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โดยสายการบินไทย
นาท่านท่องเที่ยวรายการพิเ ศษ ชม 4 เมืองหลวง ในยุโรปเหนือ หรื อสแกนดิเนเวีย นาท่านเที่ยวโคเปนเฮเก้น “สวรรค์
แห่งเมืองท่า ” เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ ค ค้ างคืนบนเรือสาราญ DFDS มุ่งสู่ กรุ งออสโล นครหลวงแห่งนอรเวย์ที่มีความงดงาม
จากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ ด นัง่ รถไฟสายโรแมนติค “ฟลัมบาเนน” เบอร์ เก้น เมืองสวยของดินแดน ฟยอร์ ด พร้อมนาท่าน
สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ขุนเขา และชายฝั่งแบบฟยอร์ ด ชมสต็อคโฮล์ม นครหลวงฉายา “บิวตี้ ออน เดอะวอเตอร์ ” หรื อ
อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นเวนิส ออฟ สแกนดิเนเวีย ล่องเรือสาราญซิลเลียไลน์ มุ่งหน้าสู่ นครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม “ธิ ดาแห่ งทะเล
บอลติค” ร่ วมชมพระอาทิตย์เทีย่ งคืนทีน่ อร์ ทเคป จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
จุดเด่ นของทัวร์
 การบินไทย (ไม่ ต้องแวะเปลีย่ นเครื่อง พร้ อมสะสมไมล์) มีบินภายใน
 อาหารพืน้ เมือง สลับอาหารจีนและอาหารไทย (ครบทุกมือ้ )
 เรือ DFDS และเรือ SILJA LINE ห้ องพักแบบมีหน้ าต่างๆ ราคาแพงกว่ าแน่ นอน
 โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว
 รวมค่ าพนักงานยกกระเป๋ าทุกโรงแรม (บางบริษัทฯไม่ มใี ห้ ทาให้ ราคาทัวร์ ถูกลง ไปเทีย่ วทั้งทีอ่ ย่ าลาบากเลยครับ)
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 รวมค่ าทิปคนขับรถ
 บริการนา้ ดืม่ ทุกวันตลอดการเดินทาง (วันละ 1 ขวด ทีย่ ุโรปขวดละประมาณ 50 บาท)
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ
22.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พร้อมพบเจ้าหน้าที่ บริษัท คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
*** กรุ ณาจัดเตรี ยมกระเป๋ าเสื้ อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จาเป็ นใส่กระเป๋ าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรื อในวันถัดไป
ส่วนกระเป๋ าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรื อ ***

(พิเศษสาหรับคณะนี้!!! ทางบริษัทฯ มีบริการช่ องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเดินทางออกประเทศไทย ให้ กบั ทุกท่ าน)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ค) - ล่ องเรือ DFDS - ออสโล (นอรเวย์ )
00.50 น.
ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
06.35 น.
ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้ น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก เจ้าของ สมญานาม “สวรรค์แห่งเมืองท่า ” นาท่าน
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้ น ถ่ายภาพกับจัตุรัสหน้าพระราชวังอมาเลียน
บอร์ กทีง่ ดงาม ซึ่งปั จจุบนั ยังเป็ นที่ประทับ ของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นชมนา้ พุแห่ งราชินีเกฟิ ออน ที่กาลังลงแส้โค
ถึกทั้ง 4 เพื่อลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็ นประเทศเดนมาร์ก ตามตานานการ
สร้างประเทศ ก่อนนาท่านชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติล้ เมอร์ เมด”
อนุสาวรี ยเ์ งือกน้อย จากเทพนิยายรักอันลือลันของฮันส์ คริ สเตียนแอนเดอร์
สัน ชมมงกุฏและสมบัติแห่งราชวงศ์กษัตริ ยเ์ ดนมาร์คใน “โรเซนบอร์ ก คาส
เซิล ” (ROSENBORG) อดีตพระราชวังหลวงที่นามาจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
งดงามอีกแห่งหนึ่ง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองเพื่อเป็ นที่ระลึกทีถ่ นนสตรอยเก็ต
(STROGET) ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโคเปนเฮเก้น ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้านานา
ชนิดรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ หรื อใช้เวลาว่างเข้าไป
เดินชมสวนสนุกทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ที่เก่าแก่และยังคงความ
คลาสสิ กแห่งหนึ่งของยุโรป
15.00 น.
เดินทางสู่ท่าเรื อของบริ ษทั SCANDINEVIAN SEA WAY หรื อ DFDS
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง (SEA VIEWS)ราคาทัวร์ ถ้าห้ องไม่ หน้ าต่ างราคาจะ
ถูกกว่ าพอสมควร
17.00 น.
เรื อ ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ออสโล เมืองหลวงของประเทศ ของนอรเวย์ ให้ท่านได้อิสระ พักผ่อนบนเรื อ กับสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆภายในเรื อ เช่น ร้านอาหาร ไนท์คลับ
คา่
รับประทานอาหารคา่ แบบสแกนดิเนเวียนพร้ อมชิมบุฟเฟ่ ต์ ทหี่ ลากหลาย ค้างคืนกับบรรยากาศสบายๆบนเรื อ DFDS
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
ออสโล - โกล - เบอร์ เก้ น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรือ พร้อมบรรยากาศยามเช้าของออสโลฟยอร์ดบริ เวณสองฝากฝั่งบนเรื อ

