แกรนด์ ทวั ร์ สแกนดิเนเวีย 13 วัน
นอร์ ธเคป-ฟยอร์ ด  สวีเดน – ฟิ นแลนด์ – นอร์ เวย์ – เดนมาร์ ก
ฤดูกาลพระอาทิตย์เทียงคืนของแต่ละปี เป็ นฤดูกาลทีแสนสัน ผูค้ นจากทุกมุมโลกจะเดินทางมุ่งสู่
นอร์ธเคป และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ขณะทีเครื องบิน และโรงแรมทีพักมีจาํ นวนจํากัด
เอ็ม ดี ทัวร์ ตระหนักถึงปั ญหานี ซึ งเกิ ดขึ นบ่อยๆ ทุกปี และด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ที เรา
มุ่งมันสร้างสรรค์ทวั ร์ ทีมีคุณภาพจนเป็ นต้นแบบของรายการทัวร์ ต่างๆ เราได้สร้างสรรค์รายการ และเตรี ยมการ
ต่างๆ ล่วงหน้าเพือรองรับสถานะการณ์นี
สายการบิน บินโดย ฟิ นน์แอร์ทีมีเทียวบินครอบคลุมเมืองสถานทีท่องเทียวมากทีสุ ด
โรงแรม
ชันหนึ งใจกลางเมืองเพือสะดวกในการช้อปปิ งอย่างจุใจ และโรงแรมทีสะดวก
สบายในวันทีอยูน่ อกเมืองหลวง
อาหาร
ไทย จีน และท้องถินสลับกันไปหลากหลายรสชาติ
เรือ
ซิ ลเลียไลน์ และ DFDS พักห้องมีหน้าต่าง
รถไฟ
โดยสารจากเบอร์เก้นสถานีตน้ ทางถึงไมร์ดลั
หัวหน้ าทัวร์ ทุกคนมีความรู ้ประสบการณ์ในสแกนดิเนเวียเป็ นอย่างดี
รายการทัวร์ 13 วันเพือให้เทียวได้ครบทุกจุดทีน่าสนใจโดยไม่ตอ้ งเร่ งรี บ พักใน เมื อ งห ล ว ง
ของทัง 4 ประเทศเพือให้สมั ผัสชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างแท้จริ ง

เฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศ ฟิ นแลนด์ เจ้าของนาม “ธิดาสาวแห่ งทะเลบอลติค”

ฮอนนิงสแวค ชุ มชนที อยู่เหนื อสุ ดของโลก สถานที ตังของท่าเรื อในการขนถ่ายปลาทะเลที สําคัญของ
ประเทศ **จับปูยกั ษ์ (King Crab Safari)**

ชม พระอาทิตย์ เทียงคืน ณ นอร์ ธเคป แผ่นดินทีอยูเ่ หนื อทีสุ ดทีมนุษย์สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยรถยนต์

อิวาโล ใน “แล็พแลนด์ ” ศูนย์กลางของชุมชนและวัฒนธรรมของชาวพืนเมือง “แล็พ”

ล่องเรื อข้ามทะเลบอลติคด้วยเรื อเดินสมุทร“SILJA LINE”

สต๊ อคโฮล์ ม นครหลวงของประเทศ สวีเดน ตังอยู่บนหมู่เกาะใหญ่นอ้ ยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์
จนได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่ งยุโรปเหนือ”

เบอร์ เก้ น นครหลวงโบราณของนอร์เวย์เมือ 750 ปี ทีแล้ว ปัจจุบนั เป็ นเมืองหลวงของฟยอร์ดดีสทริ ค

นังรถไฟสายโรแมนติค เส้ นทางไมร์ ดลั -ฟลัม

ล่องเรื อชม ซอจ์ นฟยอร์ ด ภูผาหิ นสูงตระหง่านเหนือนําทีธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดาร

ออสโล นครหลวงของประเทศ นอร์ เวย์ ทีมีแนวฟยอร์ดสวยทีสุ ดในโลก ชม พิพิธภัณฑ์เรื อไวกิง

โคเปนเฮเกน นครหลวงของประเทศ เดนมาร์ ก ทีใหญ่เป็ นอันดับหนึ งของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และ
ท่านจะได้สัมผัสกับ “ทิโวลี” สวนสนุกทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของยุโรปจนได้สมญานามว่า “ดิสนีย์แลนด์ แห่ ง
สแกนดิเนเวีย”

