
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั ชยัทวัร์ จ ำกดั 

สแกนดิเนเวีย พระอำทิตย์เที่ยงคืน 
เดินทำง: พุธที่ 17 – พุธที่ 31 กรกฎำคม 2562 (15 วัน) 

 

    3 เมืองหลวง สต๊อกโฮล์ม – ออสโล – โคเปนเฮเก้น  
                            รถไฟสำยโรแมนติคฟลัม-ไมดรัล     ล่องชมฟยอร์ดในอีกรูปแบบของ FjordSafari   

นั่งกระเช้ำขึ้นยอดเขำ Hoven ระดับควำมสูง 1,011 เมตร พร้อมวิวสวยของนอร์ทฟยอร์ด 

         ขึ้นชมวิวฟยอร์ดท่ีสูงที่สุดในยุโรป โดยเส้นทำงถนนบนยอดเขำเดลสนิบบำ ระดับควำมสูง 1,500 เมตร   

                        ชมเกลังเก้ฟยอร์ด ออเลซุนด์ – อัลต้ำ – ฮอนนิงสวอก – ชมพระอำทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคป 

                        แฮมเมอเฟส – พักบนเรือส ำรำญ DFDS   

บริษทั ชยัทวัร ์จ ำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
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01. พุธที่ 17 กรกฎำคม 2562    กรุงเทพฯ – สต๊อกโฮล์ม 
 

22.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมู ิเคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตทูางเข้า 2 
 เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
 

02. พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎำคม 2562   สต๊อกโฮล์ม 
 

01.10 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 960 (11.54 ชม. / Dinner, Breakfast) 
07.00 น.    ถึง สนามบินสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
น าทา่นชม กรุงสต๊อกโฮล์ม เมอืงหลวงที่สวยที่สดุของยโุรปเหนือ พร้อมทัง้เดินเลน่เขตเมืองเกา่ทีไ่ด้รับการอนรัุกษ์ไว้อยา่งดี แสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรืองตัง้แตศ่ตวรรษที่ 13 นครอนังามสง่าริมคลองมากมายจนได้รับฉายาวา่เวนิสแหง่ยโุรปเหนือ อีกทัง้ยงัได้รับการ
ยกยอ่งให้เป็นนครหลวงแหง่วฒันธรรมของยโุรป น าชม ศาลาวา่การเมือง (City Hall) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โกลเด้นฮอลล์ (Golden 
Hall) ห้องจดัเลีย้งที่ประดบัประดาด้วยโมเสกทองค านบัล้านๆชิน้ เป็นสถานท่ีจดังานเลีย้งฉลองรางวลัโนเบลอนัทรงเกียรติ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

น าชม พพิิธภณัฑ์เรือรบวาซ่า (Vasa Ship Museum) พบกบัความงามของเรือรบโบราณที่ถกูฝังอยูใ่ต้ท้องทะเลกวา่ 300 ปี ที่กู้
ขึน้มาได้สมัผสักบัความยิ่งใหญ่ของกองทพัเรือสวีเดนในอดีต ซึง่เรือรบล านีถ้กูสร้างในปี ค.ศ.1625 ในสมยักษัตริย์กสุตาฟอดอล
ฟสุที่ 2  เพื่อท าสงครามกบักองทพัเยอรมนั โดยมีระวางขบัน า้ถึง 1,300 ตนั และมีปืนใหญ่มากถึง 64 กระบอก   
จากนัน้อิสระให้ทา่นเดินเลน่ช้อปปิง้ ตามอธัยาศยั 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

ที่พกั  RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL (4*)   หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. ศุกร์ที่ 19 กรกฎำคม 2562    สต๊อกโฮล์ม - เบอรเ์ก้น 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. น าทา่นสูส่นามบินสต๊อกโฮล์ม  

อาหารกลางวนัท่ีสนามบิน (ตามอธัยาศยั)  หมายเหต ุทางบริษัทฯ เตรียมไว้ให้ทา่นละ 20 ยโูร 