09.30 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

เรื อเทียบท่า กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศ ของนอรเวย์ จากนั้นออก
เดินทางสู่ เมืองโกล (GOL) เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรีสอร์ทยอดนิยม ในเขตภูมิภาค
ของฟยอร์ด (ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านออกเดินทางผ่านภูมิทศั น์ของซองจ์ฟยอร์ดสองข้างทาง ซึ่ง เป็ นธารน้ าที่เกิด
จากการละลายของหิ มะในฤดูหนาวและเทือกเขาที่ยงั คงมีหิมะปกคลุมจนถึง เมือง
เบอร์ เก้ น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอรเวย์ นาท่านชมเมืองเบอร์เก้น เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริ มฝั่งทะเลเหนือ
ของนอรเวย์ ชมบริ เวณท่าเรื อเก่า (BRYGGEN) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง นี้ องค์การยูเนสโก้ได้ให้เงินมาบูรณะ และขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก นับได้วา่ เป็ นเมืองที่มีความงดงามทางชัยภูมิที่ ตั้ง และมีความน่ารักด้วยสี สนั ราวลูกกวาดของอาคาร
บ้านเรื อนของชาวเมือง (ระยะทางประมาณ 277 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีนพร้ อมเมนูก้ งุ มังกร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SCANDIC ORNEN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ของการเดินทาง (4)
เบอร์ เก้ น - วอสส์ – ไมดาล - รถไฟสายโรแมนติค – ฟลัม – (ล่ องเรือซมฟยอร์ ด) - กุดวาเก้ น – เกโล
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองวอสส์ (VOSS) เมืองน่ารักริ มทะเลสาบที่ซ่ ึงล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อ
คราวเสด็จประพาสทวีปยุโรปในปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450 ) (ระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร ) จากนั้น นาท่าน นัง่ รถไฟ สู่ สถานีไมดาล
(MYRDAL) เป็ นสถานีรถไฟที่อยูส่ ูงที่สุด ซึ่งมีความสูง จากระดับน้ าทะเล
กว่าพันเมตร เป็ นสถานีรถไฟที่มีทศั นียภาพงดงามที่สุดในนอรเวย์ เพื่อนา
ท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัม -ไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM
– BANEN) นับเป็ นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติคที่สุดในยุโรปเหนือ ลอด
อุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ าใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลาย
ของหิ มะ และน้ าตกจานวนมากมาย ท่านจะได้ตื่นตากับหิ มะขาวโพลนที่ยงั คงเหลืออยูแ่ ม้จะเป็ นกลางฤดูร้อน ถึงเมืองฟลัม
(FLAM) เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสบายๆ สไตล์ชาวนอรวีเจี้ยน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านเดินทางโดยการเรือล่ องชมความงามของซองฟยอร์ ด ซึ่งได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ น THE KING OF FJORD เพราะมีความยาวที่สุด ลึกที่สุด
และแน่นอนว่ามีความงดงามที่สุด ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของหุบเขา
ตลอด 2 ฝั่ง เหมือนภาพวาดในจินตนาการ สู่ เมืองกุดวาเก้ น (GUDVAGEN)
แล้วเดินทางสู่ เกโล (GEILO) เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรีสอร์ทยอดนิยมตลอด
กาลของนอร์เวย์ (ระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั DR. HOLMS HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5)
เกโล - ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – พิพธิ ภัณฑ์ เรือ
ไวกิง้ – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ออสโล นาท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยงิ่ ใหญ่มาตั้งแต่
ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปี เศษ ชม อุทยานฟรอกเนอร์ สวน
ประติมากรรมฝี มือกุสตาฟ วิเกอแลนด์ ประติมากรผูม้ ีชื่อเสี ยง ที่สุดของ

