
ชอ้ปป้ิงถนน Drottninggatan , Ostermalm, 
Sodermalm, Vesterlanggatan 

   

Hotel Good 
Morning, 

Stockholm 

หรือเทยีบเทา่  

3 
พพิธิภณัฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – พระราชวงัหลวง – เมอืง
คาร์ลสตดั – โบสถ์ใหญแ่หง่เมอืงคาร์ลสตดั – สะพานหนิ
เกา่แก ่

   

Hotel Scandic, 
Karlstad 

หรือเทยีบเทา่  

4 
เมืองออสโล – โอเปร่าเฮ้าส์ – ท่าเรือเอเคอร์บรูค – ถนน
คาร์ล โยฮนัน์ เกท – พระราชวงัหลวง – อาคารรฐัสภา    

Hotel Scandic, 
Oslo 

    



 

 

 
 
 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฮาหมดั 
 

 

23.30 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อย
ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

Day2 สนามบนิฮาหมดั – สนามบนิอาร์ลนัดา – เมืองสต็อคโฮล์ม – เนินเขาฟยลักาทนั – พพิธิภณัฑ์ยุคกลาง  
             มหาวหิารแหง่เมืองสต็อกโฮม – โอเปรา่เฮา้ส์ – ยา่นเมืองกมัลา สแตน  
 

 

02.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาหมดั ประเทศกาตาร์ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 
837  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาท ี

หรือเทยีบเทา่  

5 
อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – 
ลอ่งเรือส าราญ DFDS    

DFDS 
Scandinavian 
หรือเทยีบเทา่  

6 
เมอืงโคเปนเฮเกน – น ้าพุเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือกน้อย – 
พระราชวงัครสิเตียนบอร์ก – พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก – 
พระราชวงัโรเซนเบร์ิก – ถนนสตรอยก์เกท 

   

Hotel Good 
Morning 

Copenhagen 
หรือเทยีบเทา่  

7 
อิสระท่องเที่ยว – สนามบินคาสต์รพั โคเปนฮาเกน – 
สนามบนิฮาหมดั     

8 สนามบนิฮาหมดั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 

 

05.45 เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั ประเทศกาตาร์ และรอตอ่เครือ่ง  
07.50 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาร์ลนัดา ประเทศสวีเดน โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิ QR 

167  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 50 นาท ี

13.15 เดินทางถึง สนามบนิอาร์ลนัดา ประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรอง
ตามระเบยีบการของสนามบนิ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญแ่ละแสนสวย ของประเทศสวีเดน 
เป็นเมอืงหลวงทีง่ดงามทีส่ดุในกลุม่ประเทศแถบแสกนดเินเวียท ัง้หมด จนไดร้บัขนานนามวา่ ราชนีิแหง่
ทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ ่14 เกาะ โอบล้อมด้วยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบ
มาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ต ัง้อยู่บนพื้นน ้า ท าให้เมือง
สต็อคโฮล์มเป็นเมืองหลวงทีส่วยที่สุดแหง่หน่ึงของโลกน าทา่นเดินทางสู ่จุดชมวิว เนินเขาฟยลักาทนั 
(Fjallgatan Hill) เพื่อบนัทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมวิวสวยๆของตวัเมืองที่
ต ัง้อยูบ่นเกาะใหญ ่14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาเร็นและทะเลบอลตกิ 
น าทา่นผา่นชม สถานทีส่ าคญัตา่งๆ อาท ิพพิธิภณ์ัยุคกลาง (Medieval Museum), มหาวหิารแหง่เมอืง
สต็อคโฮม (The Cathedral of Stockholm), โอเปรา่ เฮา้ส์ (Opera Houses) เป็นตน้ 
น าทา่นเดนิชม ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเกา่แกท่ีส่ดุและสวยงามรามกบัภาพวาด 
ปจัจุบนัยงัทิง้ร่องรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษที ่17 ท ัง้บา้นเรือน สิง่
ปลูกสรา้งทีม่ีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปตัยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกบัเสน่ห์ของตรอกซอก
ซอยตา่งๆ ทีเ่รียงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนงัสอื  
อสิระใหท้า่นช้อปป้ิง ณ ถนนช้อปป้ิงใจกลางเมืองสต็อคโฮล์ม ถนน Drottninggatan, Ostermalm, 
Sodermalm, Vesterlanggatan  
ซึง่มหีา้งสรรพสนิคา้เล็ก ใหญ ่และรา้นคา้มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลือกชม 