11.50 น.    ออกเดินทางโดย Norwegian Airlines เที่ยวบิน DY 4139 (1.20 ชม./ BoB-buy on board) 
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13.10 น. ถึงสนามบิน เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองทา่ศนูย์กลางการประมงริมฝ่ังทะเลเหนือของนอร์เวย์ มีความโดดเดน่ด้าน
ศิลปวฒันธรรมจนได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 9 เมืองหลวงแหง่วฒันธรรมของยโุรปในรอบพนัปี (European Capital of Culture in 
the Millennium Year) สญัลกัษณ์ของเมืองที่องค์การยเูนสโกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

น าทา่นชมทิวทศัน์ที่สวยงามของ เมืองเบอร์เก้น จากมมุสงู โดยน าทา่นขึน้รถรางสูจ่ดุชมวิวของ ยอดเขาโฟเอน์ (Mt. Floien) 
จากนัน้เพลดิเพลนิ บริเวณทา่เรือเก่า (Bryggen) ตัง้แตย่คุการค้าเฮนซีเอติก  

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   RADISSON BLU ROYAL HOTEL BERGEN (4*)   หรือเทียบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 

04. เสำร์ที่ 20 กรกฎำคม 2562  วอส – รถไฟสำยโรแมนติค – ฟลัม – โลเอ็น 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นเดินทางตามเส้นทางเสดจ็ประพาส แวะชม โรงแรมสตาไฮล์ม (Stalheim Hotel) (ครัง้นัน้เสด็จพระราชด าเนินโดยรถม้า
พระที่นัง่) ซึง่ทา่นจะได้ตื่นตากบัธรรมชาติที่งดงามของนอร์เวย์ในฤดรู้อน 

อาหารกลางวนับฟุเฟ่ต์ที่ภตัตาคาร ณ โรงแรมสตาไฮล์ม 

น าท่านสู่ สถานีรถไฟเมืองวอส (Voss)  จากนัน้น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ น่ังรถไฟสายโรแมนติคที่ สุดในยุโรปเหนือ  
ไมดรัล - ฟลัม (Flamsbana –The most beautiful train journey in the world) ลอดอโุมงค์ที่เจาะทะลภุเูขา ผ่านแม่น า้ที่ใส
สะอาดตาและน า้ตกที่เกิดจาการละลายของหิมะ ขึน้สู ่สถานีไมดรัล (Mydral) ที่อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลกว่าพนัเมตร เป็นสถานี
รถไฟท่ีมีทศันียภาพสวยที่สดุในนอร์เวย์ จากนัน้น าทา่นเข้าสู ่โรงแรม FLEISCHER  หนึง่ในโรงแรมประวตัิศาสตร์ที่ซึง่เป็นโรงแรมที่
พระพทุธเจ้าหลวง ร.5 เคยมาประทบัเมื่อครัง้เสด็จประพาสนอร์เวย์ ในปี ค.ศ.1907 (พ.ศ.2450) หรือ ร.ศ.126 

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั  FLEISCHER’S HOTEL (4*)   หรือเทียบเทา่ 
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05. อำทิตย์ที่ 21 กรกฎำคม 2562   เบอร์เก้น –ท่ำเรือฟลัม – ซองจ์ฟยอร์ด – วอส 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่ ท่าเรือฟลัม (Flam) ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในการ ล่องเรือชมฟยอร์ดโดยเรือ RIB Boat หรือ  
(Rigid Inflatable Boat)  เพื่อลอ่งชมความสวยงามของ ซองจ์ฟยอร์ด (Sognefjord The Longest And Deepest Fjord In The 
World) ช่วงที่ได้รับการยกยอ่งวา่สวยสดุ เรียกว่า Narrow Fjord ระหว่างทางเพลิดเพลินกบัภผูาสงูชนัที่เขียวขจีธารน า้ตกนบัร้อย
สาย  น า้ทะเลสคีรามและฝงูนกนางนวลท่ีบินไปมา  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