เทีย่ ง
บ่ าย
คา่

นอรเวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ นา้ พุวงจรชีวติ ของมนุษย์ และเสาหิ นโม
โนลิท ซึ่งนับว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งออสโลอีกอย่างหนึ่ง ผ่านชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง , รัฐสภา ฯลฯ แวะ
ชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (ระยะทางประมาณ 216 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านชมพิพธิ ภัณฑ์ เรือไวกิง้ จุดพิสูจน์ความยิง่ ใหญ่ในอดีต จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรื อช้ อปปิ้ งบนถนน
คาร์ ล โจฮันส์ เกท ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั RADISSON BLU PLAZA OSLO หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
ออสโล - อัลต้ า - ฮอนนิ่งสแวค - ชมพระอาทิตย์ เทีย่ งคืน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญทุกท่านอิสระเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อช้อปปิ้ งของฝากของที่ระลึกจนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงออสโล
10.40 น.
ออกเดินทางสู่เมืองอัลต้ า โดยสายการบินนอร์ วเี จีย้ น เที่ยวบินที่ DY 320
12.40 น.
เดินทางถึงเมืองอัลต้ า (ALTA) เมืองใหญ่สุดในเขตฟิ นมาร์คของประเทศนอรเวย์ ริ มอ่าวอัลต้าฟยอร์ด และมีชื่อเสี ยงที่สุดใน
เรื่ องการตกปลาแซลมอนที่มีชุกชุมที่สุด รวมถึงเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งทางตอนเหนือของนอร์เวย์
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านลอดผ่านอุโมงค์เวสเตอร์โพลเลนสู่ ฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG) ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดก่อนถึงนอร์ทเคป
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL หรื อเทียบเท่า (ระยะทางประมาณ 154 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมแบบพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่นอร์ ทเคป จุดเหนือสุดของยุโรป เพื่อนาท่านชมพระอาทิตย์
เที่ยงคืน ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่งดงาม เมื่อครั้งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เสด็จ
ประพาสยุโรปครั้งที่สอง ปี ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) พระองค์ก็เคยเสด็จไปถึง
พร้อมทรงจารึ กพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร ไว้บนก้อนศิลา ซึ่งรัฐบาลไทยและ
นอรฺ ์เวย์ได้จดั สร้างศาลาไทยไว้เพื่อแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จประพาส
นอร์ทเคปของ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ไว้ในนอร์ทเคปฮอลล์ เชิญท่านถ่ายรู ปตาม
อัธยาศัย เพื่อรอชมดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างเต็มๆ ดวงตอนเที่ยงคืน
ปรากฎการณ์ที่เรี ยกว่า “มิดไนท์ ซัน” (MIDNIGHTSUN) พร้ อมจิบแชมเปญ
แกล้ มคาเวียร์ และรับประกาศนียบัตรว่าท่านได้มาเยือนนอร์ทเคปจุดเหนือสุดที่สามารถเดินทางถึงได้ดว้ ยรถยนต์ ณ เส้น
ละติจูดที่ 71 องศาเหนือ 10 ลิปดา 21 ฟิ ลิปดา จากนั้นเดินทางกลับที่พกั
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
ฮอนนิ่งสแวค - แลคเซลฟ์ - คาราสจ๊ อก - อิวาโล (ฟิ นแลนด์ )
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาและฟยอรด์ที่งดงามสู่เ มืองแลคเซลว์ (LAKSELV) เมืองเล็ก ๆ แต่นบั เป็ นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของเทศบาล PORSANGER ในจังหวัดฟิ นมาร์ค (ระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร) แล้วเดินทางสู่เมือง คาราสจ็อก
(KARAJOK) เมืองที่ต้ งั อยูเ่ หนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเช่นเดียวกัน (ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
ออกเดินทางสู่ดินแดนทางตอนเหนือของฟิ นแลนด์ ผ่านทะเลสาบอินารี แหล่งน้ า
จืดขนาดใหญ่กบั เกาะแก่งมากมาย บริ เวณแถบนี้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวแลปป์
(SAMI) แวะหาซื้อของที่ระลึกจากชาวแลปป์ อาทิ หนังกวางเรนเดียร์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากกวาง ตลอดจ นของพื้นเมืองที่มีอยูใ่ นด้านนี้โดยเฉพาะ แล้ว

