
  
                                                 
 

         One Life Midnight Sun 
ตามรอยประพาสสแกนดเินเวยี  ลน้เกลา้รัชกาลที ่5 

  “ สดุขอบฟ้าทีน่อรธ์เคปป์  สมัผัสพระอาทติยเ์ทีย่งคนื   
ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ทีย่าวทีส่ดุในโลก ” 

สวเีดน – นอรเ์วย ์– เดนมารก์  
( ก าหนดการเดนิทาง  15  –  24 กรกฎาคม  2562 ) 

                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครัง้หนึง่ในชวีติทีนั่กเดนิทางท่ัวโลกใฝ่ฝันอยากมาเยอืนนอรธ์เคปป์ชมพระอาทติยเ์ทีย่งคนื  
ไรนน์ชิ  ทราเวล ขอน าทา่นผูม้เีกยีรตริว่มการเดนิทาง   ตามรอยประพาสลน้เกลา้รัชกาลที ่5    เสด็จ
ประพาสนอรธ์เคปป์, ลอ่งฟยอรด์ยาวทีส่ดุในโลก     เมือ่เสด็จประพาสยโุรปครัง้ที ่2  ในปี พ.ศ. 2449   

ไรนน์ชิ ทราเวล ภมูใิจทีจ่ะน าทา่นผูม้เีกยีรตสิูส่แกนดเินเวยี ตามรอยการเสด็จประพาสนอรท์เคป  โดยเฉพาะการ
ขึน้นอรท์เคปป์และไดท้รงจารกึพระนาม จปร. ในกอ้นหนิทีปั่จจบุันไดรั้บการดแูลเป็นอยา่งดจีากรัฐบาลนอรเ์วย ์
เป็นอกีสิง่ทีป่ระกาศเกยีรตภิมูขิองประเทศสยามวา่เป็นประเทศทีม่คีวามศวิไิลซทั์ดเทยีมมหาอ านาจตะวนัตก  
  

 



สวเีดน    ชมพพิธิภณัฑว์าซา เรอืรบโบราณทีจ่มระหวา่งการออกทะเล ปี ค.ศ. 1628 และจมอยูใ่ตท้ะเลนาน
ถงึ  333 ปี  เยีย่มชมสถานทีจ่ัดงานรับรางวัลโนเบล  

นอรเ์วย ์ มหัศจรรยข์องธรรมชาตกิารชมพระอาทติยย์ามเทีย่งคนื  สมัผัสดนิแดนสดุขอบฟ้าทีน่อรธ์เคปป์    
( สามารถชมไดปี้ละประมาณ 50 วนัเทา่นัน้ )    ชืน่ชมกับทวิทัศนง์ดงามเหมอืนภาพวาด ลอ่งเรอืผา่นละออง
หมอกในฟยอรด์ทีส่วยงามดจุเรอืลอยลอ่งในหบุเขา  น่ังรถไฟสายน ้าตกแหง่นอรเ์วย ์     

เดนมารก์  เจา้ของสมญานาม  “ดนิแดนแหง่เทพนยิาย   ชมรปูปั้นเงอืกนอ้ย สญัลกัษณ์ของกรงุโคเปนเฮ
เคน   ชมพระราชวังอมาเลยีนบอรค์  อันเป็นทีป่ระทับของพระราชนิมีาเกร็ดเธตทีส่อง  องคป์ระมขุของชาว
เดนมารค์ ทีง่ดงามตระการตา  ลิม้รสอาหารตน้ต ารับสแกนดเินเวยี จากรา้นอาหารบางรา้นทีร่ับประกนั
ความอรอ่ย  โดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์อาท ิ 
 

ภัตตาคารระดบัมชิลนิบปิกรมูองคแ์หง่ออสโล  ภัตตาคารทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการท าอาหารนอรเ์วย ์
 

ภัตตาคารเบอรก์นีสี    มชีือ่เสยีงมากของเมอืงนี ้ถอืเป็นรา้นทีอ่รอ่ยทีส่ดุของเมอืงเบอรเ์กน้ 

ภัตตาคารแหง่รางวัลโนเบลิ  ชมิเมนูทีท่ีใ่ชเ้ลีย้งในการประกาศรางวลัโนเบลิ 

ภัตตาคารหนึง่ดาวมชิลนิ   ชมิสดุยอดอาหารทีรั่บประกันความอรอ่ยระดบัดาวมชิลนิ 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วันแรก กรงุเทพ ฯ – กรงุออสโล, นอรเ์วย ์
22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิบรเิวณประต ู3 ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย   ( TG ) 

พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรข์อง ไรนน์ชิ ทราเวล จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่นกอ่น
ขึน้เครือ่งพรอ้มจะเดนิทางไปกบัคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