หลงัอาหาร เดินทางสู ่เมืองโลเอน็ (Loen) เมืองเลก็ๆ ที่ตัง้อยูริ่มนอร์ดฟยอร์ด 

อาหารค า่ทีโ่รงแรม  

ที่พกั  LOENFJORD HOTEL  (3*)   หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. จันทร์ที่ 22 กรกฎำคม 2562         โลเอ็น  – เดลสนิบบำ –  เกลังเก้ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านขึน้ ภูเขาโฮเวน (Mount Hoven) ที่มีความสงู 1,011 เมตร ด้วย กระเช้า Loen Skylift ซึ่งจะเปิดให้ขึน้ชมอย่างเป็น
ทางการในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2560 ท่านจะได้ชมความงามของฟยอร์ดในอีกรูปแบบ ชมวิวของแนวเขา Skåla และทะเลสาบ 
Lovatnet ทางฝ่ังตะวนัออกและธารน า้แข็ง Jostedalsbreen และ Olden ทางใต้ และที่ส าคญั Nordfjord ทางฝ่ังตะวนัตก 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารบนเขาพร้อมชมววิแบบพาโนรามา 210 องศา 

เดินทางสูจ่ดุชมวิวของฟยอร์ดที่สวยที่สดุในนอร์เวย์ เกลังเก้ ฟยอร์ด (Geirangger Fjord) ซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกในด้านธรรมชาติจากองค์การยเูนสโก และเป็นจุดที่เป็นภาพโฆษณาท่องเที่ยวของนอร์เวย์ที่พบเห็นได้บ่อยที่สดุ แต่ทราบไหม
ว่าพระพทุธเจ้าหลวงเคยเสด็จประพาสด้วยเรือพระที่นัง่จักรีเมื่อปี ค.ศ.1907 จากนัน้ผ่านทะเลภเูขาอนัสลบัซบัซ้อนสู่ ยอดเขา
เดลสนิบบา (Dalsnibba) น าท่านขึน้ชมบนสกายวอร์ค บนระดบัความสงู 1 ,500 เมตรจากน า้ทะเล  ตื่นตากบัทศันียภาพแบบ         
พาโนรามาของยอดเขาที่ปกคลมุด้วยหิมะ และน า้ทะเลสคีรามของฟยอร์ดที่แทรกตวัอยูใ่นหลบืเขา 

 

 

 



- 5 - 

  

อาหารค า่ที่โรงแรม   

ที่พกั   HOTEL UNION GEIRANGER (4*)   หรือเทียบเทา่ 
 

07. อังคำรที่ 23 กรกฎำคม 2562   เกลังเก้ – ออเลซนุด์อาหารเช้าที่โรงแรม 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองออเลซุนด์ (Alesund) เป็นเมืองส าคญัทางด้านการเดนิเรือของประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากเป็นศนูย์กลาง
ทางการประมงที่มีความคึกคกัมากแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแห่งศิลปะแบบอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ตัง้อยู่
ท่ามกลางฟยอร์ดอันสวยงาม เมืองนีถู้กสร้างขึน้ใหม่ตัง้แต่ครัง้ปี ค.ศ.1904 หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ และด้วยเงินบริจาค
ช่วยเหลอืจากทัว่ยโุรป ท าให้สามารถสร้างเมืองขึน้มาใหม่ได้ น าท่านชมอาคารบ้านเรือนสมยัใหม่ที่สร้างขึน้มาอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตื่นตากบัสสีนัและความนา่รักของอาคารและสิง่ปลกูสร้างที่มีความนา่สนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆ เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่อง
วา่ นา่รักและโรแมนติคที่สดุเมืองหนึง่ในนอร์เวย์ ที่ทา่นไมอ่าจละสายตาได้  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง (Sunnmore Museum) สถานที่แห่งนีท้่านจะได้เรียนรู้ถึงชีวิตผู้คนที่นี่ตัง้แต่สมยัยคุหินสืบเนื่อง
มาจนศตวรรษที่ 19   ชมอาคารบ้านเรือน ตัง้แตต่อนปลายสมยัยคุกลาง ซึง่มีการปลกูสร้างไว้ให้ชมมากกวา่ 50 แหง่ นอกจากนีท้ี่นี่
ยงัมีแบบจ าลองเรือประมงหาปลาแบบโบราณที่มีความสวยงามมาก  