ค ่า            อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         Hotel Good Morning Plus Haegersten, Stockholm  ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day3 พพิธิภณัฑ์เรือรบโบราณวาซา –พระราชวงัหลวง – ชมการผลดัเปลีย่นเวรยาม – เมืองคาร์ลสตดั – 
โบสถ์ใหญแ่หง่เมืองคาร์ลสตดั  



 

 

             จตัุรสัใจกลางเมือง – ศาลากลางประจ าเมืองคาร์ลสตดั – สะพานหนิเกา่แก่ 
 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น เข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือรบโบราณวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือทีถู่กกู้ขึ้นมาในศตวรรษที ่
17 เน่ืองจาก สามารถรกัษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแตง่ประดบัประดาดว้ย
รูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือ วาซาเป็นทรพัย์สมบตัทิางศลิปะทีโ่ดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุ
แห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑ์ ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกบัเรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมี
ภาพยนตร์เกีย่วกบัเรือวาซา พพิธิภณฑัแ์์หง่น้ี เป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ีนกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมากทีสุ่ด 
ในบรรดาพพิธิภณัฑ์ท ัง้หมดแถบสแกนดเินเวีย 
ผา่นชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) เป็นทีป่ระทบัอยา่งเป็นทางการของพระราชวงศ์สวเีดน เป็น
หน่ึงใน พระราชวงัทีง่ดงามมากทีสุ่ดในบรรดาพระราชวงัท ัง้หมดของทวีปยโ์ุรป ลกัษณะเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมบาโรค สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีห้องต่างๆ รวมกนั 608 ห้อง ซึ่งเปิดให้
ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดท ัง้ปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ห้องพระคลงัวิหาร
หลวง หอ้งโถงวา่การของรฐั หอ้งพกัของขุนนาง ล าดบัตา่งๆ และ พพิธิภณัฑโ์์บราณสถานกุสตาฟที ่3 
ชมการผลดัเปลีย่นเวรยามประจ าวนั ของกองทหารรกัษาพระองค์ ซึง่จะเกดิขึน้ในเวลากอ่นเทีย่งของทกุ
วนั **ต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน ขบวนพาเหรดจะจดัขึน้ใน วนั
พุธ วนัเสาร์ วนัอาทติย์ โดยจะออกจากพพิธิภณัฑ์กองทพับก 
(Army Museum) เวลา 11.45 น. และ เวลา 12.45 น.  

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตดั (Karlstad) (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมอืงสวยงามเล็กๆของ ประเทศ
สวีเดน (Sweden) ต ัง้อยูร่มิทะเลสาบแวนเนิร์น อยูร่ะหวา่ง
เมอืงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมอืง ออสโล ประเทศ
นอร์เวย ์์เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญน้ี่ สรา้ง
เมืองโดยกษตรัิยค์าร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชื่อ
เมอืงจงึเรียกตามพระนามของพระองค ์์ 
ผ่านชม โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตดั (Cathedral of Karlstad), จตัุรสัใจกลางเมือง (Town 
Square), ศาลากลาง ประจ าเมืองคาร์ลสตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหินเก่าแก่ 
(Ancient Stone Bridge) 

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 
ทีพ่กั         Hotel Scandic , Karlstad ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 
 



 

 

 

Day4 เมืองออสโล – โอเปร่าเฮ้าส์ – ท่าเรือเอเคอร์บรูค – ถนนคาร์ล โยฮนัน์ เกท – พระราชวงัหลวง – 
อาคารรฐัสภา 