00.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์  เทีย่วบนิ TG 954 
 

วันทีส่อง ออสโล– สถานกระโดดสก ี HOLMENKOLLEN - สวนปฏมิากรรมวกิลนัด ์ - รปู
แกะสลกัโมโนสธิ  -อทุยานฟรอกเนอร ์– พพิธิภัณฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – พพิธิภัณฑเ์รอื
คอนตกิ ิ- ภตัตาคารอาหารนอรเ์วย ์

07.25 น. ถงึกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ ทา่นจะประทับใจกบัสถาปัตยกรรมสมัยใหมข่องสนามบนิ 
  ชมกรงุออสโล ครัง้สมัยทีน่อรเ์วยใ์นอารักขาของราชอาณาจักรเดนมารก์นัน้  นอรเ์วยเ์คยยา้ย
เมอืงหลวงถงึสองครัง้สองหนจากกรงุทรอนไฮมเ์ป็นกรงุเบอรเ์กน้      จนกระท่ังไดย้า้ยมาเป็น
กรงุออสโลเต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรย์อ้นหลังถงึ  900  ปี    ในครัง้นัน้ออสโลเป็นเมอืงอาณา
นคิมใหญข่องจักรวรรดไิวกิง้โบราณ   อยูภ่ายใตก้ารปกครองระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชของ

พระเจา้ฮาโรลดป์แฟรแ์ฮร ์    น าทา่นผา่นชมโบสถโ์ดมคาทดีราล   ตกึรัฐสภา    แวะ
ถา่ยรปูกับชมสถานทีก่ระโดดสก ี ( HOLMENKOLLEN ) ทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุของ

นอรเ์วย ์   เขา้ชมภายในอทุยานฟรอกเนอร ์  ชมสวนปฏมิากรรมวกิลนัด ์ ( Vigeland 

Sculpture  Park )  ปฏมิากรรมแกะสลกัจากหนิแกรนติและทองแดงจ านวนถงึ 212  ชิน้  ใน
สวนทีม่พีืน้ทีถ่งึ 80 เอเคอร ์ เป็นเรือ่งราวเกีย่วกับวฎัสงสารของมนุษยท์ีส่รา้งขึน้โดยปฏมิากร
ชาวนอรเ์วยก์สุดาฟ วกิลันด ์   ใชเ้วลาในการสรา้งสรรคผ์ลงานกวา่  40  ปี   โดยเฉพาะรปู
แกะสลกัโมโนสธิอันยิง่ใหญท่ีส่ดุแกะจากหนิแกรนติสงู 17 เมตร      



 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารจนี  
น าทา่นชมพพิธิภัณฑเ์รอืไวกิง้  ชมเรอืไวกิง้ทีม่อีายมุากกวา่ 1,000 ปี ทีม่คีวามออ่นชอ้ย 

หัวเรอืทา้ยเรอืขมวดเป็นหัวมังกร    ชมพพิธิภัณฑเ์รอืคอนตกิทิีเ่ก็บแสดงเรอืฟางแบบเกา่    
ซึง่นักเดนิเรอืชาวนอรเ์วยใ์ชเ้ดนิทาง เพือ่พสิจูนค์วามจรงิทีว่า่ในอดตีชาวโพลนิเิซยีนตามหมู่
เกาะในมหาสมทุรแปซฟิิค มเีชือ้สายมาจากอเมรกิาใตแ้ผน่ดนิใหญ ่  น าทา่นเขา้เดนิชมในใจ
กลางกรงุออสโล  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ  พรอ้มของฝาก  ของทีร่ะลกึมากมาย  

   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารระดบัมชิลนิบปิกรมูองคแ์หง่ออสโล  
 ( รับประกนัความอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์, RHINISH GASTRONOMY ) 
 เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  RADISSON  BLU PLAZA  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่าม ออสโล - อลัตา้ - นอรธ์เคปป์ – อโุมงค ์Nordkapptunellen - พพิธิภัณฑไ์ทย  
      นอรเ์วย ์- แชมเปญพรอ้มรับประกาศนยีบตัร  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 เตรยีมตวัเดนิทางไปสนามบนิ  
10.40 ออกเดนิทางขา้มเสน้อารค์ตกิเซอรเ์คลิ   สูเ่มอืงอลัตา้ โดยเทีย่วบนิที ่DY 320   
12.40 ถงึเมอืงอลัตา้  ประเทศนอรเ์วย ์  เมอืงหนา้ดา่นของการมาสูน่อรธ์เคปป์  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารพืน้เมอืง 