ว า ง ใ จ เ มื อ ไ ป กั บ เ อ็ ม ดี ทั ว ร์

SWEDEN – FINLAND – NORWAY – DENMARK
กําหนดการเดินทาง

วันศุกร์ ที 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (1)
05.00 น.
08.55 น.
15.15 น.
16.00 น.
16.00 น.
คํา

คณะพร้ อ มกันที สนามบิ นสุ ว รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯบริ เวณแถว G สายการบินฟิ นน์ แอร์ เคาน์ เตอร์ 10-15
(หมายเหตุ สายการบินฟิ นน์ แอร์ เข้ าประตู 4)
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที AY142
ถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่สต๊อกโฮล์ม โดยเทียวบินที AY813
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึง กรุงสต๊ อกโฮล์ ม นครหลวงของประเทศสวีเดน
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก CLARION SIGNED HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ ที 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (2)
เช้า

เทียง

กรุ งเทพฯ – (เฮลซิงกิ) – สต๊ อกโฮล์ ม

สต๊ อกโฮล์ ม

(สวีเดน)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําชม กรุงสต๊ อกโฮล์ ม (Stockhlom) ซึ งตังอยู่บนหมู่เกาะใหญ่นอ้ ยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์
ก่อกําเนิดนครทีดูงามแปลกตาสวยสง่าไปตามสองฟากฝังลําคลองหลากหลายสายจนได้รับสมญา
นามว่า “เวนิสแห่ งยุโรปเหนือ” ผ่านชมโรงละครทําเนี ยบรัฐบาล นําท่านขึนชมวิวบนเนิ นสู งริ ม
ทะเลสาบ ท่านจะเห็นทัศนี ยภาพงดงามของท่าเรื อสต๊อกโฮล์ม เกาะเมืองโบราณสแกนเซ็นและ
เมืองเก่าโอลด์ซิตี จากนันนําท่านชม ศาลากลาง (City Hall) เป็ นหนึงในสถานทีท่องเทียวทีเป็ นที
รู ้จกั กันเป็ นอย่างดีในสต๊อกโฮล์ม ออกแบบโดยสถาปนิ กชื อดังของสวีเดนคือ RAG OSTBERG
ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 800 ก้อน และมุงหลังคาด้วยหิ นโมเสค ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี
มาแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั นี ยังใช้เป็ นสถานที เลียงรับรองผูท้ ี ได้รับรางวัล
โนเบล นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ เรื อรบวาซาร์ (Vasa Museum) เรื อรบแห่ งราชอาณาจักรสวีเดนที
ได้รับพระราชโองการให้สร้างขึนเพือใช้ในการทําสงครามกับเยอรมนี เรื อรบวาซาร์ ได้ถูกสร้าง
ขึนอย่างยิงใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขาม แต่เรื อรบลํานี กลับไม่มีโอกาสทีจะได้ออกไปลอยลําต่อ
หน้าศัตรู ของสวีเดนเลย เพราะหลังจากเรื อรบวาซาร์ ได้ถูกปล่อยลงนําได้เพียง 30 นาที เรื อรบวา
ซาร์กล็ ่มและจมลงสู่กน้ ทะเลอย่างรวดเร็ ว และถูกทิงให้จมอยู่อย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลติคนาน
ถึง 333 ปี ก่อนทีจะได้รับการกูข้ ึนมา และนํามาตังแสดงไว้ทีพิพิธภัณฑ์แห่งนี
รับประทานอาหารกลางวัน

สแกนดิเนเวีย 13 วัน (6-18 ก.ค. 2561)

หน้า 2

บ่าย
คํา

นําท่านชม พระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน (Royal Palace) ซึ งเป็ นวังหลวงอันโอ่โถงงาม
สง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ แล้วอิสระให้ท่านช้อปปิ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก CLARION SIGNED HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย
17.00 น.