 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศ
นอร์เวย์ (Norway) ไดถู้กสถาปนาเมือ่ประมาณ 60 ปี ทีผ่า่นมา สมยัทีป่ระเทศนอร์เวยอ์ยูใ่นอารกัขา
ของประเทศเดนมาร์ก นอร์เวยเ์์คยย้ายเมืองหลวงถึง 2 คร ัง้ จากเมืองทรอนไฮม์เป็นเมืองเบอร์เก้น 
และยา้ยมาเป็นเมืองออสโลจนถงึปจัจุบนั เมือ่ประมาณ 900 กวา่ปีกอ่น ออสโลเคยเป็นเมืองอาณานิคม
ใหญข่องจกัรพรรดไิวกิง้โบราณ ซึ่งึอยูภ่ายใตก้ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชของพระเจ้า
ฮาโรลด์แฮร์ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาติ 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
น าทา่นผา่นชม โอเปรา่เฮา้ส์ (Opera House) และเดนิเลน่ยา่นทา่เรือเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคาร์ล โยฮนัน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และเป็น
แหล่งนดัพบปะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย ์์์์ต ั้งอยู่กลางเมืองออสโล มีร้านค้าจ านวน
มากมายใหท้า่นไดเ้ลือกช้อปป้ิง ไมว่า่จะเป็น รา้นของฝาก รา้นสนิคา้แบรนด์เนมระดบัโลก หรือจะเป็น
รา้นสนิคา้แบรนด์ทอ้งถิ่น ในบริเวณเดียวกนัเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัต่างๆไมว่า่จะเป็น พระราชวงั
หลวง  (Royal Palace) ซึ่งเป็นที่ประทบัของกษตัริย์องค์ปัจจุบนัและ อาคารรฐัสภา (Parliament 
Building) อสิะใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า            อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         Hotel Scandic Gardemoen, Oslo ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

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

 

 



 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของ
ปฏมิากรรมเอกชาวนอร์เวย์ ชือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด์ ทีใ่ชเ์้วลา 40 ปี ในการแกะกลุม่รปูสลกัหนิแกรนิต 
และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวติของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ ัง้ของรูป
แกะสลกัชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโน ลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
อสิระใหท้า่นพกัผ่อนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าทา่นถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก กบั ลานกระโดดสกีฮอลเมน
โคลเลน (Holmenkollen) สถานทีแ่ขง่ขนักีฬาโอลมิปิกฤดูหนาว ทีป่กตใินช่วงเดือนมีนาคมจะใชเ้ป็น
สถานทีชุ่มนุมแขง่ขนัของนกัเลน่สกีท ั่วโลกท ทีน่ี่สามารถจุผ็เขา้รว่มได ้เกือบหน่ึงแสนคน 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เทียบเรือส าราญ เพื่อ ล่องเรือส าราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway 
to Copenhagen, Denmark) บนเรือจะมีร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้องซาวน่า, สปา,โรง
ภาพยนตร์ และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อ านวยความสะดวกแบบครบครนั  
* ลูกคา้เตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื่อแยกสมัภาระส าหรบัคา้งคืนบนเรือส าราญ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดนิทางของทา่น * 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผ่านน่านน ้า
สแกนดเินเวีย   

ค ่า           บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร บนเรือส าราญ DFDS พเิศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน 
ทีพ่กั         บนเรือส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทยีบเทา่   
               ** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

เพื่อตรวจสอบ หอ้งว่าง และมีคา่ใช้จา่ยเพิมทา่นละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระคา่บรกิาร
ส่วนน้ีทนัที ที่ห้องพกัถูกยืนยนั จากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีทีหอ้งพกัแบบปกติ (Inside Cabin) 
เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทั จ าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้
กบัราคาคา่ทวัร์ (Upgrade) ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจรงิกบัผู้
เดนิทาง ท ัง้น้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญ ั**  
 



 

 

Day6 เมืองโคเปนเฮเกน – น ้าพุแหง่ราชนีิเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือกน้อย – พระราชวงัครสิเตียนบอร์ก – 
พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก 