 เตรยีมตวัเดนิทางสูน่อรธ์เคปป์  ออกเดนิทางโดยรถโคช้ ผา่นธรรมชาตใินเขตหนาวของยโุรป

เหนอืทีส่วยงามแปลกตา  สองขา้งทางพบกบัชนชาวแลปป์แลนด ์ ทีอ่าศัยอยูท่างตอนเหนอืของ

สแกนดเินเวยี  เดนิทางผา่นอโุมงคข์องประเทศนอรเ์วย ์ ( Nordkapptunellen )  อโุมงคใ์ต ้
ทะเลทีย่าวทีส่ดุในยโุรปเหนอืยาวถงึ 6.8 ก.ม  เพือ่เดนิทางไปยงัเมอืงฮอนนิง่สวกั หมูบ่า้นเล็กอยู่
เหนอืสดุของประเทศนอรเ์วย ์ ตัง้อยูบ่นเกาะแมกเกอรร์อย 

 เขา้ทีพ่กัทีโ่รงแรม SCANDIC BRYGGEN หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า น าทา่นรับประทานอาหารค า่   ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  
***  พเิศษ ขอเชญิทา่นดืม่เหลา้ประเพณีนอรเ์วย ์“ อะควอวคิ ”  เครือ่งดืม่ทีแ่พงและหาดืม่ไดเ้ฉพาะที่

นอรเ์วยเ์ทา่นัน้  เป็นทีน่ยิมมากของชาวนอรเ์วย ์ ชว่ยยอ่ยอาหาร *** 
22.00 น.   น าทา่นโดยรถโคช้ สูน่อรธ์เคปป์ ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นกวางมสู, กวางเรนเดยีร ์  ภเูขาน ้าแข็งขัว้

โลกเหนอื ทีไ่มเ่หมอืนทีไ่หนมากอ่น    

ไรนน์ชิ ทราเวล  ขอเชญิชวนทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑไ์ทย – นอรเ์วย ์เขา้ชมพระราชประวัตขิอง
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวพระปิยมหาราช ทีไ่ดเ้สด็จประพาสนอรธ์เคปป์   เมือ่ครัง้ที ่
พระพทุธเจา้หลวงเสด็จพระองคท์รงเป็นพระเจา้แผน่ดนิ จากตา่งแดนพระองคแ์รกทีเ่สด็จสูน่อรท์
เคปป์ นอกเหนอืจากพระเจา้แผน่ดนิของสวเีดนนอรเ์วยเ์อง และเอมเปอเรอเยอรมนั การเดนิทางสมยั
นัน้จะตอ้งไปทางเรอื จนถงึหนา้ผาทีเ่ป็นทางขึน้สูน่อรธ์เคปป์ “ตอ่ขึน้ไปขา้งบนเป็น ศลิาแตกๆ หกัๆ  
ชนัขึน้ปทกุท ี  ตอนบนหนักขึน้ยิง่ชนัมาก เปนศลิา ปนดนิ  เขาเอาเสาเหล็กปักโยงเชอืกไวส้ าหรับ
เหนีย่ว ทางตดัทบไปทบมาแตแ่คบ  ทีจ่รงิทางไมไ่ดท้ าอะไร เปนแตเ่ดนิๆจนกลายเปนทางไปเอง  
เปนศลิาลอยเหยยีบขลกุขลกัหลน่ไดง้า่ยๆ”  พระยาชลยทุธไดจั้ดหากลาส ี 4 คน แบกเกา้อีห้ามที่
พระพทุธเจา้หลวงประทับน่ัง จนถงึทางทีช่นัมากพระองคต์อ้งเสด็จพระราชด าเนนิดว้ยพระองคเ์อง 
การเดนิทางแสนยากล าบากเชน่นี ้ พระองคย์งัเสด็จไปจนถงึหนา้ผาบนนอรธ์เคปป์  และยงัไดจ้ารกึ
อกัษรพระนามยอ่ จปร.  บนกอ้นหนิ ซึง่ยงัไดรั้บการรักษาอยา่งดจีากรัฐบาลนอรเ์วย ์  ความสมัพันธ ์
 
 
 



ตัง้แตค่รัง้นัน้ไดส้ง่ผลสบืเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั  ชาวนอรเ์วยส์ว่นใหญจ่ะคุน้เคยกบัประเทศไทย  และ
หลายๆคนก็เคยมาเทีย่วประเทศไทยดว้ย 

*** รว่มกนัถวายพานพุม่เงนิ พุม่ทองเพือ่สกัการะพระบรมรปูสมัฤทธิข์องพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระปิยมหาราช  ทีต่ัง้ในพพิธิภัณฑไ์ทย – นอรเ์วย ์  *** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นสูห่นา้ผาทีเ่ป็นจดุสงูสดุของทวปียโุรป  จากหนา้ผานีม้องลงไปจะเป็นเหวลกึ 307 