จากนัน้น าทา่นน่ังรถไฟประจ าเมืองขึน้สู่ จุดชมววิของเมืองบนเขา Aksla –Fjellstua ทา่นใดสนใจพิชิตเขาทา่นก็สามารถขึน้สู่
จดุชมววิได้จากใจกลางเมืองได้ไมย่ากเพียง 418 ขัน้ 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

ที่พกั   QUALITY HOTEL ALESUND (4*)   หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

             08. พุธที่ 24 กรกฎำคม 2562        ออเลซุนด์ – เส้นทำง Trollstigen – ลิลิฮำมำร ์

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นเดินทางชม เส้นทางสาย Trollstigen เส้นทางไตเ่ขาคดเคีย้วอนันา่หวาดเสยีวที่มีช่ือเสยีงของนอร์เวย์ ให้ทา่นแวะเดินเลน่
ถ่ายภาพบนจดุชมววิ  จากนัน้เดนิทางตอ่โดยระหวา่งทางทา่นจะเพลนิเพลนิไปกบัวิวทิวทศัน์สองข้างทาง 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
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เดินทางตอ่สู ่ เมืองลลิฮิาร์มา (Lillehammer)  ซึง่เคยเป็นเจ้าภาพจดังานกีฬาโอลมิปิคฤดหูนาว  อสิระให้ทา่นเดินเลน่ 
ชมบรรยากาศ ตามอธัยาศยั  

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั   SCANDIC LILLEHAMMER (4*)   หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. พฤหัสบดทีี่ 25 กรกฎำคม 2562    ลิลิฮำมำร์ – ออสโล 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่กรุงออสโล (Oslo)  ซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้ถกูสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปีมานีเ้อง ครัง้สมยัที่
ประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของเดนมาร์กนัน้  นอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครัง้ จากกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุงเบอร์เก้น 
จนกระทัง่ได้ย้ายมาเป็นกรุงออสโลในปัจจบุนั เมื่อประมาณ 900 กวา่ปีก่อนออสโล   เป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวกิง้
โบราณ  ซึง่อยูภ่ายใต้การปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารจีน 

น าทา่นชม อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park) สวนสาธารณะที่เก็บรวบรวมผลงานประติมากรรม ที่มีช่ือเสียงของ
ปฏิมากรเอกช่ือ กลุสตาฟ เว็กเกลนัด์ ผู้ซึ่งใช้เวลาตลอดชีวิตแกะสลกัหินแกรนิตถึง 1,620 ชิน้ แสดงให้เห็นวฏัจกัรของชีวิตมนษุย์ 
โดยเฉพาะเสาโมโนลิท ที่สงูถึง 17 เมตร ตรงใจกลางของอทุยานฯ  น าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ (The Viking Ship Museum) 
พาหนะส าคญัของเหลา่นกัรบไวกิง้เมื่อครัง้ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต  

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

ที่พกั  RADISSON BLU AIRPORT HOTEL  OSLO GARDERMOEN (4*)   หรือเทียบเทา่ 
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10. ศุกรท์ี่ 26 กรกฎำคม 2562      ออสโล – อัลต้ำ – ฮอนนิงสวอก 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นสูส่นามบินออสโล  

10.40 น.    ออกเดินทางโดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบิน  DY 320 (2 ชม./ BoB-buy on board) 