             พระราชวงัโรเซนเบร์ิก – ถนนสตรอยก์เกท 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวง
ของ ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)เป็นเมืองเก่าแก่เมือง
หน่ึงของยโ์ุรป 
ก่อต ั้วมาราวศตวรรษที่ 10 ไดร้บัฉายาว่าเป็น “สวรรค์
แหง่เมืองทา่ และดนิแดนแหง่เทพนิยายรกัอมตะ” เมืองน้ี
เป็นแรงบนัดาลใจและหลอ่หลอมกวีระดบัโลก ฮนัส์ คริส
เตียน แอนเดอร์แซน (Hans Christian Andersen) ผู้
สรา้งสรรค์นิยาย เจ้าหญิงเงือกน้อย หนูน้อยผู้ชายไมข้ีดไฟ 
ลูกเป็ดขี้เหร ่ทีผู่ค้นท ั่วโลกตา่งรูจ้กั 
น าท่านเดินทางสู่ น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญรู่ปทรงแปลกตา 
คลา้ยธารน ้าตกที ่ไหลรนิ ซึง่ต ัง้อยูด่า้นหน้าทา่เรือเมอืงโคเปนเฮเกน  
มีต านานเลา่ว่าราชินีเกฟิออนได้รบัมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รง อทิธิฤทธิใหก้อบกู้ชาตบิ้านเมือง พระ
นางจึงใหพ้ระโอรสท ัง้สีข่องพระองค์แปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกนัไถพื้นดินจนกลายเป็นแผน่ดนิ
เมืองเดนมาร์กในปจัจุบน ัต่อมาชาวเดนนิชก็ได้สรา้งอนุสาวรียข์องพระนางและ พระโอรสท ั้งสีพ่ระ
องคไ์์วเ์้พือ่เป็นเกียรตแิละเพือ่เป็นการระลกึถงึ 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด (The 
Little Mermaid) ต ัง้อยูบ่รเิวณทา่เรือรมิอา่ว โคเปนเฮเกน ถูก
สรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวญัแกเ่มืองโคเปนเฮเกน เมือ่วนัที ่23 
สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล จาค็อบ เซน บุตรชายของ
ผูก้อ่ต ัง้ 
บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได้มีความประทบัใจจากการดู
บลัเล่ต์เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮนัส์ คริส
เตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่างมาก จึงว่าจ้างศิลปินชาว
เดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริกเซน มาปั้น รูปเงือกน้อยน้ี โดยน า
แบบใบหน้ามาจากนกัเต้นบลัเล่ต์ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่ เ ป็ น
หญิงเปลือยน าแบบมาจากภรรยาของตวัเขาเอง รูปปั้นเงือกน้อยนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูง
ประมาณ 12.5 เมตร น ้าหนกัประมาณ 175 กโิลกรมั บรเิวณรอบๆ มสีวน Langelinie จะไดสมัผสักบั
ความผอ่นคลาย  
ฟงัเสียงรอ้งของนกนางนวลและชมเรือส าราญทีจ่อดเทียบทา่อยู่ และทีน่ี่ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญั
ของเมือง โดยในแต่ละปีจะมีนกัท่องเที่ยวจ านวนมากมาเที่ยว เพื่อมาเก็บภาพคู่กบัรูปปั้นเงือกน้อย
นบัเป็นสถานทีย่อดฮติทีถู่กถา่ยภาพมากทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก 

น าท่านผ่านชม พระราชวงัคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg 
Palace) ในอดีตพระราชวงัคริสเตียนบอร์ก คือ พระราชวงวงัซึ่ง
เป็นที่ประทบัของพระราชสนตัติวงศใ์์นสมเด็จพระราชาธิบดีคริส
เตียนที ่9 แหง่ประเทศเดนมาร์ก แต ่ณ ปจัจุบนพัระราชวงัแหง่น้ีถูก
ใช้เป็นทีท่ าการรฐัสภา โดยมี 3 หน่วยงานราชการ ในทีแ่หง่เดียวกนั 
นั่นคือ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบญญัตัิ และอ านาจตุลาการ แต่
บางสว่นของทีน่ี่ก็ยงัคงถูกใช้ สา  ์หรบัพระราชวงศเ์์ดนมาร์ก เช่น 
ห้องรบัแขกของราชวงศ ์์เป็นต้น รวมท ั้งบางส่วนยงัเปิดให้
นกัทอ่งเทีย่วทีส่นใจ ไดเ์้ขา้มาชม 
น าทา่น ผา่นชม พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวงัฤดูหนาว 