สต๊ อกโฮล์ ม – ซิลเลียไลน์ – เฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม ปราสาทโดรทนิงโฮล์ ม (Drottningholm Palace) ทีประทับของสมเด็จพระราชา
ธิ บดีคาร์ลที 16 กุสตาฟ และ สมเด็จพระราชิ นีซิลเวีย แห่ งสวีเดน รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์
ซึ งทรงประทับมาตังแต่ปี ค.ศ.1981 ปราสาทแห่ งนี สร้างขึนในศตวรรษที 16 เป็ นปราสาททีเต็ม
ไปด้ว ยความหรู หราในทุ กๆมุมของตัวปราสาทขนาดที องค์การยูเ นสโก ได้จดทะเบี ย นและ
ยกย่องให้เป็ นมรดกของโลกอีกด้วย จากนันนําท่านเดินชมบริ เวณเมืองเก่า แกมลา สแตน (Gamla
Stan) เมืองเก่าแก่ทีสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบนั เป็ นทีตังของพระราชวัง และร้านค้าต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านเดินเล่นในย่านเมืองเก่า ก่อนออกเดินทางสู่ท่าเรื อซิ ลเลียไลน์
นําท่านล่องเรื อเดินสมุทร SILJA LINE เพือข้ามทะเลบอลติ คสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ เมืองหลวงของ
ประเทศฟิ นแลนด์ ล่องผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่นบั หมืน ดารดาษไปด้วยเรื อยอร์ จของชาวสแกน
ลอยอยู่ทุกทิศทางประดุจดาวล้อมเดือน เรื อหรรษาทีหรู หราลํามหึ มานี จะ นําคณะล่องข้ามทะเล
บอลติ ค พักค้างแรมบนเรื อในห้องมีหน้าต่างริ มทะเล และรับประทานอาหารคําแบบบุ ฟเฟ่ ต์
สแกนดิ เนเวียอันโอชารส ท่ านจะได้พกั ผ่อนอย่างสุ ขสําราญตลอดคื น บนเรื อมี บาร์ ไนต์คลับ
คาสิ โน ดิสโก ร้านค้าปลอดภาษี ซึ งสมบูรณ์แบบประดุจวิมานลอยนําแห่งทะเลบอลติค
หมายเหตุ กรุณาเตรีมกระเป๋ าใบเล็ก เพือใส่ สัมภาระทีจําเป็ นและเสือผ้ า สําหรับค้ าง 1 คืนบนเรือ

วันจันทร์ ที 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (4)
เช้า
09.55 น.

เทียง
บ่าย

ซิลเลีย ไลน์ – เฮลซิงกิ –
เมืองปอร์ โว – เฮลซิงกิ

(ฟิ นแลนด์ )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า บนเรื อ
ถึ ง กรุ ง เฮลซิ ง กิ (Helsinki) เมื อ งหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ซึ งเป็ นเมื อ งศู น ย์ก ลาง
ขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรมของชาวฟิ นน์ อี กทังยังเป็ นเมืองศูนย์กลางการ
เศรษฐกิจของประเทศฟิ นแลนด์ จากนันนําท่านชมกรุ งเฮลซิ งกิ เจ้าของนาม “ธิดาสาวแห่ งทะเล
บอติค” ศูนย์กลางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของชาวฟิ นน์ อีกทังยังเป็ นเมือง
ศูนย์กลางการเศรษฐกิจของประเทศฟิ นแลนด์ ประทับใจกับสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซี ยที จตุรัส
หน้ าโบสถ์ ซึ งเป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ ชนะรางวัลออสการ์ เรื อง เรดส์ โดยใช้ฉากมโหฬาร
ของเฮลซิ งกิแทนกรุ งเลนินกราดของสหภาพโซเวียตในอดีต ชมโบสถ์เทมเปลิอากิโอ ทีแปลกตา
ในภูเขาหิ นแกรนิตก้อนมหึ มา
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม เมืองปอร์ โว (Porvoo) เมืองเล็กทีเต็มไปด้วยความสุ ข ความงามลําค่าของบรรยากาศ
เมื อ งเก่ า ที ได้รั บ การอนุ รั ก ษ์ไ ว้เ ป็ นอย่า งดี ส มกับ เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวขึ นชื อของฟิ นแลนด์
ทัศนี ยภาพของป่ าไม้เขียวขจีทีชาวฟิ นน์ภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง ในการรักษาพืนทีป่ าและอนุรักษ์
พืนทีสี เขียวเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก เมืองปอร์ โว สร้างขึนเมือปี ค.ศ.1346 ให้เป็ นศูนย์กลางทาง

สแกนดิเนเวีย 13 วัน (6-18 ก.ค. 2561)