เมตร  สูท่ะเลอารก์ตกิ  ทะเลแหง่ขัว้โลกเหนอื   หากอากาศอ านวย ทา่นจะไดช้มความงามอนัน่า
ประทับใจยิง่ของพระอาทติยท์ีส่อ่งแสงสทีองในยามเทีย่งคนื ( ปกตทิา่นสามารถชมพระอาทติยเ์ทีย่ง
คนื เพยีงปีละ  50-80 วัน เทา่นัน้ ) ใหเ้วลาอสิระใหถ้า่ยรปูหรอืเดนิเลน่ แลว้เดนิทางกลบัทีพ่กั 

 ***อภนัินทนาการดว้ยการกนิไขป่ลาคารเ์วยีพรอ้มดืม่แชมเปญ และรับประกาศนยีบตัร  ที่
แสดงวา่ทา่นไดเ้ดนิทางสูน่อรธ์เคปป์ ซึง่อยูใ่นเขตเหนอืเสน้อารค์ตกิ ***      

ใหเ้วลาอสิระใหถ้า่ยรปูหรอืเดนิเลน่ แลว้เดนิทางกลบัทีพ่ัก 

วันทีส่ ี ่ อลัตา้ - กรงุออสโล – เมอืงฟลอม    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เชญิทา่นเดนิเลน่พักผอ่น  เดนิทางสูเ่มอืงอลัตา้ 

11.00  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารพืน้เมอืง 

13.10 ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล   โดยเทีย่วบนิ    DY 321  

15.10 ถงึกรงุออสโล  ออกเดนิทางสูเ่มอืงฟลอม  เมอืงทา่แหง่การลอ่งเรอืชมฟยอรด์  และเมอืงมรดก

โลกทีม่บีา้นเรอืนเพยีงรอ้ยกวา่หลัง  สรา้งมานานรอ้ยกวา่ปีอนุรักษ์แบบเดมิไว ้

20.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารพืน้เมอืงฟลอม 
 เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม FRETHEIM  HOTEL    หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วันทีห่า้ ฟลอม – ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ -  รถไฟสายน ้าตกสายฟลอมสบานา    -  ไมดาล   
     เมอืงเบอรเ์กน้ - ภตัตาคารเบอรก์นีสี 
 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 เมอืงฟลอม(Flam)  ทีน่ีถ่อืเป็นแหลง่เริม่ตน้ของการลอ่งเรอืชมฟยอรด์เมอืงหนึง่แตเ่สน้ทาง

การลอ่งใกลก้วา่ทัวรข์องเรา เดนิทางไปยงัทา่เรอื  น าทา่นลอ่งเรอืสมัผัสกบัดนิแดนแหง่ฟยอรด์อนั

เลือ่งชือ่ของนอรเ์วย ์     เกดิจากการกดัเซาะของธารน ้าแข็ง  ในเสน้ทางชือ่ Sognafjord เสน้ทาง
สายฟยอรด์  ยาวกวา่ 200 กโิลเมตร  

****   พเิศษสดุ ส าหรับคณะนี้ทาง ไรนน์ชิ ทราเวล    ขอน าทา่นลอ่งชมฟยอรด์ทีย่าวและสวยงาม
ทีส่ดุในโลก  ศนูยก์ลางแหง่ฟยอรด์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ทีน่ี่ถอืเป็นแหลง่เริม่ตน้ของการลอ่งเรอืชมฟยอรด์
ทีใ่หญท่ีส่ดุของโลก ทา่นจะไดล้อ่งเรอืผา่นแหวกมา่นทะเลหมอกชืน่ชมความงามของฟยอรด์เป็นทวิ
สลบัซบัซอ้นจ านวนมาก   เสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางทีบ่กุเบกิทีช่าวญีปุ่่ นนยิมมาก****   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ   ภัตตาคารพืน้เมอืง  

 น าสมัผัสประสบการณ์ใหมโ่ดยรถไฟสายน ้าตกสายฟลอมสบานา   รถไฟสายนีถ้อืเป็นสดุ
ยอดแหง่วศิวกรรมการสรา้งรถไฟ เพราะมรีางทีค่ดเคีย้วไปตามไหลเ่ขา, บางชว่งกล็อดอโุมงค ์  บาง

ชว่งผา่นรมิเหวสูห่บุเขาทีง่ดงามทีส่ดุของนอรเ์วย ์  ระหวา่งทางแวะใหท้า่นถา่ยภาพกบัน ้าตกเคยีส ์
( Kjosfossen )  น ้าตกทีม่นี ้าไหลแรงมากจนเป็นฟองน ้าแตกกระจาย  น าทา่นแวะเปลีย่นรถไฟที่

เมอืงไมดาน  ออกเดนิทางสูเ่มอืงวอสส ์ เสน้ทางผา่นสูเ่มอืงเบอรเ์กน้   
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเบอรก์นีสี 

 ( รับประกนัความอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์, RHINISH GASTRONOMY ) 
 รา้นนีม้ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนี ้ถอืเป็นรา้นทีอ่รอ่ยทีส่ดุของเมอืงเบอรเ์กน้ 
  น าทา่นเขา้ทีพ่ักทีโ่รงแรม  HOTEL NORGE BY SCANDIC หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีห่ก  เมอืงเบอรเ์กน้ - อาคารไมห้นา้อา่ว  -  น่ังรถรางไฟฟ้าไต ่Mt. Floien -  กรงุ 
     สต็อกโฮลม์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมเมอืงเบอรเ์กน้  (Bergen)  เมอืงหลวงเกา่ของประเทศนอรเ์วย ์ รองจากกรงุ

ออสโลซึง่เป็นเมอืงหลวง กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1070  ใหญเ่ป็นอันดับสอง ดว้ยประชากรกวา่  

225,000 คน  ประทับใจกับอาคารไมห้นา้อา่ว( Bryggen )  กอ่ตัง้มาตัง้แตย่คุกลางจน

กลายมาเป็นเมอืงทา่ทีต่ดิตอ่คา้ขายกับนานาประเทศ    อาคารไมเ้หลา่นีม้อีายกุวา่  900  ปี 
ทีน่ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิปี ค.ศ. 1980    

 น าทา่นสมัผัสกับประสบการณ์ใหมด่ว้ย การน่ังรถรางไฟฟ้าไตข่ึน้ยอดเขา Mt. Floien   
สงู  9,900   ฟตุจากระดบัน ้าทะเล   เพือ่ไปชมทัศนยีภาพของเมอืงเบอรเ์กนไดอ้ยา่งงดงาม
ทีส่ดุ โดยเฉพาะววิบรเิวณปากทางสูก่ารลอ่งฟยอรด์นอรเ์วย ์    

 
 
 
 



 
 
 น าทา่นเดนิเลน่ในแหลง่รา้นคา้ทีต่กแตง่ดว้ยไม ้  มสีสีนัสวย, สด ยา่นใจกลางเมอืง  ทา่นจะ

ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของเมอืง,  ภาพวาดอาคารไมห้นา้อา่วสญัลักษณ์ของเมอืง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารพืน้เมอืง 

15.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุกรงุสต็อกโฮลม์ โดยเทีย่วบนิที ่  DY4140 

16.20 น. ถงึกรงุสต็อกโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน  เดนิทางเขา้กรงุสต็อกโฮลม์ นคร
แหง่ความงามบนผนืน ้าเจา้ของสมญานาม  “เวนสิแหง่ยโุรปเหนอื”   ทีป่ระกอบดว้ยเกาะใหญ่
นอ้ย 14 เกาะ  ทีโ่อบลอ้มดว้ย ทะเลบอลตกิ 

ค า่                  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคารแหง่รางวัลโนเบลิ 
 ( รับประกันความอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์, RHINISH GASTRONOMY ) 

เมนูทีรั่บประทานจะเป็นเมนูทีใ่ชเ้ลยีงในการประกาศรางวลัโนเบลิ  
 เขา้พักทีโ่รงแรม  RADISSON COLLECTION HOTEL, Stockholm หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วันทีเ่จ็ด  กรงุสตอ็กโฮลม์ - เนนิเขา Fjallgatan -  ทีท่ าการท าเนยีบรฐับาล – ศาลาวา่ 
     การเมอืง -  พพิธิภัณฑว์าซา – ลอ่งเรอืทะเลสาบมาลาเร็น - พระราชวังดร็อทนิง่โฮลม์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  พระพทุธเจา้หลวงทรงเสด็จเยอืนประเทศสวเีดน หลังจากเสด็จประพาสสวติเซอรแ์ลนด ์ และ
รัสเซยี  โดยพระองคท์รงฉายพระรปูรว่มกับพระเจา้ซารท์ี ่ 2 แหง่รัสเซยี และไดเ้ผยแพรพ่ระ
รปูดังกลา่วท่ัวไปในยโุรป  ท าใหอ้ังกฤษและฝร่ังเศสซึง่ก าลังมปัีญหากับสยาม  รวมทัง้ชาติ
อืน่ๆในยโุรปใหก้ารยอมรับสยามในฐานะรัฐอธปิไตยรัฐหนึง่  พระองคไ์ดรั้บการถวายการ
ตอ้นรับสมพระเกยีรตจิากทกุประเทศทีเ่สด็จเยอืนประเทศสวเีดนเมือ่ 13 กค. 2440  ในครัง้
นัน้พระเจา้กรงุเบลเยีย่มก็เสด็จมาสวเีดนดว้เชน่กัน  ในงานกาลา่ดนิเนอรจ์งึมพีระมหากษัตรยิ์
ถงึ 3 ทวปี คอื พระพทุธเจา้หลวงของสยามจากทวปีเอเชยี  พระเจา้กรงุสวเีดน จากทวปี
ยโุรป  และพระเจา้กรงุเบลเยีย่มจากทวปี อาฟรกิา (ขณะนัน้เบลเยีย่มไดป้กครองประเทศ
คองโกแหง่ อาฟรกิา ) พระเจา้กรงุสวเีดน จากทวปียโุรป  และพระเจา้กรงุเบลเยีย่มจากทวปี 
อาฟรกิา (ขณะนัน้เบลเยีย่มไดป้กครองประเทศคองโกแหง่ อาฟรกิา )  