(Amalienborg Palace) ปจัจุบนัพระราชวงัแหง่น้ียงัเป็นสถานทีป่ระทบัของบรรดาเหลา่พระราชวงศ์
เดนมาร์ก นอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมอนังดงาม ภายนอกสไตลร์็อกโคโค แล้วด้านหน้าของ
พระราชวงัจะมกีารเปลีย่นทหารยามหน้าวงัทกุวนั พระราชวงั
ต ัง้อยูร่มิน ้าทางเหนือของตวัเมอืงโคเปนเฮเกน สรา้งขึน้เมือ่
กลางศตวรรษที ่18 เพือ่เฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 
ปี ของ ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช้เป็นทีพ่ านกัของเหลา่
ราชวงศ 4 ครอบครวั หลงัจากที่พระราชวงัคริสเตียนบอร์
กถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเ์์ดนมาร์ก
จึงได้ขอซื้อพระราชวงัแห่งนีไว้้ และได้ย้ายเข้ามาอาศยั
ต ั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กษัติรย์ พระราชินี และบุตรของ
ราชวงศ์ไดอ้าศยัอยูภ่ายในพระราชวงัแหง่น้ีท ัง้ 4 อาคาร ต ัง้
โดดเด่นเป็นศูนยก์ลางที่งดงามมากที่สุดในทวีปยุโรป แม้
รูปล ักษณ์ภายนอกของพระราชว ังท ั้ง  4  มีล ักษณะที่
เหมือนกนั แต่ภายในยงัคงใช้เป็นที่ประทบัของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 และราชวงศ์
เดนมาร์กอยู ่ซึง่บางสว่นของพระราชวงัเปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วทีส่นใจ 



 

 

 
ได้เข้าชม และยงัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กจดัแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื่องแต่งกาย 
เครือ่งประดบัอญัมณี สิง่ประดษิฐ์อืน่ๆ และเอกสารทางประวตัศิาสตร์ ทีม่ีการเก็บรวบรวมในช่วงเวลา 
400 ปีเลยทเีดียว และยงัมรีูปปั้นขนาดใหญข่องพระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 ซึง่ต ัง้อยูร่ะหวา่งพระราชวงัท ัง้ 4 
หลงั ซึง่วา่กนัวา่ เป็นรูปปั้นทรงมา้ทีส่วยงามทีส่ดุของโลกอกีดว้ย 
น าท่าน ผ่านชมพระราชวงัโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวงัฤดูร้อน (Rosenborg Palace) เป็น
พระราชวงัที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบดตัช์เรเนศซองส์ สรา้งในสมยัพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 เป็นอีกหน่ึง
สถาปตัยกรรมทีพ่ะองค์ภาคภมูใิจ เพราะนอกจากความงามของตวัตกึภายนอกและภายในทีต่กแตง่อยา่ง
หรูหรา ดว้ยวตัถุทีล่ า้คา่มากมาย แลว้ยงัมีพพิธิภณัฑ์ในบรเิวณชัน้ใตด้นิ ใช้เป็นทีเ่ก็บเครือ่งเพชร มหา
มงกุฎ และเครื่องราชอสิริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์ก อีกด้วย ซึ่งในอดีตพระราชวงัแหง่น้ีถูกสรา้ง
เพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพ านกัพกัรอ้นของเช้ือพระวงศ์ในสมยันั้น ท ัง้ยงัเคยถูกวางเพลิงจากกองทพั
องักฤษถงึ 2 คร ัง้ในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศ์เดนมาร์ก ได้บูรณะขึน้มาใหมใ่หส้วยงามด ั่ง
ปจัจุบนั 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษอาหารไทย 
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping 
Street) ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวถงึ 1.1 กโิลเมตร เริม่จากศาลา
วา่การเมอืงโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) 
ค าวา่ สตรอยก์เยท ไดถ้กูต ัง้เป็นชือ่เลน่ของถนนคนเดนิ
แหง่น้ี ซึง่แปลวา่ การเดนิเลน่ โดยใชต้ ัง้แตยุ่คศตวรรษที ่
18 เป็นตน้มา ครอบคลมุ ถนน 4 สายดว้ยกนัคอื  
Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet 
และ Stergade ถนนสตรอยก์เกทถูกประกาศใหเ้ป็นเขต
ปลอดรถยนต์ต ัง้แตปี่ 1962 แตใ่นชว่งแรก เจา้ของกจิการ
หลายรายไมเ่ห็นดว้ยกบัการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็น
ผลเสยีตอ่ธรุกจิ แตท่กุวนัน้ีผูค้นไดห้ล ั่งไหลมาเดนิชอ้ปป้ิงทีน่ี่มากมาย ทีน่ี่เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ 
มากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้ธรรมดา หรือ สนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดงั รา้นอาหาร รา้นของฝาก รา้นกาแฟ  
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า           อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 