หน้า 3

คํา

การค้า เมือศตวรรษที 13 ขณะนันพืนทีบริ เวณนี ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่ เขตเมืองเก่า
The Old Town ซึ งยังมีกลินอายของชุมชนแบบพืนบ้าน บ้านไม้หลากสี สวยงามทีปลูกเรี ยงรายริ ม
แม่นาเป็
ํ นเสน่ห์อีกอย่างหนึ งทีน่ าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟิ นน์
มักจะแวะเยียมชมบ้านของ เจ. แอล. รู เนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปิ นคนสําคัญผูแ้ ต่งเพลงชาติ
ฟิ นแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมื อง (Porvoon Tuomiokirkko) เป็ นลูเทอรั นที เก่ าแก่ ทีสุ ด
ชาวเมื องเชื อกันว่าแม่พระที นี ศักดิ สิ ทธิ นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนัน โดยเฉพาะเรื องความรั ก
ถนนคนเดิ นในเขตเมืองเก่าเป็ นย่านชอปปิ งทีมีทงร้
ั านขายของทีระลึก, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ,
ร้านขนม Runeberg พืนบ้านต้นตํารับของเมืองนี อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิมของชาวเมืองทีต้อนรับ
นักท่องเทียว จากนันนําท่านเดินทางกลับ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก RADISSON BLU PLAZA HELSINKI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (5)
เช้ า
10.40 น.
12.15 น.

เทียง
บ่าย

คํา
21.30 น.

เฮลซิงกิ – อิวาโล – นอร์ ธเคป

(นอร์ เวย์)

รับประทานอาหารเช้า
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่อิวาโล โดยเทียวบินที AY637
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงอิวาโล (Ivalo) ในแล็พแลนด์ จากนันนําท่านเดิ นทางสู่ อินาลี (Inari) เมืองริ มทะเลสาบที
สวยงามแห่ งหนึ งของฟิ นแลนด์ ผ่านทะเลสาบอินาลี (Inari Lake) ทะเลสาบทีสวยงามแห่ งหนึ ง
ของฟิ นแลนด์ในเขต Arctic Circle ยาว 80 กิโลเมตร และกว้าง 40 กิโลเมตร แวะเลือกซื อสิ นค้า
ของทีระลึกเกียวกับเขตแล็พแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวย์ทางตอนเหนือ แผ่นดินปลายสุ ดก่อนถึงขัวโลกเหนื อ
ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่ ฮอนนิงสแวค (Honningsvag) ชุมชนทีอยูเ่ หนื อสุ ดของโลก สถานทีตังของ
ท่ า เรื อในการขนถ่ า ยปลาทะเลที สํ า คัญ ของประเทศ อิ ส ระให้ ท่ า นเดิ น เล่ น หรื อพัก ผ่ อ น
ตามอัธ ยาศัย จากนันเตรี ย มตัว ขึ นสู่ น อร์ ธ เคป แผ่ น ดิ น ปลายสุ ด ของดิ น แดนขัวโลกเหนื อ
ซึ งพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รั ช กาลที 5 เอง ก็เคยเสด็จประพาสที นี มาแล้ว
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ร.ศ. 126
รับประทานอาหารคํา
นําท่านชม พระอาทิตย์ เทียงคืน ณ นอร์ ธเคป แผ่นดินทีอยู่เหนื อทีสุ ดทีมนุษย์สามารถเข้าถึงได้
ด้วยรถยนต์ ณ ตําแหน่ ง 71 องศส 11 ลิปดา 21 ฟิ ลิปดาเหนื อ ริ มฝังมหาสมุทรอาร์ คติ คแห่ งขัว
โลกเหนื อ นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ไทย (North Cape Museum) เพือชมพระบรมฉายาลักษณ์
ของรัชกาลที 5 ขณะฉายพระรู ปพร้อมข้าราชบริ พาร ณ บริ เวณหิ นสลักพระปรมาภิ ไธย จ.ป.ร.
ระหว่างทางท่านจะได้ชมโมเดลจําลองบรรยากาศเส้นทางการเสด็จเยือนนอร์ ธเคป ของรัชกาลที
5 และกษัตริ ยอ์ อสการ์ที 2 แห่งนอร์เวย์ทีเสด็จมาเยือน ณ แหลมแห่งนี ดืมแชมเปญ แกล้ มคาเวียร์
พร้อมชมดวงอาทิตย์ทีส่ องแสงสุ กสว่างยามราตรี ท่านจะได้รับประกาศนี ยบัตรในฐานะทีท่าน
เป็ นผูท้ ีเคยเดินทางมาถึงขัวโลกเหนือแห่งนี
นําเข้าทีพัก SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL หรือ SCANDI NORDKAPP HOTEL

สแกนดิเนเวีย 13 วัน (6-18 ก.ค. 2561)
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วันพุธที 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (6)

ฮอนนิงสแวค –
ซาร์ ริเซลก้ า

(ฟิ นแลนด์ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (King Crab Safari) ทีมีอยู่เพียง
ไม่กีแห่ งในโลก ปูยกั ษ์มีขนาดความยาวโดยวัดจากก้ามปูยาวถึ ง 2 เมตร และมี นาหนั
ํ กถึง 10
กิโลกรัมโดยประมาณ เจ้าหน้าทีจะโชว์วิธีการจับปูยกั ษ์
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับปูยกั ษ์และ
ปรุ งอาหารมือพิเศษให้ท่านได้ลิมรส เนือปูยกั ษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิม

เทียง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม Siida Museum พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ ที จัดแสดงออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ น
เอ็กซิ บิชนั บอกเล่าเรื องราวและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวพืนเมือง และอีกส่ วนหนึ งเป็ น Open
Air Museum ทีให้ท่านได้เห็นภาพบรรยากาศจริ งของการดํารงชีวิต เป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์เก่าแก่ทีเคย
โยกย้ายถินฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์ เวย์ ฟิ นแลนด์ รัสเซี ย ชาวแลปป์ นิ ยมเลียงกวาง
เรนเดียร์ ไว้ใช้งาน ซึ งท่านสามารถหาซื อสิ นค้าทีระลึกผลิตภัณฑ์จากกวางเรนเดียร์ เป็ นของฝาก
จากนันนําท่านเดินทางเข้าทีพักใน เมืองซาร์ ริเซลก้ า (Saariselka)
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HOLIDAY CLUB SAARISLKA SPA หรื อเทียบเท่า

คํา

วันพฤหัสบดีที 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (7)
เช้า
12.45 น.
13.05 น.
13.30 น.
15.15 น.
16.05 น.
16.35 น.
คํา

(นอร์ เวย์ )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนันนําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่คิททิล่าโดยเทียวบินที AY637
ถึงสนามบินคิททิล่า (Kittila)
*** หมายเหตุ เครื องบินจอดประมาณ 25 นาที ***
ออกเดินทางสู่เฮลซิ งกิ
ถึงเฮลซิ งกิ เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเทียวบินที AY659
*** (หมายเหตุ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี
ทังนีอาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงกรุงออสโล (Oslo) นครหลวงของประเทศนอร์เวย์
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก RADISSON BLU PLAZA OSLO HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันศุกร์ ที 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (8)
เช้า
8.50 น.
10.45น.

ซาร์ ริเซลก้ า – อิวาโล –
(คิททิล่า – เฮลซิงกิ) – ออสโล

ออสโล – เบอร์ เกน

รับประทานอาหารเช้า(แบบกล่อง)
ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เกนโดยเทียวบินที AY803
ถึงสนามบินเบอร์เกน
เมืองเบอร์ เกน (Bergen) นครหลวงโบราณของนอร์ เวย์เมือ 750 ปี ที แล้ว
ซึ งปั จจุ บนั
กลายเป็ นเมืองหลวงของฟจอร์ ดดีสทริ ค นําท่านชมเมืองและท่าเรื อริ มฟยอร์ ดอันโรแมนติคของ

สแกนดิเนเวีย 13 วัน (6-18 ก.ค. 2561)