คา่

นาท่านเดินทางสู่อวิ าโล (IVALO) อีกหนึ่งเมืองสาคัญทางตอนเหนือในเขตแลปแลนด์ของฟิ นแลนด์ (ระยะทางประมาณ 155
กิโลเมตร )
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IVALO HOTELหรื อเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8)
อิวาโล - โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานตาคลอส – เคมี่ – เฮลซิงกิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ออกเดินทาง สู่ โรวาเนียมี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริ เวณเส้นอาร์คติก
(ระยะทางประมาณ 286 กิโลเมตร )
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเยีย่ ม ชมหมู่บ้านซานตาคลอส (SANTACLAUS VILLAGE) ซึ่ง
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นศูนย์กลางของซานตาคลอส ซึ่งทุกๆ ปี เด็กๆ จากทัว่
โลกจะส่งไปรษณี ยบัตร หรื อจดหมายมาหานับเป็ นแสนฉบับต่อปี เชิญท่าน
เลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึกจากหมู่บา้ นซานตาคลอส หรื อถ่ายรู ปคู่กบั คุณลุง
ซานต้าตัวจริ งได้ที่นี่ ก่อนมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อป ปิ้ ง ของที่ระลึกต่างๆ
รวมทั้งเขียนไปรษณี ยส์ ่งให้เพื่อนสนิท ญาติพี่นอ้ งของท่าน แล้วเดินทางสู่
สนามบินเมืองเคมี่
18.00 น.
นาคณะออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 4588
19.00 น.
เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงของฟิ นแลนด์
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า
*** กรุ ณาจัดเตรี ยมกระเป๋ า เสื ้อผ้ า 1 ชุด และของใช้ ที่จาเป็ นใส่ กระเป๋ าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้ างคืนบนเรื อในวันถัดไป
ส่ วนกระเป๋ าใหญ่ จะเก็บไว้ ในห้ องสัมภาระบนเรื อ ***
วันทีเ่ ก้ าของการเดินทาง (9)
เฮลซิงกิ - ล่ องเรือซิลเลียไลน์ - สต็อคโฮล์ ม (สวีเดน)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมกรุ งเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่ งทะเลบอลติค” นาท่านเดินชมตลาดยามเช้าที่มีผลไม้สดตามฤดูกาล และของที่ระลึกขาย
อย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับนา้ พุธิดาแห่ งทะเลบอลติค สัญลักษณ์ประจาเมือง แล้วนาท่าน เดินทางสู่ จตุรัสแห่ งวุฒิสภา
(SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของรัสเซีย ชมโบสถ์ เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPOLIAUKIO) ซึ่ง
เป็ นโบสถ์ที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหิ นแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสี ยงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาว
เฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนาท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ ศาสนสถานของชาวคริ สต์นิกายออธอดอกซ์
ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรี ยเ์ ซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็ นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผูป้ ระพันธ์เพลง
FINLANDIA
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้ ง บนถนน มานาไฮม์ ที่เต็มไปด้วยสิ นค้าแบ
รนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้าง
STOCKMANN, FORUM, SOKO ฯลฯ
15.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE) นาท่านเข้า ห้ องพักบน
เรือ ห้ องแบบมีหน้ าต่ าง ซึ่งมีท้ งั ภัตตาคาร ไนต์คลับ ห้องออกกาลัง กาย
ซาวด์น่า และร้านปลอดภาษี

