แกรนดบอลติก พรอมลองเรือสําราญหรู SILJA OY AB CRUISE สูสแกนดิเนเวีย
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
…. น.

…. น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่.....เคานเตอร.....สายการบิน........
พบเจาหนาที่บริษัท เฟรสท เวิลด ทัวร คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทานในเรื่องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
(ขอแนะนํา กระเปาเดินทางควรเปนใบใหญ 1 ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม และกระเปาลาก
1 ใบน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เนื่องจากทางกลุมแสกนดิเนเวีย เขมงวดกับน้ําหนักกระเปา โดยมิใหเกินกวาที่
กําหนด )

วันที่สองของการเดินทาง
…. น.

(1)

(2)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – โคเปนเฮเกน (เดนมารก)

ออกเดินทางสู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก โดย เที่ยวบินที่............
(ใชเวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง 20 นาที) (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศ(เดนมารค) นําทานชม เมืองหลวงของประเทศ(เดน
มารค) ที่ถูกจัดสรางไวอยางมีระเบียบแบบแผนเริ่มจากใจกลางเมือง ที่ตั้งสภาเมืองงามสงาคําวา “โคเปนเฮ
เกน” แปลวาสวรรคแหงเมืองทา เพราะตั้งแตอดีตมาแลวที่นี่เปนเมืองหนาดานแรกของการเดินทางติดตอกับ
สแกนดิเนเวีย ในสมัยแรกโดยทางเรือ ผานนําชมจัตุรัสของพระตําหนักทั้ง 3 หนาวังหลวงอามาเลียบอรก ชม
การเปลี่ยนยามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ชมน้ําพุแหงราชินีเทพีออน เทียมรถโคถึก ซึ่งตามตํานานเลา
วาเทพเจาผูทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหนางกอบกูชาติหวานไถดินขึ้นเปน
ประเทศเดนมารค นําคณะนั่งรถเลาะเลียบทาเรือ ถามีโอกาสทานจะเห็น
เรือยอรจพระที่นั่งสวนพระองคของสมเด็จพระนางเจามาการเร็ตตา ชม
รูปปนทองแดงของเงือกนอยบนโขดหิน ขณะเดียวกันทานจะไดทราบ
เรื่องราวอันเปนที่มาของเงือกนอยตามเนื้อหาในเทพนิยายรักบันลือโลก

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ของฮันคริสเตียน แอนเดอสันปจจุบันกลายเปนสัญลักษณของกรุงโคเปนเฮเกน จากนั้นนําทานนําทานชม
ปราสาทโรเซนบอรก อาคารสมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 ในโคเปนเฮ
เกนที่งดงามนาหลงใหล มีอายุยอนไปถึงศตวรรษที่ 17 มีของประดับ
ตกแตงและวัตถุมีคานาสนใจมากมาย ที่พลาดไมไดคือ อัญมณีบน
มงกุฎซึ่งแสดงอยูที่หองใตดิน จากนั้น ผานชม พระราชวังอมาเลียน
บอรก เปนที่ประทับของราชวงศเดนมารคนับตั้งแต ค.ศ.1794 เปนตึก
แบบร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยง เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู
ที่นี่ ตรงกลางมีพระรูปทรงมาของพระเจาเฟรดเดอริกที่ 4
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ถนนชอปปงที่ยาวที่สุด “STOGET” ซึ่งเปนยานถนนปลอดรถที่เต็มไปดวยรานคานานา
ชนิดตลอดสองขางทาง โดยเฉพาะของขึ้นชื่อของเดนมารค เชน อําพัน, สิ่งของตกแตงบาน, ตัวตอเลโก, ยา
ฯลฯ อิสระใหทานเลือกชอปปงสินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา
…. น.
…. น.
…. น.