12.40 น. ถึง สนามบินเมืองอลัต้า (Alta) เมืองเศรษฐกิจส าคญัทางตอนเหนือของนอร์เวย์ 

จากนัน้เดินทางเลาะเลยีบชายฝ่ังทะเลอนัเว้าแหวง่ เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติอนัแปลกตาที่ท่านไม่สามารถพบเห็นได้ในภมูิภาคอื่น 
มุง่สู ่เมืองฮอนนิงสวอก (Honningsvag) ที่อยูท่างเหนือสดุของโลก โดยอยูท่างเหนือของนอร์เวย์ ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
(Midnight Sun) ลอดอโุมงค์ที่สร้างขึน้ด้วยเทคโนโลยีที่ชาวนอร์เวย์ภมูิใจ เมื่อปี ค.ศ.1999  มีความยาวประมาณ 10 กม.  ลกึลง
จากพืน้ทะเลกวา่ 50 เมตร      

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านชม เมืองฮอนนิงสวอก  เมืองเล็กๆ น่ารัก บ้านเรือนทาสีสนัสดใสเรียงรายอยู่ริมน า้และตามที่ราบเชิงเขา พร้อมทัง้เข้าน า
ทา่นสู ่ ARTICO ICE BAR สมัผสับรรยากาศหนาวเย็นของบาร์ที่แกะสลกัจากน า้แข็ง ทัง้โต๊ะ และเก้าอี ้พร้อมจิบเคร่ืองดื่มในแก้ว
น า้แข็ง  

ที่พกั  SCANDIC HOTEL HONNINGSVAG (3*)   หรือเทียบเทา่ 

อาหารค า่ที่โรงแรม  

21.30 น.  เดินทางมุง่สู ่แหลมเหนือ (North Cape) แผน่ดินท่ีอยูท่างเหนือสดุของโลกยื่นเข้าไปในมหาสมทุรอาร์คติค  

ให้ทา่นได้ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (Midnight Sun) ปรากฏการณ์ที่จะเห็นได้เฉพาะช่วงกลางฤดรู้อน โดยที่ดวงอาทิตย์ไมล่บัขอบฟ้า 
นบัว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงามและน่าตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชม ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแด ่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เนื่องในวโรกาสที่พระองค์เคยเสด็จประพาสเมื่อ ค.ศ.1907  พร้อมชมภาพยนตร์           
มลัติวิชัน่ท่ีแสดงให้เห็นความงามของนอร์ทเคปในฤดกูาลตา่งๆ  

 ... พร้อมทัง้รับประกาศนียบตัรวา่  “ทา่นเป็นหนึง่ในผู้ที่มีโอกาสมาเยือนแผน่ดินเหนือสดุนี”้ ... 

00.30 น. น ากลบัท่ีพกั เชิญทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั … ราตรีสวสัดิ ์
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          11. เสำรท์ี่ 27 กรกฎำคม 2562      ฮอนนิงสวอก – แฮมเมอร์เฟส – อัลต้ำ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองแฮมเมอร์เฟส (Hammerfest) เมืองที่อยู่ตอนเหนือสดุของนอร์เวย์ (The World Northernmost Town of 
Hammerfest) เป็นเมืองท่าส าคญั ถูกทิง้ระเบิดในสงครามโลกครัง้ที่ 2  จนกระทั่งเกิดไฟไหม้สญูเสียอย่างหนกั แต่ได้รับการ
ซอ่มแซมให้มีสภาพดียิ่งขึน้กวา่เดิม แฮมเมอร์เฟสมีทา่เรือที่ปลอดน า้แข็งตลอดทัง้ปี ทัง้ที่เป็นเมืองที่อยู่ในเขตขัว้โลกเหนือ และท า
ประมงเป็นอาชีพหลกั ประทบัใจกบัทศันียภาพอนังดงามของตวัเมืองที่ล้อมรอบด้วยภเูขาและทะเล 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองอลัต้า ( ALTA) เมืองที่อดุมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และเป็นท่ีรู้จกักนั ในหมู่
ชาวประมงวา่มีแหลง่แมน่ า้ที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สดุในโลกแหง่หนึง่  น าทา่นเข้าชม Alta Museum เรียนรู้ประวตัคิวามเป็นมาของ
ชนพืน้เมืองเดมิของอลัต้า พบท่ีอยูอ่าศยัจ าลอง ข้าวของเคร่ืองใช้ในอดีต และรวมไปถงึกวางมสู ท่ีพบได้บอ่ยครัง้ให้ทา่นได้สมัผสั
บรรยากาศทะเลเหนืออยา่งใกล้ชิด  