 

 

ทีพ่กั         Hotel Good Morning Star, Copenhagen ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 

Day7 สนามบนิคาสต์รพั โคเปนฮาเกน – Free Day – สนามบนิฮาหมดั 

 
เช้า         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรือ พกัผ่อน ณ เมืองโคเปนฮาเกน ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (มีบริการรถโคช้รอรบั
ทา่นจากโรงแรมมาสง่ ณ ช้อปป้ิงสตรีท ยา่นใจกลางเมืองโคเปนฮาเกน้ กรณีลูกคา้ไมเ่ดนิทางมาพรอ้ม
คณะตอนเชา้ ลูกคา้ตอ้งมาเจอกรุป๊ทีส่นามบนิโคเปนฮาเกน้ดว้ยตนเอง) 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะน า 
1.สวนสนุกทโิวล ิ(Tivoli) ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองหลวงโคเปนฮาเกน สวนสนุกทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลกและเป็น
ทีท่อ่งเทีย่วช ัน้เยีย่มส าหรบัครอบครวั เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 1843 ไดร้บัความนิยมจากท ัง้คนทอ้งถิน่และ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยือนโคเปนฮาเกน้เสมอมา ทีน่ี่มกีารจดัการแสดงดนตรีสดทกุวนัในหลายเวท ีและเป็น
แหลง่รวมรา้นอาหารช ัน้เลศิของเมอืงอกีดว้ย 
2.อสิระเลือกชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงโคเปนฮาเกน้ 
3.อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ซึง่ทีโ่คเปนฮาเกน้มถีนนชอ้ปป้ิงทีย่าวมากกวา่ 1 กโิลเมตร ใหท้า่นไดเ้ดนิช้
อปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิ 
4.ทา่นสามารนั่งรถไฟใตด้นิไปยงั เมืองมลัโม (Malmo) ประเทศสวีเดน โดยเลือกลงที ่สถานี Malmo 
หรือ สถานี Triangeln ซึง่สถานี Traingeln จะอยูใ่จกลางเมอืง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ีมลั
โม เมอืงเล็กๆ น่ารกั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมเมอืง ตามอธัยาศยั มรีา้นกาแฟเกา่แกข่องคนสวีเดนทีต่ ัง้อยูก่ลาง
ถนนชอ้ปป้ิง Pedestrian ชือ่รา้นวา่ Hallandia ใหท้า่นไดไ้ปลองชมิ กาแฟ และมขีนมสไตล์สวีเดน
มากมายทีน่ ัน้ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง         อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 
13.00       รถโคช้รอรบัลูกคา้ น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคาสต์รพั โคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ก  
16.25       น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาหมดั ประเทศกาตาร์ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิ
ที ่QR 160 
              (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั่วโมง 50 นาท ี



 

 

23.20       เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั ประเทศกาตาร์ เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

Day8   สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย 
 

 
02.20        น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่QR 836 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั่วโมง 30 นาท ี
13.10    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

   

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่เีตียง/ทา่น 
(อายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

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 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ไมร่วมคา่วีซา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่
เหลือ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ
ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการ
แนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวีซ่าหมูค่ณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 
45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไว้ขา้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวีซ่าประเภทอืน่ซึง่อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรือมผีลตอ่การพจิารณาวีซ่าของทา่น 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 