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(3)

โคเปนเฮเกน – วิลนีอุส

รับประทานอาหารเชา (อาหารกลอง)
นําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู เมืองวิลนีอุส ประเทศลิธัวเนีย โดยสายการบิน........ เที่ยวบินที่......
คณะเดินทางถึง เมืองวิลนีอุส เมืองหลวงประเทศลิธัวเนีย ดวยจากสถาปตยกรรมเกาแกโบราณที่มีอยูอยาง
มากมาย ทําใหวิลนีอุส ไดรับการประกาศใหเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมในป 2009 นําทานผานการตรวจ
คนเขาเมืองสูตัวเมืองแหงไขมุกทางวัฒนธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางชม เมืองเกากรุงวิลนีอุส (Vilnius) ที่ตั้งอยูระหวางแมน้ําสองสาย เนริส (Neris) และ
วิลเนเล (Vilnele) และลอมรอบไปดวยเนินเขาที่มีตนไมเขียวขจี เปนเมือง
ที่สวยที่สุดในลิธัวเนีย ชมโบสถเซนตแอน (St. Ann's Church) โบสถ
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก สรางขึ้นในแบบสถาปตยกรรมโกธิค ซึ่งถือได
วาเปนหนึ่งในโบสถที่สวยที่สุดในวิลนีอุสและในลิทัวเนีย จากนั้นผานชม
ปราสาท Gediminas ปราสาทเกาแกที่ถือวาเปนสัญลักษณที่สําคัญของ
วิลนีอุส สรางขึ้นตั้งแต ยุคศตวรรษที่ 13 - 14 โดยตัวปราสาทนั้นสรางจาก
อิฐสีแดง มีรูปทรงเหมือนหอคอย ดานบนของปราสาทถือวาเปนจุดชมวิวที่ดีที่สุดของวิลนีอุส ผานชม Gate
of Dawn หรือกําแพงเมืองจากศตวรรษที่ 16 ชมยานเมืองเกาที่ถือวาเปนเขตเมืองเกาที่ใหญที่สุดในเขตยุโรป
กลาง และถายรูปกับความงดงามของอาคารเกาแกเมื่อครั้งสมัยศตวรรษที่ 15-16
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

เที่ยง

วิลนีอุส – ทราไก – ริกา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองทราไก (TRAKAI) เมืองหลวงเกาของประเทศลิทัวเนีย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
เมืองวิลนีอุส โดยอยูหางไปประมาณ 28 กิโลเมตร ปจจุบันเมืองเล็กๆที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร
แหงนี้ได กลายเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมอีกแหงหนึ่งของนักทองเที่ยว ศูนยกลางทางประวัติศาสตร
ของลิทัวเนีย ปจจุบันเปนเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก
ลอมรอบดวยทะเลสาบกวา 200 แหง จากนั้นนําทานเขาชม ปราสาท TRAKAI ISLAND CASTLE
HISTORY MUSEUM เปนปราสาท ที่ตั้งอยูบนเกาะริมทะเลสาบ
เกรฟ (Galve) เริ่มกอสรางเมื่อปศตวรรษที่ 14 โดยทาน แกรนดดุกวี
เทาทัส(Vytautas) ที่ประสงคจะใชชีวิตในบั้นปลาย กอนที่จะ
กลายเปนคุกในชวงศตวรรษที่ 17 ใหทานไดชมความยิ่งใหญของ
ปราสาทที่สรางขึ้นมาจากาหินลวนๆ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน
รอบปราสาทที่แสนสวยงาม จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู เมืองชัวเลย (Siauliai) เมืองที่มีความ
เกาแกอีกเมืองหนึ่ง ในอดีตเคยถูกเผาในยุคสงครามถึง 7 ครั้งดวยกัน ปจจุบันทางการไดฟนฟูจนกลายมาเปน
ศูนยกลางทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่สําคัญเมืองหนึ่งของลิทัวเนีย
ระหวางทาง นําทานแวะชม สุสานไมกางเขน Hill of Crosses สถานที่อัน
แสดงถึงความเชื่อของผูคนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมี
มายาวนานนับตั้งแตชวงยุคสงคราม สถานที่แหงนี้เปรียบเสมือนสุสานไม
กางเขนนับแสนชิ้น แมกระทั่งปจจุบันนี้ก็ยังมีคนนํามาทิ้งอยางตอเนื่อง
อิสระใหทานไดเดินเลน ถาย ภาพ และชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองริกา เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย ตั้งอยูบนที่ราบซึ่งหางจากปากแมน้ํา
Daugava 15 กิโลเมตร ถือไดวาเปนเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในแถบทะเลบาลติก คุณสามารถรับรูถึงกลิ่น
อายของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจากสถาปตยกรรมรูปแบบตางๆ ทั้งอาคารแบบโกธิค บาร็อค คลาสสิค
และอารทนูโว โดยเฉพาะตัวเมืองของรีกาคุณจะพบตึกสไตลอารทนูโวมากมายที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งทําใหรี
กาไดกลายมาเปนหนึ่งในเมืองมรดกโลก (ระยะทางประมาณ 232 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

