ลองเรือสําราญ – ฟยอรดที่นอรเวย – รถไฟสายโรแมนติก – เบอรเกน เมืองมรดกโลก
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
…. น.

…. น.

ทาอากาศยานสุววณภูมิ

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่........ เคานเตอร...... สายการบิน......
พบเจาหนาที่บริษัท เฟรสท เวิลด ทัวร คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทานในเรื่องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง
…. น.

(1)

(2)

สตอคโฮม (สวีเดน)

ออกเดินทางสู เมืองสตอคโฮม ประเทศสวีเดน โดย เที่ยวบินที่.......
(ใชเวลาในการเดินทาง 11 ชัว่ โมง 20 นาที) (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง กรุงสตอคโฮม ประเทศสวีเดน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระและ
ผ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรเรี ย บร อ ยแล ว นํ า ท า นเดิ น ทางโดยรถโค ช ปรั บ อากาศ
เดินทางสู กรุงสตอคโฮม ซึ่งตั้งอยูบนหมูเกาะใหญนอยโอบลอมดวยทะเลสาบ
มาลาร ก อ กํ า เนิด นครที่ ดู ง ามแปลกตาสวยสง า ไปตามสองฟากฝ ง ลํ า คลอง
หลากหลายสายไดรับสมญานามวา “เวนิสแหงยุโรปเหนือ” นําทานชม ศาลาวา
การเมือง หรือ ซิตี้ฮอลล ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ของสวีเดนคือ Ragnar Ostberg เปนสิ่งปลูกสรางดวยอิฐโดยมีมุขดานหนาหันสูทะเลสาบ โดมยอดหลังคา
เคลือบดวยทองแดง บนยอดสุดประดับดวยมงกุฎทองคําสามมงกุฎอันเปนสัญลักษณของเมือง ตัวอาคาร
สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 ในเดือน
ธันวาคม และทุกปจะมีพิธีมอบรางวัลโนเบลที่ศาลากลางแหงนี้ นําทานเขาชมหองสีฟา (BLUE HALL)
รวมถึงหองโถงที่ใชในการเตนรําซึ่งประดับประดาไปดวยโมเสคที่บรรจงสรางดวยทองคํากวา 18 ลานชิ้น

เที่ยง
บาย

ค่ํา

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ (VASA) ซึ่งถือวาเปนเรือที่ยิ่งใหญที่สุดในสมัยนั้นแตไดจมลง
เพียงในระยะเวลาอันสั้นหลังจากออกจากทาไดไมนาน แตภายหลังไดรับการกูขึ้นมาหลังจากจมน้ําเปนเวลา
333 ป ทานจะเห็นถึงความยิ่งใหญอลังการ และสิ่งของเครื่องใชภายในตัวเรือวาซาที่แทจริงเกือบสมบูรณ
เหมือนเมื่อสมัย ค.ศ.1625 โดยกษัตริยกุสตาฟ อดอลฟุสที่ 2 ดําริใหสรางเพื่อขยายอํานาจไปในภาคพื้นยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมตัวเมือง กามลา สแตน อยูในเขตเมืองเกาตั้งอยูบนเกาะเล็กๆ ใจกลางเมืองสตอคโฮม เปนเมืองที่
เกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ซึ่งเมืองนี้มีเรื่องราวทางประวัติศาสตรมากมายรวมถึงพระราชวัง
หลวง รัฐสภา คฤหาสนของเหลาขุนนางเกาและยังเปนที่ตั้งของธนาคารแหงสวีเดน ซึ่งเปนธนาคารที่เกาแก
ที่สุดในโลก ตั้งขึ้นในป 1656 และยังคงดําเนินกิจการอยูจนทุกวันนี้ ผานชมจัตุรัส SERGEL, ตลาดเกา,
CONCERT HALL, บริเวณเมืองเกา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
…. น.
…. น.
…. น.
…. น.
ค่ํา