 ไปชมทัศนยีภาพแสนสวยบนเนนิเขา Fjallgatan ผา่นชมโรงละครแหง่ชาต,ิ ทีท่ า
การท าเนยีบรัฐบาล, ศาลาวา่การเมอืง ( City Hall )  สถานทีจ่ัดงานมอบรางวลัโนเบล ( 
Nobel Prize )  มชีือ่เสยีงทัว่โลก   ออกแบบการกอ่สรา้งโดย รังนาร ์  ออสเบริก์ (Rangnar 
Ostberg)   ตวัตกึกอ่ดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และกระเบือ้งมงุหลังคาทีม่ลีวดลายฝังโมเสคกวา่ 
19 ลา้นชิน้ ใชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 12 ปี แลว้เสร็จในปี  1911   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ชมพพิธิภัณฑว์าซา  ( Vasa  Museum ) เรอืรบโบราณทีจ่มระหวา่งการออกทะเลเมือ่ ปี ค.ศ. 
1628 จมอยูใ่ตท้ะเลนานถงึ  333 ปี     ไดรั้บการบรูณะในปี ค.ศ. 1961  อยา่งสมบรูณ์และจัดแสดง
ในพพิธิภณัฑ ์  Vasa    ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของสแกนดเินเวยี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารจนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ลอ่งเรอืทะเลสาบมาลาเร็น( MALAREN ) ระหวา่งทางผา่นทศันยีภาพอนังดงามของเกาะแกง่
ใหญน่อ้ย ดังในพระราชนพินธ ์ไกลบา้น “ ทะเลสาบนีเ้ป็นทะเลน ้าจดื แตด่คูลา้ยทะเลน ้าเค็ม  ใน
ทะเลนีเ้ป็นเกาะใหญเ่กาะนอ้ย  มซีอกทางไปมากวา้งบา้งแคบบา้ง  เกาะเป็นป่าสนเขยีวชอุม่  มบีา้น
เป็นทีพ่กัในฤดรูอ้นเรยีงราย  งามทัง้เกาะและงามทัง้ทะเลน่าพศิวงงงงวย  เพลดิเพลนิดว้ยความงาม
ไมม่ทีีใ่ดจะงามเสมอเหมอืน  มาทาง 40 นาท ี  ถงึทา่หนา้วังดรอตนงิฮอลม์ เป็นวังและอทุยาน  

ส าหรับพระเจา้แผน่ดนิสวเีดนและนอรเ์ว มาประทบัในฤดรูอ้น “  เขา้ชมพระราชวังดร็อทนิง่
โฮลม์ (Drottningholm) ซึง่เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิส์วเีดนองคปั์จจบุนั  ประทับใจกับ

ความงามอยา่งวจิติร โดยเลยีนแบบจากพระราชวงัแวรซ์ายของฝร่ังเศส  ชมภาพวาด 3 มติ ิที่
ดเูหมอืนลวดลายจากปนูป้ัน  ปัจจบุันไดรั้บการอนุรักษ์เป็นมรดกโลก  สวนสวยในบรเิวณ
พระราชวงั ทีม่มีาตัง้แตส่มัยพระพทุธเจา้หลวง ก็เสด็จประพาสอทุยานเชน่กนั    น าทา่น

เดนิพักผอ่นในยา่นใจกลางสตอ็กโฮลม์ หรอืเลอืกซือ้ของฝากมากมายของสวเีดน  อาท ิ 

เครือ่งแกว้  Kosta  Boda, Orrifors , ของทีร่ะลกึ เชน่  ตุก๊ตาโทรล  มา้ไมจ้าก  Dacana  
 19.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเคน โดยเทีย่วบนิที ่  SK 1409 
 20.10 น. ถงึกรงุโคเปนเฮเคน  (Copenhagen)    นครหลวงของประเทศเดนมารก์  

รับประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหารไทย 
  ( รับประกนัความอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์)   

เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  COPENHEGEN MARRIOTT HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



วันทีแ่ปด โคเปนเฮเคน  - รปูปัน้เงอืกนอ้ย – พระราชวงัโรเซ็นบอรก์ - รา้นลากลาซ   
        ถนนสโตรเกต็  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมความงามของกรงุโคเปนเฮเคน  เจา้ของสมญานาม  “ดนิแดนแหง่เทพนยิาย”  ทา่น แวะ
ถา่ยภาพกบัรปูปัน้เงอืกนอ้ย( Little Mermaid ) สญัลักษณ์ของกรงุโคเปนเฮเคน เขา้ชม

พระราชวังโรเซน็บอรก์ เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่ 17 ในสมยันัน้ พระเจา้ครสิ

เตยีนที ่ 4 ในศลิปะแบบดตัชเ์รเนซองส ์ โดยนอกจากความสวยงามของภายนอกปราสาทแลว้ ภายใน
ยงัตกแตง่อยา่งหรหูราดว้ยวตัถทุีล่ ้าคา่มากมาย ทัง้ยงัมพีพิธิภณัฑใ์นบรเิวณชัน้ใตด้นิดว้ย ซึง่ในอดตี
ปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งเพือ่จดุประสงคใ์ชใ้นการพักรอ้นของเชือ้พระวงศใ์นสมยันัน้ทัง้ยงัเคยถกู
วางเพลงิจากกองทัพองักฤษถงึ 2 ครัง้ คอืในปี 1794 และปี 1801 ดว้ย 

13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
บา้นเรอืนทีต่กแตง่ในสไตลเ์ดนมารก์น าทา่นเขา้รา้นลากลาซ ( LA GLACE )  รา้นเกา่แกท่ีส่ดุของ
ประเทศ เปิดมาแลว้กวา่ 130 ปี     น าทา่นรับประทานชอ็คโกแลตรอ้นอรอ่ยทีส่ดุในเดนมารก์   เลอืก
ซือ้ชอ็คโกแลตอรอ่ยของรา้น  อสิระใหท้า่นพักผอ่น     แวะชอ้ปป้ิงของฝากมากมายของเดนมารค์

และยโุรป  ณ ถนนสโตรเก็ต ( STROGET )  เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงทีย่าวทีส่ดุในโลก 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่  ณ  ภตัตาคารหนึง่ดาวมชิลนิ 
 ( รับประกันความอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน์, RHINISH GASTRONOMY ) 
 เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  COPENHEGEN MARRIOTT HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันทีเ่กา้ น ้าพเุกฟิออน - ทา่เรอืแหง่กรงุโคเปนเฮเคน  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยี  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมน ้าพเุกฟิออน  ทีแ่สดงออกถงึการพลกิพืน้แผน่ดนิของเดนมารก์    
น าทา่นสูย่า่นทา่เรอืแหง่กรงุ โคเปนเฮเคน  เป็นทา่นเรอืทีใ่ชท้ ามาคา้ขายตัง้แตย่คุโบราณ 

เป็นทีต่รวจเก็บภาษีสนิคา้ทีม่าคา้ขายทีเ่ดนมารก์ ใหเ้วลาทา่นเดนิชมบรรยากาศ 
10.30 น.           ออกเดนิทางสูส่นามบนิ  
14.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ  ดว้ยบรกิารอนัอบอุน่  เทีย่วบนิที ่ TG 951 
 

วันทีส่บิ กรงุเทพ ฯ 
06.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ และความประทับใจยิง่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

อตัราคา่บรกิาร 
 ( รวมเครือ่งบนิภายในกลุม่ประเทศสแกนดเินเวยี จ านวน 4 เทีย่วบนิ )  

 

 
 

 
 

วันเดนิทาง 

 
 

ราคาผูใ้หญ ่    
พักหอ้งละ  2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

 
จัดหอ้งพัก  

1 เด็ก + 1 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

 
จัดหอ้งพัก 

1 เด็ก + 2 ผูใ้หญ ่
(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

 
พักหอ้งเดีย่วเพิม่ 

15 – 24 ก.ค. 2562 188,500 186,500  170,500    44,000 

 

****  คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่ 25 กมุภาพันธ ์2562  อาจเปลีย่นแปลงตามสภาวะตลาด  น ้ามนัโลกทีป่ระกาศ
โดยสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบนิ **** 
**** เด็กอาย ุ5 – 12 ปี โรงแรมในยโุรป บงัคับใหพ้ักแบบเสรมิเตยีง เทา่นัน้ **** 
 