หน้า 5

เทียง
บ่าย
คํา

นครเบอร์ เกน อดีตเมืองหลวงประเทศอีกทังบ้านเกิดของนักประพันธ์เพลงและนักดนตรี เปี ยโน
ชือดังของนอร์เวย์ “เอ็ดเวิร์ดเกร้ก” ผูไ้ ด้รับการขนานนามให้เป็ นบิดาของโรงเรี ยนการดนตรี แห่ ง
นอร์ เวย์ ท่ านมี เชื อสายเป็ นชาวสก๊อตได้รับการศึ กษาวิชาการดนตรี จากแฮมเบิ ร์ก แต่ ไปทํา
ชื อเสี ยงไว้มากทีโคเปนเฮเกน และนครลอนดอน จนบทประพันธ์เพลงของท่านเป็ นทียอมรับว่า
ยอดเยียมกับทํานองแห่งความรัก และความรู ้สึก อันอ่อนไหวในอารมณ์ของคนเรา
รับประทานอาหารกลางวัน
รถรางไฟฟ้ า (Floibanen Funicular) เพือชมความงดงาม และทิ วทัศน์ของนครเบอร์ เกนอี ก
มุมมอง
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก THON ORIEN หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ ที 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (9)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดิ นทางสู่ สถานี รถไฟในเมืองวอสส์ (Voss) เพือนังรถไฟชมทิวทัศน์สองข้างทางที
รายล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ ทะเลสาบ และฟยอร์ ด ซึ งแตกต่างจากเส้นทางรถยนต์โดยสิ นเชิ ง
ก่อนเปลียนเป็ น รถไฟสายโรแมนติคเส้ นทางไมร์ ดัล-ฟลัม (Myrdal- Flam) ชมธรรมชาติบริ สุทธิ
และนําตกสวยงามซึ งซ่อนตัวอยูห่ ่างไกลจากมลภาวะทังปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางตลอดเวลา
1 ชัวโมงจะตรึ งตาตรึ งใจท่านไปนานแสนนานจน ถึงฟลัม (Flam)
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อ เพือนําท่านเปลียนบรรยากาศล่องเรื อสู่ เมืองกุ๊ดวานเก้ น (Gudvangen)
พร้อมนําท่านชมความงดงามของฟยอร์ ด นอร์ เวย์ ประทับใจกับเมืองเล็กๆ ในหุ บเขาริ มฝังทะเล
ทางใต้ของนอร์ เวย์ อีกทังยังเป็ นเมืองสวย ริ มฟยอร์ ดที ยาว และลึกที สุ ดในโลก ที มีชือเรี ยกว่า
“Sogne Fjord” ด้วยความยาวถึง 200 กิโลเมตรจากทะเลลึกเข้าไปในแผ่นดิน บางช่วงเป็ นทีราบ
จะมี หมู่บ ้า นเล็กๆ มี ส วนผลไม้แ ละไร่ นา มี นําตกหลายสายให้ไ ด้ช มตามทาง อัน เป็ นความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติทีงดงามสุ ดบรรยาย จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล (Geilo) ทีตังอยู่
บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็ นสกี รีสอร์ ท ทีพร้อมสรรพสําหรับการ
เล่นสกี ส่ วนในฤดูร้อนจะกลายเป็ นที รวมของนักท่องเที ยวผูช้ ื นชมความบริ สุทธิ ของธรรมชาติ
กลุ่มนักเดินเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HIGHLAND LODGE หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (10)
เช้า
เทียง
บ่าย

เบอร์ เกน – วอสส์ – ไมร์ ดัล –
ฟลัม (นังรถไฟสายโรแมนติค) – กุ๊ดวานเก้ น –
ซอจ์ นฟจอร์ ด – เกโล

เกโล – ออสโล – ดีเอฟดีเอส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางกลับกรุ งออสโล (Oslo)
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม กรุ งออสโล (Oslo) ครั งสมัยที นอร์ เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ กนัน
นอร์ เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึงสองครังจากกรุ งทรอนไฮมไปยังกรุ งเบอร์ เกน จนกระทังได้ยา้ ยมา
เป็ นกรุ งออสโล ออสโลมีประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังไปถึง 900 ปี ในครังนันออสโลเป็ นเมืองอาณา

สแกนดิเนเวีย 13 วัน (6-18 ก.ค. 2561)
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14.00 น.

นิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิงโบราณ ซึ งอยูภ่ ายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชของ
พระเจ้าฮาโรลด์แฟร์ แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดม คาทีดราล ตึกรัฐสภา นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เรื อ
ไวกิงโบราณ (Viking Ship Museum) ท่านจะเข้าใจอย่างลึกซึ งในอารยธรรมอันเจริ ญถึงขีดสุ ด
ของชาวไวกิงในอดีต จากนันอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
นําท่านลงเรื อเดินสมุทร DFDS ข้ามทะเลเหนือ พักค้างแรมและรับประทานอาหารคําบนเรื อ
หมายเหตุ กรุณาเตรีมกระเป๋ าใบเล็ก เพือใส่ สัมภาระทีจําเป็ นและเสือผ้ า สําหรับค้ าง 1 คืน บนเรือ

วันจันทร์ ที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เช้า
09.45 น.

เทียง
บ่าย

คํา

ดีเอฟดีเอส – โคเปนเฮเกน

(เดนมาร์ ก)

รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารบนเรื อ
เรื อเข้าเทียบท่า กรุงโคเปนเฮเกน นครหลวงของประเทศเดนมาร์ก
นําชม กรุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) นครหลวงที ใหญ่เป็ นอันดับหนึ งของกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย ท่านจะชืนชมกับผังเมืองทีถูกจัดสร้างไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน เริ มจากใจกลาง
เมืองซึ งเป็ นทีตังของสภาเมืองอันสง่างาม คําว่า โคเปนเฮเกน แปลว่า สวรรค์ แห่ งเมืองท่ า เพราะ
ตังแต่อดี ตมาแล้ว ทีนี เป็ นเมืองหน้าด่านแรกของการเดินทางติดต่อกับสแกนดิเนเวียในสมัยแรก
โดยทางเรื อ ชมจตุรัสของพระตําหนักทัง 3 หน้าพระราชวังหลวงอมาเลียนบอร์ ก ชมการเปลียน
เวรยามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ชมรู ปปั น เงือกน้ อย หรื อ ลิตเติล เมอร์ เมด (Little
Mermaid) ทีนังอยูบ่ นก้อนหิ นในบริ เวณท่าเรื อของกรุ งโคเปนเฮเกน จนกลายเป็ นสัญลักษณ์และ
แหล่งท่องเทียวสําคัญของเดนมาร์ก แล้วนําท่านเข้าชม ปราสาทโรเซนบอร์ ก (Rosenborg Castle)
เป็ นหนึ งในตัวอย่างของปราสาทต่างๆ ในกรุ งโคเปนเฮเกนสมัยพระเจ้าคริ สเตี ยนที 4 ในยุค
ศตวรรษที 17 ภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุลาค่
ํ าน่ าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิงมงกุฎที
ประดับด้วยอัญมณี ทีสวยงามลําค่าซึ งจัดแสดงไว้ทีชันใต้ดินของพิพิธภัณฑ์ แล้วชมนําพุแห่ ง
ราชิ นีเกฟี ออนเที ยมรถโคถึก ซึ งตํานานเล่าว่า เทพเจ้าผูท้ รงฤทธิ ดลบันดาลให้พระนางฯ กอบกู้
ชาติหว่านไถดินขึนเป็ นประเทศเดนมาร์ก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเยียมชม โรงงานผลิตเบียร์ คาร์ ลสเบิร์ก เบียร์ชนนํ
ั าของประเทศเดนมาร์ ก ทีเริ มขึนจากชาย
หนุ่ มนามว่า J.C JACOBSEN และด้วยความมุ่งมันตังใจที อยากจะทําเบี ยร์ ระดับโลก จึ งตัง
โรงงานผลิตเบี ยร์ ในปี 1847 ภายใต้ชือ CARLBSERG ด้วยความพิถีพิถนั ในการหมักบ่มให้ได้
รสชาติ เ บี ย ร์ ที นุ่ มนวลเข้า ถึ งผูบ้ ริ โ ภคเบี ย ร์ ค าร์ ลสเบิ ร์กจึ งสามารถเป็ นที รู ้ จักและเป็ นสิ นค้า
ส่ งออกที มีชือเสี ยงของประเทศเดนมาร์ ก จากนันอิ สระให้ท่านพักผ่อน หรื อช้อปปิ งบนถนน
สายช้อปปิ งทียาวทีสุ ดในยุโรป “Stroget” เรี ยงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื อของที
ระลึกฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารคํา จากนันนําท่านสู่ “ทิโวลี” สวนสนุ กที มีชือเสี ยงที สุ ดของยุโรปจนได้
สมญานามว่า “ดิสนีย์แลนด์ แห่ งสแกนดิเนเวีย” ซึ งมีเครื องเล่นนานาชนิด นอกจากเป็ นสวนสนุก
แล้ว ยังเป็ นสวนสาธารณะของชาวโคเปนเฮเกน มีโรงละคร คอนเสิ ร์ต โรงหนัง ดิสโก เวทีดนตรี
ภัตตาคาร และอืน ๆ เปิ ดให้เข้าชมในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
นําเข้าทีพัก SCANDIC COPENHAGEN หรื อเทียบเท่า

สแกนดิเนเวีย 13 วัน (6-18 ก.ค. 2561)

หน้า 7

วันอังคารที 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (12)
เช้า
13.20 น.
15.50 น.
17.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุ งเฮลซิ งกิ โดยเทียวบินที AY954
ถึงกรุ งเฮลซิ งกิ เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที AY141
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ **

วันพุธที 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (13)
07.15 น.

โคเปนเฮเกน – กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี หรือ ซี)

 หมายเหตุ :
 ทีพักส่ วนใหญ่ ในประเทศสแกนดิเนเวียเป็ นห้ องพักทีไม่ มีเครื องปรั บอากาศ เนืองจากอุณหภูมิเฉลียตลอดทังปี
ประเทศแถบสแกนดิเนเวียอยู่ทีประมาณ 20 – 25 องศาเซลเซียส
 เนืองจากทีพักโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ใหญ่และบางโรงแรมไม่มีบริ การเตียงเสริ ม หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน
ทางบริษทั ฯ แนะนําว่ าให้ ท่านแยกห้ องพักเป็ น 2 ห้ อง เพือความสะดวกในการเข้ าพัก
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน
โรงแรมที พักในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมืองโดยจะยังคง
คํานึงถึงมาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มสีนําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ที จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง หรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้