ดรอทนิ่งโฮลม – เบอรเกน (นอรเวย)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เกาะโลเวิน หมูเกาะที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเที่ยว เนื่องจากเปนที่ตั้งของ
อุทยานหลวงพระราชวังดรอทนิ่งโฮลม พระราชวังนี้ถูกเรียกขานวาเปนแวร
ซายนนอย แหงสวีเดน ปจจุบันเปนตําหนักของราชวงศสวีเดน พระราชวัง
แหงนี้สรางถวายแดราชินีเอเลโอนอราในกษัตริย คารลที่10 เริ่มกอสรางในป
1662 ภายใตการดูแลของครอบครัวเทสซิน นิโคโดมุสผูเปนพอ และเสร็จ
สมบูรณในสมัยของนิโคโดมุสผูเปนลูก รายลอมดวยสวนน้ําพุ รูปปน ทุง
ดอกไม และพันธุไมนานาชนิดสไตลร็อคโคโค และบาร็อค แมวาที่นี่จะเปนพระราชฐานของราชวงศ แต
พื้นที่สวนใหญก็เปดใหสาธารณชนเขาชม จุดเดนของพระราชวังนี้คือบันไดใหญที่สวยงาม ตกแตงดวย
ภาพวาดซึ่งใชเทคนิคพิเศษโดยโยฮัน ซิลเวียส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู เมืองออสโล ประเทศนอรเวย โดยสายการบิน............ เที่ยวบินที่.......
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองออสโล ใหทานพักผอนเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู เมืองเบอรเกน ประเทศนอรเวย โดยสายการบิน............ เที่ยวบินที่.......
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองเบอรเกน ประเทศนอรเวย นําทานรับสัมภาระการเดินทาง จากนั้นนําทาน
เดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

(3)

(4)

เบอรเกน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บาย

ค่ํา

นําทานชม เมืองเบอรเกน เปนเมืองหลวงแหงศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเกาแหงฟยอรดของประเทศ
นอรเวย อีกทั้งยังเปน “เมืองมรดกโลก” ประกาศโดยองคการยูเนสโก นําทานชม ตัวเมืองเบอรเกน
(BERGEN) และ ยานเมืองเกาของเบอรเกน หรือหมูบานโบราณบริกเกน
(BRYGGEG) บริเวณนี้จะเต็มไปดวยอาคารไมทรงแคบเกาแกอายุเกือบ 300 ป
ที่มีความเปนเอกลักษณมาแตโบราณ และดวยความโดดเดนดังกลาวทําให
องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก นําทานชม ทาเรือริมอาว อัน
สวยงาม โรแมนติค และ ตลาดปลา (FISH MARKET) ซึ่งเปนแหลงขายสินคาตางๆ มากมาย เชน ปลาทะเล
สด ไขปลาคาเวียร เปนตน ทานจะไดชมสภาพชีวิตความเปนอยูและการจับจายใชสอยของชาวเมือง อีกทั้ง
ทานยังสามารถเลือกซื้อผลไมเมืองหนาว เชน เชอรี่ สตรอเบอรี่ ไดอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะนั่งรถรางขึ้นสูยอดเขา FLOIBANEN บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เพื่อใหทานไดชม
วิวทิวทัศนของเมืองอันเปนภาพบรรยากาศที่งดงาม ณ เมืองตากอากาศชายฝงตะวันตก ริมฟยอรดของ
นอรเวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(5)