อตัรานีร้วม 

* คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  * คา่ตั๋วโดยสารชัน้ธรรมดาเครือ่งบนิตามรายการ   
* คา่อาหารตามรายการ   * คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
* คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่   * คา่ขนกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละ 1 ใบ( ไมเ่กนิ 30 กก. ) 
* คา่หอ้งพกัโรงแรม 2 ทา่นตอ่หอ้ง  * คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาท 

* คา่ทปิคนขบัรถ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

* คา่ท าหนังสอืเดนิทาง   
* คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 
* คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ ซกัรดี 
* คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนยีมในการเดนิทางทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วทัว่โลกยดึถอื 
  ปฏบิตัติามกนัมา ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 
 

การช าระเงนิ    1) ทางบรษัิทฯ ขอรับเงนิมดัจ าการจอง 30,000  บาท/ทา่น 
                          2) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันท าการ 
                        3) ทา่นทีต่อ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิคุคล  ตอ้งแจง้พนักงานขายทราบลว่งหนา้ 
                       มฉิะนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากบัภาษียอ้นหลัง 
 

การยกเลกิ        
-ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า  
-กอ่นเดนิทางภายใน 15 วนัท าการ บรษัิทฯมคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาคา่ทัวร ์ 
-กอ่นเดนิทาง  7 วันท าการถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดโดยทา่นไม ่   
 สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้
 

หมายเหต ุ              
1.) รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น    

2.) หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM) 
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้ 
3.) หากโรงแรมทีท่างบรษัิทฯ ใชไ้มม่หีอ้งพักส าหรรับ 3 ทา่น (Triple Room) ทา่นอาจจะตอ้งเปิดหอ้งเดีย่ว (Single) แยกในคนืนัน้ 

ๆ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

4.) บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้
5.) ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีส่ายการบนิอนุญาตใหน่ั้งไดนั้น้จะตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่

สายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถ
เปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายโดยอ านาจในการใหท้ีน่ั่งขึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีข่องสายการบนิ ณ ตอนเวลาที ่check in เทา่นัน้ 
6.) บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิ และตัวแทนการทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย

ตา่ง ๆ ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการตารางบนิ ภยั

ธรรมชาต ิฯลฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ 
หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  และการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่

ผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
7.) ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางหากผูเ้ดนิทาง ( ผูใ้หญ ่) จ านวนไมถ่งึ  15 ทา่น 

8.) เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้  หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้ 

 



ใบจองการเดนิทาง 

One Life Midnight Sun 
ตามรอยประพาสสแกนดเินเวยี  ลน้เกลา้รัชกาลที ่5 

  “ สดุขอบฟ้าทีน่อรท์เคปป์  สมัผัสพระอาทติยเ์ทีย่งคนื   
ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ทีย่าวทีส่ดุในโลก ” 

สวเีดน – นอรเ์วย ์– เดนมารก์  
( ก าหนดการเดนิทาง  15  –  24 กรกฎาคม  2562 ) 

 
ชือ่-นามสกลุผูจ้อง นาย/นาง/นางสาว_______________________นามสกลุ_______________________ 

บา้นเลขที_่_______ซอย_____________________________ต าบล/แขวง_____________________ 

อ าเภอ/เขต_____________________จังหวดั_______________________รหัสไปรษณีย_์__________ 

โทรศัพท_์___________________มอืถอื______________________Line ID_____________________           

E-mail_______________________________ 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง 
 

ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     O  www.rhinishtravel.com     O  รายการครอบจักรวาล    O Blue Sky Chanel 

O  จดหมายขา่วไรนน์ชิ             O  FACEBOOK                     O  SMS    O  อืน่ๆ ระบ.ุ............................... 

          

การช าระคา่มัดจ าทัวร ์     ทา่นละ   30,000    บาท 
 

 จ านวน ….……… ทา่น   รวมเป็นเงนิ …………………….บาท (………..…………………..………………) 

ผูใ้หญ ่จ านวน                              ___________ ทา่น       หอ้ง SINGLE   ____________ หอ้ง 
เด็กพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น                 ___________ ทา่น       หอ้ง TWIN     ____________ หอ้ง 
เด็กต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น(มเีตยีงเสรมิ)    _________  ทา่น  หอ้ง TRIPPLE_______ หอ้ง 
เด็กต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น(ไมม่เีตยีงเสรมิ)  _________ ทา่น 

 

 

 

 
 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มลูตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 
  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 
  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 
  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 
  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

5 
  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

โอนเงนิจอง บจก. ไรนน์ชิ 
ธนาคารไทยพาณชิย ์   สาขาทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ัญช ี  042-2-75926-9 
 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรณุาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่0-2392-0670 
1. สลปิธนาคารถงึ คณุ.................      
2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้างบรษัิทไปรับเอกสารและพาสปอรต์ของทา่น 
3. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง 
 