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั SCANDIC HOTEL  ALTA (4*)   หรือเทียบเทา่  

***จดักระเป๋าเลก็ส าหรับพกัค้างคืนบนเรือ 1 คืน*** 

 

     12. อำทิตยท์ี่ 28 กรกฎำคม 2562    อัลต้ำ – ออสโล – เรือ DFDS 

อาหารเช้า (กลอ่ง) 

น าทา่นสูส่นามบินเมืองอลัต้า 

10.20 น.    ออกเดินทางโดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบิน SK 4543 (1.55 ชม. / BoB-buy on board) 

12.15 น. ถึง สนามบินกรุงออสโล 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นลง เรือ Scandinavian Seaways หรือ DFDS เพื่อข้าม ทะเลคตัเตอร์กทั มุง่หน้าสูก่รุงออสโล เพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ 
ในเรือ อาทิ ห้องอบซาวนา่ โรงภาพยนตร์  ร้านจ าหนา่ยสนิค้าปลอดภาษี ฯลฯ 
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อาหารค า่แบบบฟุเฟต์ที่ห้องอาหารในเรือ 

เชิญทา่นพกัผอ่น (ในห้องพกัแบบมีหน้าตา่งพร้อมห้องน า้สว่นตวั)  

 

 

 

 

 

 

 
 

     13. จันทรท์ี่ 29 กรกฎำคม 2562   โคเปนเฮเก้น  โดย Segways Tour 

อาหารเช้าบนเรือ 

ถึง ทา่เรือกรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เมืองหลวงของเดนมาร์ค  

น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมใ่นการทอ่งเที่ยวกบัการขบั Segway*** ล้อเลือ่นรอบเขตเมืองเกา่กรุงโคเปนเฮเก้น 

***Segway คือ พาหนะชนิดหนึง่ (Personal Transporter) มีสองล้อ ขบัเคลือ่นด้วยก าลงัไฟฟ้า ประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ว่าเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามนัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ลิตร ต่อการใช้งาน 1 ไมล์ หรือเท่ากับการ
ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจ 4-5 ครัง้เทา่นัน้ 

น าทา่นทอ่งเที่ยวชมไฮไลท์ของกรุงโคเปนเฮเก้นในรูปแบบใหม ่(ประมาณ 2 ชม.)  ชมความสง่างามของพระราชวงัอมาเลียนบอร์ก 
(Amalienborg Palace)  ซึ่งเป็นที่ประทบัของราชวงศ์เดนมาร์ก และมีทหารรักษาพระองค์ในเคร่ืองแบบอนัสวยงาม ชมความ
งดงามอันน่าเกรงขามของ น า้พุแห่งราชินีเกฟิออน  ซึ่งต านานได้กล่าวว่า พระนางเป็นผู้ ไถดินจากสวีเดนมาถมเป็นประเทศ
เดนมาร์ก  ชม เงือกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของกรุงโคเปนเฮเก้นตวัละครที่มาจากนิทานอนัโด่งดงัของ ฮนัส์คริสเตียน 
แอนเดอร์สนั และเคยถกูน าไปจดัแสดง ท่ีงานเอ็กซ์โป เมืองเซี่ยงไฮ้  และอื่นๆ รอบเมืองอยา่งสนกุสนาน 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