(4)

(5)

ริกา รูนเดล พาเลซ – ชมเมืองเกา มรดกโลก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม รูนเดล พาเลซ (Rundale Palace) ซึ่งเปนพระราชวังที่ใหญที่สุดของลัตเวีย สรางในศตวรรษที่ 18
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเปนคนเดียวกับผูสรางพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนตปเตอรสเบิรกใน
รัสเซีย พระราชวังแหงนี้สรางในสไตลบาร็อค และร็อคโคโค โดยใหเปนพระราชวังฤดูรอน แวดลอมไปดวย
สวนสวยในชวงฤดูใบไมผลิ และฤดูรอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

ค่ํา

นําทานชม กรุงริกา (Riga) อดีตเคยเปนเมืองทา และเปนศูนยกลางการขนสงทางรถไฟที่สําคัญของรัสเซีย
ป จ จุ บั น ได บู ร ณะและฟ น ฟู ใ ห มี ค วามทั น สมั ย จนกลายมาเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษา วั ฒ นธรรมและ
อุตสาหกรรมที่ยังคงพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง เปนเมืองที่มีสวนผสมของ
อิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงาม
ของสถาปตยกรรมอันงดงาม จากถนนอัลเบิรต และถนนอลิซาเบธ ผาน
ชมอาคารแบบอารตนูโว ที่สรางในยุคกลาง อายุเกาแกกวา 800 ป ชม
Central Market ที่จะไดเห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง ผานชมปราสาทริกา
ซึ่งปจจุบันไดใชเปนทําเนียบประธานาธิบดี นําทานชม ยานเมืองเกา
ผานชมรองรอยกําแพงเมืองโบราณ และโบสถ St Peter Cathedral ที่งดงาม (โบสถอาจจะปด เนื่องจากการทํา
พิธีทางศาสนา)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(6)