เบอรเกน – ฟลัม – ไมดัล – ฟลัม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ขึ้น รถไฟเสนทางสายโรแมนติคสู เมืองไมดัล และ เมืองวอส ระหวางทางทานจะไดชื่นชม
กับธรรมชาติอันสวยงาม โดยรถไฟจะคอยๆไตระดับความสูงลงมา ลัดเลาะ
ไปตามไหลเขาและลอดอุโมงค ระหวางทางทานสามารถลงจากรถไฟเพื่อ
ถายรูปคูกับน้ําตกขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาณน้ําไหลจํานวนมหาศาลที่เกิดจาก
การละลายของหิมะเปนภาพที่ประทับใจทานไปแสนนาน โดยแวะผานเมือง
วอส ธรรมชาติอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองฟลัม เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ นอรเวย ตั้งอยูริมชายฝงของ ซองฟยอรด จึงมีวิว
ทิวทัศนที่สวยงามยิ่ง และ ยังเปนเมืองที่มีเรือทองเที่ยว มาแวะจอดเปน
ประจํา นําทาน ลองเรือเพื่อชมซอจนฟยอรด โดยเรือจะคอยๆแลนเลียบ
ไปตามสายน้ํา เปดโอกาสใหทานชื่น ชมทัศนียภาพชวนฝนของซอจนฟ
ยอร ด ที่ ส วยและยาวที่ สุ ด ของโลก โดยฟยอร ด คื อ ความงดงามของ
ธรรมชาติที่น้ําทะเลซอกซอนเขาไปในชองเขาริมฝงทะเลที่สูงตระหงาน
หลายรอยลูก บางแหงมีความยาวหลายรอยกิโลเมตร กลายเปนทะเลสาบสีเขียวมรกตอันสงบนิ่ง แวดลอม
ดวยขุนเขาและแมกไม และธารน้ําตกนับรอยสู กูดวาเกน จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชกลับสูเมืองฟลัม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ฟลัม – ออสโล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู กรุงออสโล เปนเมืองที่เกาแกและเปนเมืองทาที่ใหญที่สุดในนอรเวย โดยตัวเมืองตั้งอยูริมฟ
ยอรดเชนกัน นอกจากภูมิประเทศที่มีความสวยงามแลว ยังคับคั่งไปดวยเรือสินคามากมาย โดยสามในสี่ของ
พื้นที่เปนสีเขียวของปาไม ทุงหญา และสวนสาธารณะ นําทาน ชมตัวเมืองหลวงของประเทศนอรเวยในอดีต
ครั้นสมัยที่นอรเวยอยูในอารักขาของอาณานิคมเดนมารคนั้น นอรเวยไดยายเมืองหลวงถึงสองหนจากกรุง
ทรอนไฮมเปนกรุงเบอรเกน จนกระทั่งไดยายมาเปนกรุงออสโล ในปจจุบันที่โออาในเวลานี้อุดมไปดวย
ประวัติศาสตรยอนหลังถึง 900 ป ครั้งนั้นออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญของจักรวรรดิไวกิ้งโบราณซึ่งอยู
ภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดปแฮร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง ภายในเลาเรื่องราววิวัฒนาการเดินเรือของชาวไวกิ้งในอดีต ในการสํารวจโลก
พรอมชมเรือที่ใชจริงในอดีตอันยิ่งใหญ ทานชมลานกระโดสกีชองออสโล
“โฮเมนคาเลน” สถานที่แขงขันสกีกีฬาโอลิมปคฤดูหนาว ปกติในชวง
เดือนมีนาคม จะเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทั่วโลก สามารถจุ
ผูชมไดประมาณหนึ่งแสนคน จากนั้นนําทานชมตัวเมืองหลวงของประเทศ
นอรเวยในอดีต ครั้นสมัยที่นอรเวยอยูในอารักขาของอาณานิคมเดนมารก
นั้ น นอร เ วย ไ ด ย า ยเมื อ งหลวงถึ ง สองหนจากกรุ ง ทรอนไฮม เ ป น กรุ ง
เบอรเกน จนกระทั่งไดยายมาเปนกรุงออสโล ในปจจุบันที่โออาในเวลานี้
อุดมไปดวยประวัติศาสตรยอนหลังถึง 900 ป ครั้งนั้นออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญของจักรวรรดิไวกิ้ง
โบราณซึ่งอยูภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดปแฮร จากนั้นนําทาน ผาน
ชมโบสถคาทรีดาล ตึกรัฐสภาอุทยานแหงชาติ นําทานผานชมลานกระโดดสกีชองออสโล “โฮเมนคาเลน”
สถานที่แขงขันสกีกีฬาโอลิมปคฤดูหนาว ปกติในชวงเดือนมีนาคม จะเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลน
สกีทั่วโลก สามารถจุผูชมไดประมาณหนึ่งแสนคน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

(6)

(7)

ออสโล – นั่งเรือ DFDS – โคเปนเฮเกน (เดนมารค)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระทุกทานใหพักผอน หรือทานใดจะถายรูปเก็บบรรยากาศของกรุงออสโลก็เรียนเชิญทุกทานตามอัธยาศัย
จ า ก นั้ น นํ า ท า น ช มอุ ท ย า น วิ ก แ ล น ด เ มื อ ง ฟ ร อ ก เ น อ ร
(FROGNER SCULPTURE PARK) ทานจะไดทึ่ง ผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใชเวลา 40 ป
ในการแกะกลุ ม รู ป สลั ก หิ น แกรนิ ต และทองแดงให ยุ ว ชนได
เห็นวัฏจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางอุทยานเปนที่ตั้ง
ของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ”โมโนลิท” (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลัก

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานขึ้นเรือสําราญ DFDS ที่จะพาทานแลนขามทะเล ภายในเรือลํานี้มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ไม
วาจะเปนรานอาหาร, รานคา, ดิสโกเธค, บาร ฯลฯ พรอมดื่มด่ํากับบรรยากาศอันสุดแสนประทับใจทามกลาง
เกลียวคลื่นออนๆ และสายลม
(กรุณาแยกสัมภาระใสกระเปาเล็กเพื่อความสะดวกในการพักบนเรือ)
รับประทานอาหารค่ําบนเรือแบบบุฟเฟต พรอมสัมผัสบรรยากาศอันยากจะลืมเลือน อิสระพักผอนตาม
อัธยาศัย ใหทานเลือกซื้อสินคา หรือเดินสํารวจเรือตามอัธยาศัย
พักบนเรือ DFDS (หองแบบ OUTSIDE)

วันที่แปดของการเดินทาง
เชา
09.15 น.

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(8)

โคเปนเฮเกน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ
คณะเดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศ(เดนมารค) นําทานชม ปราสาทโร เซนบอรก
อาคารสมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 ในโคเปนเฮเกนที่งดงามนาหลงใหล มี
อายุยอนไปถึงศตวรรษที่ 17 มีของ ประดับตกแตงและวัตถุมีคานาสนใจ
มากมาย ที่ พ ลาดไม ไ ด คื อ อั ญ มณี บ นมงกุ ฎ ซึ่ ง แสดงอยู ที่ ห อ งใต ดิ น
จากนั้น ผานชม พระราชวังอมาเลียนบอรก เปนที่ประทับของราชวงศ
เดนมาร ค นั บ ตั้ ง แต ค.ศ.1794 เป น ตึ ก แบบร็ อ คโคโค และจะมี ก าร
เปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยง เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยูที่นี่ ตรงกลางมีพระ
รูปทรงมาของพระเจาเฟรดเดอริกที่ 4
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม เมืองหลวงของประเทศ(เดนมารค) ที่ถูกจัดสรางไวอยางมีระเบียบแบบแผนเริ่มจากใจกลางเมือง
ที่ตั้งสภาเมืองงามสงาคําวา “โคเปนเฮเกน” แปลวาสวรรคแหงเมืองทา เพราะตั้งแตอดีตมาแลวที่นี่เปนเมือง
หนาดานแรกของการเดินทางติดตอกับสแกนดิเนเวีย ผานนําชมจัตุรัสของพระตําหนักทั้ง 3 หนาวังหลวงอา
มาเลียบอรก ชมการเปลี่ยนยามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ชมน้ําพุแหงราชินีเทพี ออนเทียมรถโคถึก
ซึ่งตามตํานานเลาวาเทพเจาผูทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหนางกอบกูชาติหวานไถดินขึ้น
เปนประเทศเดนมารค นําคณะนั่งรถเลาะเลียบทาเรือ ถามีโอกาสทานจะเห็นเรือยอรจ
พระที่นั่งสวนพระองคของสมเด็จพระนางเจามาการเร็ตตา ชมรูปปนทองแดงของเงือก
นอยบนโขดหิน ขณะเดียวกันทานจะไดทราบเรื่องราวอันเปนที่มาของเงือกนอยตาม
เนื้อหาในเทพนิยายรักบันลือโลกของฮันคริสเตียน แอนเดอสัน ปจจุบันกลายเปน
สัญลักษณของกรุงโคเปนเฮเกน นําทานเดินทางสู ถนนชอปปงที่ยาวที่สุด “STOGET”
ซึ่งเปนยานถนนปลอดรถที่เต็มไปดวยรานคานานาชนิดตลอดสองขางทาง โดยเฉพาะ
ของขึ้นชื่อของเดนมารค เชน อําพัน, สิ่งของตกแตงบาน, ตัวตอเลโก ยา ฯลฯ อิสระใหทานเลือกชอปปง
สินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่เกาของการเดินทาง
เชา
…. น.

โคเปนเฮเกน – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน............ เที่ยวบินที่...........
(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที) (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สิบของการเดินทาง
…. น.

(9)

(10) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