จากนัน้อิสระให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการเดินเลน่ชมสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเดนมาร์กที่ ถนนสตอเก็ต (Stroget) ซึง่เต็มไป
ด้วยร้านรวงนานาชนิด ซึง่ถือวา่เป็นถนนช้อปปิง้ที่ยาวที่สดุในเดนมาร์ก อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

ที่พกั  SCANDIC COPENHAGEN (4*)   หรือเทียบเทา่ 
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     14. อังคำรที่ 30 กรกฎำคม 2562   โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น 

14.25 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 951 (ชม. / Dinner, Breakfast) 
 

     15. พุธที่ 31 กรกฎำคม 2562      กรุงเทพฯ 
 

06.00 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู   โดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 

 

อัตรำค่ำบริกำร  ตัว๋เคร่ืองบิน  (TG)  คา่ทวัร์  รวมทัง้สิน้ 

15 ทา่น / ทา่นละ (พกัห้องคู)่ Economy 43,000.- บาท 221,900.- บาท 264,900.- บาท  
ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ (TG) เร่ิมต้น 131,500.-บาท  -  - 
พกัเดี่ยวเพิม่ทา่นละ -  36,500.- บาท 36,500.- บาท 

 

อตัรำนีร้วม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร โดยสายการบินไทย และสายการบินในประเทศ DY & SK 
2. ที่พกัตามรายการ  (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
3. อาหารจดัเลีย้ง ตามที่ระบใุนรายการ 
4. รถบสัปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่งๆ ในรายการ 
5. คา่วซีา่ และคา่ภาษีสนามบิน   คา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้  (น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ  1,000,000 บาท   คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท  

- ผู้ เดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี  หรือ อาย ุ75-85 ปี   ความคุ้มครองคงเหลอื  50%  
8. มคัคเุทศก์ชยัทวัร์ ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง 
 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. หนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอื่น ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์   คา่อาหาร  เคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษ  คา่ซกัรีด ฯลฯ 
3. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%    
 

ส ำรองกำรเดนิทำง 

 ช าระมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
 ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
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เอกสำรกำรยืน่วีซำ่ 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) ที่มีอายกุารใช้งานเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
ถ่ายส าเนาหนงัสอืเดินทางทกุหน้าที่มีประวตัิการเดินทางของประเทศในกลุม่เชงเก้น / องักฤษ / ออสเตรเลยี / อเมริกา  

2. รูปถ่ายส ี(ฉากหลงัขาว) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป 
3. หลกัฐานการท างาน (อยา่งหนึง่อยา่งใด) 

-   กรณีเจ้าของกิจการ   ใบทะเบียนการค้า หรือ  หนงัสอืรับรอง (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
 ต้องคดัส าเนา ให้มีอาย ุ3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกจนถึงวนัท่ียื่น 

-   กรณีลกูจ้าง  จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั)  
    ระบอุาชีพ, เงินเดือน และระยะเวลาท างาน 
    ต้องมีอาย ุ1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกจนถงึวนัท่ียื่น 
 -   กรณีนกัเรียน-นกัศกึษา จดหมายรับรองจากสถานศกึษา (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
    ต้องมีอาย ุ1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกจนถงึวนัท่ียื่น 

4. สมดุบญัชีธนาคารตวัจริง พร้อมส าเนาย้อนหลงัอยา่งน้อย 6 เดือน (ปรับสมดุลา่สดุไมเ่กิน 1 อาทติย์ นบัจากวนัยื่น)  
และ Bank Statement (เอกสารต้องออกโดยธนาคารไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัยื่น)  

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั) ใช้ในกรณีคูส่มรสเป็นสปอนเซอร์ 

และSponsor Letter (จดหมายทีม่ีลายเซ็นสปอนเซอร์ตวัจริงเทา่นัน้) 
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