
EXCLUSIVE SCANDINAVIA

DENMARK – NORWAY - SWEDEN 14DAYS



22.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2
เคาน์เตอร์ Cพบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวก

DAY 1



01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
โดยสารการบินไทยเท่ียวบินที่ TG950

07.00 น.   เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศ
เดนมาร์ก หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นที่ประเทศเดนมาร์ก  ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
เดินทางสู่ ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก เพื่อบันทึกภาพสวยจาก
ด้านนอก  ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีส าคัญทาง
ศาสนาและพิธีส าคัญของกษัตริย์

DAY 2



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



บ่าย
น าท่านชม  ปราสาทโครนบอร์ก (Kronborg Castle) จากด้านนอก ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  น าท่านสู่เมืองโคเปนเฮเกน 

อิสระช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก  น าท่านสู่จัตุรัสใจกลางเมืองซึ่งตรงจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของถนนช้อป
ปิ้งสายส าคัญของเมือง เป็นถนนช้อปป้ิงสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วยถนนสายนี้เรียกว่าสตร้อยท์ ซึ่งเชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้า
ของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลางอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นและถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร



ค่่า  บริการอาหารค่่าณภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก   RadissionBlu Royal Hotel   

Copenhagen หรือเทียบเท่า



น าท่านเข้าชม  ปราสาทโรเชนบอร์ก (ROSENBORG) ปราสาทสมัยเรเนอซองส์ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1633 พระราชวังที่รายล้อมด้วย
พื้นที่สวนเขียวขจีท่ีเป็นพ้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเคร่ืองราชกุฏภัณฑ์ของราชวงศ์ชมสมบัติล้ าค่า
เครื่องเพชรเครื่องทองและของใช้อื่นที่ใช้ส าหรับราชพิธีที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์เดนมาร์กมาตลอดช่วงเวลา 400 ปีจากนั้นน า
ท่านชมการเปลี่ยนเวรยามของทหาร ณ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก อันเป็นที่ประทับปัจจุบันของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

ROSENBORG

DAY 3



จากนั้นน าท่านชมการเปลี่ยนเวรยามของทหาร ณ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก อันเป็นที่ประทับปัจจุบันของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

AMALIENBORG  PALACE



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

CHINESE FOOD



LITTLE 
MERMAID

บ่าย น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด
(LITTLE MERMAID) ต านานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์

ที่ส าคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น แอเรียล คือ ตัวละครส าคัญท่ีท าให้กรุงโคเปนเฮเกน
ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะน่ังอวดโฉมอยู่
ริมชายหาดแล้ว แอเรียลยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึกต่างๆทั่วกรุง

โคเปนเฮเกนอีกด้วย



ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก RadissionBlu Royal Hotel Copenhagenหรือเทียบเท่า

น าท่านชม น้่าพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแหง่ต านาน
ในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ าพุรูปปั้นผู้หญิงก าลังถือแส้ไล่
วัว 4 ตัว ที่มีต านานว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้
พระนางกอกกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย
4 คนให้เป็นวัวเพื่อไถพื้นดินข้ึนมาจากใต้น้ าจนเกดิเปน็
ประเทศเดนมาร์ก

DAFION SPRINGVANDET



เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวีย ณ ห้องอาหารของโรงแรม DAY 4

Scandinavian Food



น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอสกิลด์ เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
และเคยเป็นหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศ น าท่านชม มหาวิหารรอสกิลด์
สร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี12และ13 เป็นสุสานหลวงที่ใช้ฝังพระบรมศพ
ของกษัตริย์และราชินีแห่งเดนมาร์ก ภายในมหาวิหาร มีเสาหินใหญ่ที่
เรียกว่า King’s Column ปรากฏรอยจารึกส่วนสูงของกษัตริย์เดนมาร์ก 
และพระราชอาคันตุกะต่างแดนที่เคยเสด็จมาเยือนมหาวิหารแห่งนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงจารึกส่วนสูงของพระองค์ไว้ท่ีเสาหินต้นนี้ และ
ต่อมา เมื่อสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระ
ราชด าเนินมาท่ีนี่ ในปี 2544 ก็ทรงจารึกส่วนสูงของพระองค์ไว้ด้วยเช่นกัน 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ รอสกิลด์จาร์ส แจกันสามใบขนาดยักษ์เนื่องใน
การเฉลิมฉลองครั้งที่ 1,000 ของเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



16.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือส่าราญ DFDS(Scaninavian Seaway)เพื่อเดินทางสู่ ประเทศนอร์เวย์ออกเดินทางสู่
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

ค่ า บริการอาหารค่ าณภัตตาคารบนเรือDFDS ด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารค่ า



ที่พัก DFDS CRUISE (Sea View Room )