ริกา – แปรนู – ทาลลินส (เอสโทเนีย)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางขามเขตแดนสู เมืองแปรนู เมืองที่กั้นเขตประเทศระหวางลัตเวียและเอสโตเนีย เปนเมือง
พักผอนตากอากาศในชวงฤดูรอน ทีมี่ชื่อเสียงที่สุดในฝงตะวันตกริมทะเลบอลติก ผานชมความสวยงามของ
เมือง ชมบานไมแบบ Wooden House ซึ่งเปนเสนหอีกอยางหนึ่ง ของเอสโตเนีย จากนั้นเดินทางตอสูเมือง
ทาลลินนเมืองหลวง และเมืองทาหลักที่มีความสําคัญทางดานการทองเที่ยวของเอสโตเนีย เมืองที่ไดชื่อวามี
ความเกาแกที่สุดในทะเลบอลติค
(ระยะทางประมาณ 310 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม ยานเมืองเกาของทาลลินน ยานสําคัญที่เต็มไปดวยอาคารที่มีสถาปตยกรรมเกาแก และมีคุณคา
ทางประวัติศาสตรของชาวเอสโตเนีย ซึ่งคุณอาจเริ่มตนที่ 2 เมืองเกาอยาง Lower Town และ Toompea ซึ่งคุณ
สามารถใชวิธีการเดิน หรือ ขี่จักรยานชมไปรอบเมือง เพื่อชมซากปรักหักพังและรองรอยสิ่งกอสรางตั้งแต
ศตวรรษที่ 18-19 นําทานเดินทางเลียบชายฝงทะเลสูชายหาดพิริตา แหลงพักผอนตากอากาศในฤดูรอนเปนที่
ชื่นชอบของชาวเมือง ที่มีทั้งบานพักตากอากาศ, ทาเรือยอรช, ปาสน, สวนพฤกษศาสตร และศูนยกีฬาขนาด
ใหญ ตลอดจนสถานที่จัดงานดนตรีกลางแจงขนาดใหญ ชายหาดแหงนี้เคยใชเปนสถานที่แขงขันเรือใบ
รีกัตตาในกีฬาโอลิมปกฤดูรอนในป 1980 มาแลว แวะชมคอนแวนตของนักบุญ บริกิตตา ถูกสรางขึ้นในป
1436 แมในปจจุบันจะไมสามารถบูรณะซากปรักหักพังใหไดคงเดิม แตก็มีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชม
ไมขาดสาย แลวนําทานไปถายรูปสวยกับแคทเดอริกพาเลซ & ปารค เคยเปนที่ประทับสวนพระองคของพระ
เจาซารมาตั้งแตป 1714 ตัวพระราชวังแบบบาร็อกโอบลอมไปดวยสวนขนาดใหญที่มีตนโอคและตนเชสนัท
อายุหลายรอยป มีบึงน้ําเปนที่อาศัยของฝูงหงส, น้ําพุ, รูปปนแกะสลัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

16.00 น.

ค่ํา

ทาลลินส – ลองเรือสําราญ SILJA OY AB สู สต็อคโฮลม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม เมืองเกาของเมืองทาลลินน ที่มีกําแพงเมืองและปอมปราการในยุคกลางโอบลอมชวนใหนึกไปถึง
ยุคอัศวิน ยูเนสโกไดประกาศใหเปนเมืองมรดกโลกและไดรับการอนุรักษเปนอยางดี นําทานเที่ยวชมเมือง
เริ่มจากเขตเมืองเกาทูมเปย (Toompea) ในเขตอัพ
เพอรทาวน เพื่อใหทานไดชม The Palace of
Toompea ซึ่ง ในปจจุบันคือรัฐสภาแหงเอสโทเนีย
แลวไปชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาที่มี
สีสันสดใสราวกับภาพวาดมีโบสถเซนตโอลาฟโดด
เดนเปนสงา แลวนําทานไปชมงานสถาปตยกรรมแบบรัสเซียนออรโธดอกซที่โบสถอเล็กซานเดอรเนฟสเก
ที่สรางขึ้นตามพระบัญชาของชารล อเล็กซานเดอรที่ 3 โดยชางฝมือจากเซนตปเตอรสเบิรก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถายรูปกับ DOME CHURCH โบสถที่ถูกสรางขึ้นแหงแรกในสถาปตยกรรมแบบกอธิคในยุคคริสตศตวรรษ
ที่ 13 ผานไปชม Tall Herman Tower ปอมปราการเมืองเกาในยุคกลาง จากนั้นเขาสูจัตุรัสทาวนฮอลลใน
เขตโลเวอรทาวน งดงามดวยศิลปะแบบกอธิคสรางกอนคริสตศตวรรษที่ 15 อาคารบานเรือนทั้งแบบอารตนู
โว, กอธิค ลวนไดรับการบูรณะไวอยางนาชม ใกลกัน จะเปน The Town Hall Pharmacy รานขายยาที่ถูก
บันทึกวาเปดกิจการมาตั้งแตป 1422 และยังคงดําเนินกิจการมา
จนถึงปจจุบัน The Great Guild Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับให
ใหญเปนอันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน โดย
สมาคมพอคาไดสรางขึ้นในปค.ศ. 1407 ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ
จั ด แสดงเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร ข องเอสโทเนี ย จากนั้ น ไป
ชมลัคกี้เฮาส บานที่โชคดีรอดพนจากไฟไหมครั้งใหญของเมืองจากนั้นนําทานเดินทางสูทาเรือ
นําทานลองเรือเดินสมุทรชั้นเดอลุกซ SILJA OY AB เรือเดินสมุทรที่ดีที่สุด
นําท านเดินทางสู กรุ งสต็ อคโฮลม ประเทศสวีเดน นําทานเขาสูหองพัก
ภายในเรือ จากนั้นอิสระใหทานชื่นชมกับบรรยากาศอัน สดชื่นของทะเล
บอลติ ก หรื อ เดิ น เล น สํ า รวจเรื อ สํ า ราญ ซึ่ ง มี ร า นค า และสิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกอื่นๆมากมายบนเรือ หรือดื่มด่ํากับบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติค
ของทองทะเล
รับประทานอาหารค่ําบนเรือแบบบุฟเฟตน านาชาติและอาหารทะเล พรอมไวนแดง และเครื่องดื่มตางๆ
พักบนเรือ ชนิดหองแบบมีหนาตาง (OUTSIDE CABIN)