*** ระเบียบการสํ ารองทีนังทัวร์ ยุโรป *** (โทรศัพท์ ตดิ ต่ อหมายเลขภายใน 142)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
40,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับประเทศในสแกนดิเนเวีย
ระยะทางโดยประมาณ
รายการเดินทาง
อิวาโล – อินาลี
อินาลี – นอร์ ธเคป
ฮอนนิงสแวค – คาราสจ๊ อก
คาราสจ๊ อก – ซาร์ ริเซลก้ า
ออสโล – เบอร์ เกน
กุ๊ดวานเก้ น – เกโล
เกโล – ออสโล

ระยะทางโดยประมาณ
40 กิโลเมตร
380 กิโลเมตร
237 กิโลเมตร
187 กิโลเมตร
463 กิโลเมตร
132 กิโลเมตร
219 กิโลเมตร

สวีเดน
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Avg. Max.

-1°C

-1°C

3°C

8°C

16°C

21°C

22°C

20°C

15°C

9°C

4°C

1°C

Avg. Min.

-5°C

-6°C

-3°C

1°C

6°C

11°C

13°C

12°C

9°C

5°C

1°C

-3°C

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Avg. Max.

-4°C

-4°C

0°C

7°C

15°C

20°C

21°C

19°C

14°C

8°C

2°C

-2°C

Avg. Min.

-11°C

-11°C

-7°C

-1°C

4°C

9°C

11°C

11°C

6°C

2°C

-3°C

-8°C

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Avg. Max.

3°C

3°C

6°C

8°C

13°C

16°C

17°C

16°C

13°C

11°C

6°C

4°C

Avg. Min.

-1°C

-2°C

0°C

2°C

6°C

9°C

11°C

11°C

8°C

5°C

2°C

-1°C

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Avg. Max.

3°C

2°C

5°C

9°C

16°C

19°C

21°C

21°C

16°C

12°C

7°C

4°C

Avg. Min.

-1°C

-2°C

0°C

2°C

7°C

11°C

13°C

12°C

10°C

7°C

3°C

0°C

ฟิ นแลนด์

นอร์ เวย์

เดนมาร์ ก

สกุลเงิน
เวลา
ไฟฟ้ า

ยูโร (EURO)
Danish Krone (DKK) / Swedish Krona (SEK) / Norwegian Kroner (NOK)
ในฤดูหนาวช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชัวโมง
ในฤดูร้อนช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัวโมง
ระบบไฟฟ้ า 220/230 โวล์ต เหมือนเมืองไทย แต่ปลักเป็ นแบบขากลมเล็ก 2 ขา
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อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร
( ร า ค า สํา ห รั บ ผู้ ใ ห ญ่ 1 5 ท่ า น ขึ น ไ ป )

พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 6 ปี / ไม่ มเี ตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

184,500.- บาท
177,500.- บาท
172,500.- บาท
167,500.- บาท
34,000 .- บาท

อัตรานีรวม
 ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ (แบบหมู่คณะ) ตามรายการ สายการฟิ นน์แอร์
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเทียวระยะสัน สถานฑูตนอร์เวย์
 ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คุม้ ครองโรคประจําตัว)
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย :-

 ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการ มือเช้าแบบบุฟเฟต์ มือกลางวัน-คําเป็ นอาหารท้องถิน ไทย จีน สลับกันไป
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 หัวหน้าทัวร์ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมลู ค่าเพิม
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารการยืนวีซ่า, ค่าธรรมเนียมต่างๆนอกเหนือจากค่าวีซ่า
 ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกิดกําหนดของสายการบิน Finnair (AY) บินภายในประเทศ *** นําหนักกระเป๋ าสัมภาระ

ทีโหลด ชันประหยัด (Economy Class) 23 กิโลกรั ม / 1 ชิน / 1 ท่ าน และกระเป๋ าทีนําขึนเครื อง 8 กิโลกรั ม
1 ชิน / 1 ท่ าน *** ข้อมูลอ้างอิง http://www.finnair.com/th/gb/information-services/baggage/checked-baggage
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี ขึ นอยู่กบั สภาวะของ สายการบิ น,
โรงแรมที พักในแต่ละเมือง ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิ จและทางการเมือง โดยจะยังคงคํานึ งถึง
มาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
20 มี.ค. 60
สแกนดิเนเวีย 13 วัน (6-18 ก.ค. 2561)
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