น าท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่
อายุกว่า 100 ปีที่เรียงรายอยู่รอบเมืองออสโลอาทิปราสาท
Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างใน
ปีค.ศ. 1648, ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองออสโล… 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรือที่รู้จักในนาม  
VIGELAND SCULPTURE PARK สถานท่ีจัดแสดงผลงานศิลปะ
ประติมากรรมและการแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิตรวมถึงการ
หล่อรูปคนด้วยสัมฤทธิ์ผลงานของกุสตาฟวิคเกอร์แลนด์ปฏิมากรชื่อ
ดังดัง  น าท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกับสถาปัตยกรรมเด่นอาทิเช่น
The Main Gate ประตูร้ัวเหล็กซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1926, The 
Bridge สะพานความยาว 100 เมตร  อิสระให้ท่านเก็บภาพผลงาน
ศิลปะอันเลื่องชื่อภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอัธยาศัย

VIGELAND SCULPTURE PARK

DAY 5



น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ง
ที่สร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ดนอก
จากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวันท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 
ปีน าคณะผ่านชมปราสาทAkurshusงานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนส
ซองส์สร้างในปี 1648น าท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกทเป็น
แหล่งShopping ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นท่ีนิยมของ
นักท่องเที่ยวคือเคร่ืองครัวพวงกุญแจเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามสินค้าและของที่
ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็น
ประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึงแต่ถึงแม้ว่าประเทศนอร์เวย์จะมี
สินค้าท่ีแพงแต่ก็ยังมีช่วงลดราคาสินค้าคือปีละ2 คร้ังได้แก่ช่วงเดือนมกราคม
ถึงกุมภาพันธ์และช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม



ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารไทย

THAI FOOD



ที่พัก Radisson Blu Royal Oslo Hotel 



น าท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน THE NORWEGIAN 
MUSEUM OF CLUTURAL HISTORY ซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึง
วิธีการด ารงชีวิตของชาวเดนมาร์ก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้จัดเป็น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ท่ีสุด ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างกว่า 160 
หลัง ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค ช่วงเวลา สังคม 
วิถีเมืองและชนบทของเดนมาร์ก โบสถ์กอลสตาฟGOL STAVE 
CHURCH ที่สร้างขึ้นในปี 1200 จัดเป็น 1 ใน 5 ของอาคารยคุกลาง
ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ และมีการจัดนิทรรศการแสดงให้ชมหมุนเวียนกนั
ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านได้เดินเทีย่วชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก

THE NORWEGIAN MUSEUM 
OF CLUTURAL HISTORY

DAY 6



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองแสน
สวยที่ล้อมรอบไปด้วยเขาท่ีมีชื่อเสียงของนอร์เวย์ 



ที่พัก Dr. Holms Hotel



น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอม ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด (ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.) ผ่านหมู่บ้านชนบทท่ีมีความส าคัญในด้าน
ศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของล าธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมืองฟลอม
ใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชม ซองจ์ฟยอร์ด ที่สวยงามท่ีสุดในนอร์เวย์ มีความยาว
ถึง 204 กม.จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ าแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน 

DAY 7   FLAM



น าท่านเดินทางถึงท่าเรือ เมืองกุดแวนเก้น

โดยมีรถโค้ชรอรับน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟลอม
จากนั้น เดินทางเข้าสู่ที่พัก  

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ในเมืองฟลอม



ที่พัก Stalheim Hotel



น าคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก FLAMSBANA
สู่มีร์ดาลเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอ
ยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurlandที่มีภูมิ
ทัศน์งดงามสุดสายตา ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด
อันเกิดจากการละลายของธารน้ าแข็งปกคลุมเหนือพื้นดินภาพของหิมะที่ปก
คลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา,สะพานข้ามหุบ
เขาและแม่น้ า และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ าตก Kjosfossenที่งดงาม
ตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อนตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มี
อยู่มากมาย

DAY 8



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตาม
อัธยาศัยในเมืองฟลอม

ที่พัก Stalheim Hotel 
ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง (เป็นโรงแรมที่พระพุทธเจ้าหลวงเคยเสด็จประพาสและเสวยพระกระยา
หารกลางวัน) ให้ท่านช่ืนชมกับธรรมชาติอันแปลกตาของบริเวณภูมิประเทศในมุมสูงโดยรอบ จากนั้น
น าท่านเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสท่านจะได้สัมผัสกับตื่นตากับทัศนียภาพ ธรรมชาติอันงดงาม
ของนอร์เวย์และน้ าตกมากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ สตาลไฮล์ม วอลเลย์ซึ่งเป็นทัศนียภาพหุบเขาท่ีมี
แม่น้ าคดเคี้ยว ไหลทอด สุดลูกหูลูกตาเป็นทัศนียภาพสวยงามมาก



น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
การชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทาง

DAY 9



น าท่านเที่ยวชม เมืองเบอร์เกน (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารักเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริส
ศตวรรษที่ 13เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish 
Market และ Bryggenที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน ที่ถูกสร้างให้เดินได้
อย่างสะดวกและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร จากนั้นน าท่านนั่งรถรางข้ึนสู่ ยอดเขา FLOYEN บนความสูง 320 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศทีง่ดงามไม่ควรพลาด