17.00 น.
คา่

เรื อออกจากกรุงเฮลซิงกิ ข้ามทะเลบอลติค สู่สต็อคโฮล์ ม
รับประทานอาหารคา่ แบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟต์ ทหี่ ลากหลายด้ วยซีฟู้ด +ปลาแซลมอนและอาหารนานาชาติ พักผ่อนสบายๆ
กับสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
นาท่านเข้าที่พกั บนเรือ กับห้ องพักมีหน้ าต่ าง (SEAVIEWS) ราคาทัวร์ ถ้าห้ องไม่ หน้ าต่ างราคาจะถูกกว่ าพอสมควร

วันทีส่ ิบของการเดินทาง (10)
สต็อคโฮล์ ม – พิพธิ ภัณฑ์ เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่ าการเมืองสต็อคโฮล์ ม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของเรือ
09.30 น.
เรื อเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ ม (STOCKHOLM) เมืองหลวง ของสวีเดน นาท่าน เดินทางสู่ จุดชมวิวบนเนินเขาถนน
FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุ งสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิส แห่งยุโรปเหนือ”
และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็ น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารี สและอัมสเตอร์ดมั ชมวิวสวย
ของตัวเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะใหญ่ 14 เกาะที่หอ้ มล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเล
บอลติค ผ่านชมสถานที่สาคัญ อาทิ โอเปร่ าเฮ้าส์ , ที่ทาการรัฐบาลแห่งพระราชวัง
หลวง บนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน (GAMLASTAN) ซึ่งปั จจุบนั ใช้ เป็ นสถานที่
รับรองแขกบ้ านแขกเมือง นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ เรือรบโบราณวาซาร์ (VASA) ซึ่ง
สร้างขึ้นในสมัยกษัตริ ยก์ สุ สตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็ นเรื อรบที่มี
อานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ า 1,300 ตัน ปื นใหญ่ 64 กระบอก เพื่อ
แย่งชิงความเป็ นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึ่งก็ต ้ องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้
ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ าทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รับการกูข้ ้ ึนมาหลังจมอยูใ่ ต้น้ าถึง
333 ปี ชมความยิง่ ใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพงั
นับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทัว่ ท้องน้ า
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ ศาลาว่ าการเมืองสต็อคโฮล์ ม ซึ่งใช้เป็ นสถานที่จดั งานเลี้ยงฉลองผูท้ ี่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายใน
ห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคานับล้านชิ้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเดิน
เล่นชมเมือง เลือกซื้อสิ นค้าบนถนนช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเข้าที่พกั CLARION HOTEL STOCKHOLM หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ิบเอ็ดของการเดินทาง (11)
สต็อคโฮล์ ม - กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินอาลันด้ า ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีในสนามบิน
14.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 961
วันทีส่ ิบสองของการเดินทาง (12) กรุงเทพฯ
05.50 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ******

(พิเศษสาหรับคณะทางบริษัทฯมีบริการช่ องทางพิเศษ (FAST TRACK) ในการเดินทางเข้ าประเทศไทยให้ กบั ทุกท่ าน)


กาหนดการเดินทาง 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม / 8 – 19 / 15 – 26 กรกฎาคม 2559