วันที่แปดของการเดินทาง
เชา
09.30 น.

(7)

(8)

สต็อคโฮลม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ
คณะเดินทางถึง กรุงสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน
นําทานเปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศเดินทางชม กรุงสตอคโฮม ซึ่งตั้งอยูบนหมูเกาะใหญนอยโอบลอมดวย
ทะเลสาบมาลารกอกําเนิดนครที่ดูงามแปลกตาสวยสงา ไปตามสองฟากฝงลําคลองหลากหลายสายไดรับ

เที่ยง
บาย

ค่ํา

สมญานามวา “เวนิสแหงยุโรปเหนือ” นําทานชม ศาลาวาการเมือง หรือ ซิตี้ฮอลล ซึ่งใชเวลาสรางถึง
12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดนคือ Ragnar Ostberg เปนสิ่งปลูกสรางดวยอิฐโดยมีมุขดานหนา
หันสูทะเลสาบ โดมยอดหลังคาเคลือบดวยทองแดง บนยอดสุดประดับดวยมงกุฎทองคําสามมงกุฎอันเปน
สัญลักษณของเมือง ตัวอาคารสรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จ
สมบูรณในป 1911 ในเดือนธันวาคม และทุกปจะมีพิธีมอบรางวัลโนเบลที่ศาลากลางแหงนี้ นําทานเขาชม
หองสีฟา (BLUE HALL) รวมถึงหองโถงที่ใชในการเตนรําซึ่งประดับ
ประดาไปดวยโมเสคที่บรรจงสรางดวยทองคํากวา 18 ลานชิ้น นําทานเขา
ชม พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ (VASA) ซึ่งถือวาเปนเรือที่ยิ่งใหญที่สุด
ในสมัยนั้นแตไดจมลงเพียงในระยะเวลาอันสั้นหลังจากออกจากทาไดไม
นาน แตภายหลังไดรับการกูขึ้นมาหลังจากจมน้ําเปนเวลา 333 ป ทานจะเห็นถึงความยิ่งใหญอลังการ และ
สิ่งของเครื่องใชภายในตัวเรือวาซาที่แทจริงเกือบสมบูรณเหมือนเมื่อสมัย ค.ศ.1625 โดยกษัตริยกุสตาฟ
อดอลฟุสที่ 2 ดําริใหสรางเพื่อขยายอํานาจทางการทหารไปในภาคพื้นยุโรป
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 COURTYARD BY MARRIOT STOCKHOLM HOTEL

วันที่เกาของการเดินทาง
เชา
…. น.
…. น.

สต็อคโฮลม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อมีเวลาทํา TAX REFUND
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.........
(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 15 นาที) (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สิบของการเดินทาง
…. น.

(9)

(10) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