ที่พัก Radisson Blu Bergen



เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้นตามอัธยาศัย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตลอดทั้งวัน
กลางวัน/ค่่า อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ที่พัก Radisson Blu Bergen หรือเทียบเท่า

DAY 10



หลังอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่สนามบินเบอร์เก้น เพื่อเดินทางสู่ประเทศสวีเดน
11.45 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินสแกนดิเนเวีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่SK898
13.15 น.    เดินทางถึงสนามบินกรุงสต็อคโฮล์ม

DAY 11



จากน้ันน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า(VASA MUSEUM) เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้าง 
เป็นเรือรบท่ีใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้นแต่เพียง 20 นาทีท่ีลงน ้า เรือวาซ่าที่ย่ิงใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะลมากกว่า 300ปีถึงสามารถกู้ข้ึนมาจัดแสดง
เป็นพิพิธภัณฑ์โดยต้องน าชิ้นส่วนหลายล้านช้ินที่กระจายไปทั่วท้องน ้าแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึน้มาจน
กลายเป็นสถานท่ีที่น่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮล์มจวบจนถึงปัจจุบัน 

VASA MUSEUM



ที่พัก Courtyard 
By Marriott Stockholm



น าท่านชมเมืองหลวงของสวีเดน 
กรุงสต็อกโฮล์ม มีความสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของโลกจนได้รับการขนานนามว่า ความงามบน
ผิวน้่า (BEAUTY ON WATER) หรือราชินีแห่ง
ทะเลบอติค เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง
ศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรม
ผสมผสานด้วยความสะดวกสบายและทันสมัย
ของบ้านเมือง ปราสาทพระราชวังตั้งอยู่ริมน้ า
และตามเนินสูงต่ า ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่
สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลกน าท่านเข้าชม CITY 
HALL หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้าง 
12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดนคือ 
RAGNER OSTBERG DAY 12



น าท่านชมย่านเมืองเก่าที่มีโบสถ์เก่าแก่ชื่อ STORKYRKAN ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของสต็อคโฮลม์สร้างมาต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ภายในโบสถ์มี
รูปแกะสลักด้วยไม้ชื่อว่าเซนต์จอร์จกับมังกรตั้งอยู่ รูปแกะสลักชิ้นนี้กษัตริย์ STEN STURE THE ELDERโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของสวีเดนที่มีต่อ
เดนมาร์กโดยในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวว่าเซนต์ จอร์จ หมายถึง สวีเดนส่วนมังกรหมายถึงเดนมาร์ก 



ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Courtyard By Marriott Stockholm หรือเทียบเท่า

น าท่านเดินทางสู่ อุปซอลา (UPPSALA) 
เมืองท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
สวีเดน อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของมณฑลอุป
ซอลา 1 ใน 21 มณฑล ของประเทศสวีเดน 
และยังเป็นเขตปกครองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 
4 ของประเทศ 
น าท่านชม มหาวิหารอุปซอลา โบสถ์ที่ใหญ่
ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียและถูกสร้างขึ้น
ในคริสตศตวรรษท่ี ๑๓ จากนั้นน าท่านชม 
ปราสาทอุปซอลา ปราสาทเก่าแก่ท่ีถูกสร้าง
ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยอาคารแห่งนี้เป็น
หนึ่งในอาคารท่ีมีบทบาทส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศสวีเดน และยังเป็น
ที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑ์ศิลปะอุปซอลา"อยู่ภายใน
ปราสาทอุปซอลาอีกด้วย 

DAY 13



น าท่านเดินทางสู่ เมืองซิกทูน่า
เป็นเพียงเมืองเล็กๆที่มากด้วยความ
ยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือ
เมืองหลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์
สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, 
Home ofVikings เมืองแห่งนี้จึงเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากท่ีสุดเมืองหนึ่งของ
สวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10หรือกว่า 
1,100 ปีมาแล้ว จากนั้นอิสระทุกท่าน
ตามอัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจของ
เมืองแสนสวยแห่งนี้

SIGTUNA



น าท่านชม พระราชวังดรอทนิงโฮล์ม (DROTTNINGHOLM PALACE) ที่ประทับของ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ และ 
สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งสวีเดน เป็นสถานที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากทรงอนุญาตให้ประชาชนได้เข้าชมพระราชวัง
จากนั้นน าท่านสู่ เอ็น เค ดดีพาร์เมนต์สโตร์ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ และตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางการค้าใหญท่ีสุด ตรงข้ามกับสถานที่อันโด่งดัง
ในอดีตย่านคิงส์การ์เด้น



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมอิสระให้ท่านพักผ่อน และจัดสัมภาระตามอัธยาศัย
10.00 น. เดินทางสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG961

DAY 14


