
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

2 

สนามบินอารลันดา - เมืองสต็อคโฮลม
ยุคกลาง - มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม 
การเมืองสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร 
กัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคารลสตัด 
คารลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด 
สะพานหินเกาแก 

3 เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย 
รอกเนอร - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน 

โปรแกรมทัวร อาหาร
เชา เที่ยง

  
เมืองสต็อคโฮลม- เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ

มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส - ศาลาวา
พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร - ยานเมืองเกา

เมืองคารลสตัด - โบสถใหญแหงเมือง
าลากลางประจําเมืองคารลสตัด - 

  

เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - อุทยานฟ
ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง - เมือง   

อาหาร โรงแรม เที่ยง เย็น 
  

 

Hotel Scandic 
Klaralven, 
Karlstad  
หรือเทียบเทา  

 Storefjell Resort 



 

 

BKK  ARN

TG960 01.25 

วันเดนิทาง ราคาทัวร
พักหองละ 

16 – 23 มีนาคม 2566 89,990

21 – 28 มีนาคม 2566 89,990

01 – 08 เมษายน 2566 89,990

03 – 10 เมษายน 2566 89,990

15 – 22 เมษายน 2566 89,990

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 89,990

26 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 89,990

03 – 10 พฤษภาคม 2566 89,990

12 – 19 พฤษภาคม 2566 79,990

อัตราคาบรกิารสําหรับเดก็อายไุมเกิน 

 
 

กอล 

4 

เมืองกอล - เมืองฟลัม - ลองเรือชมความสวยงามของ 
จาก เมืองฟลัม สู หมูบานกูดวาเกน - หมูบานกูดวาเกน 
รถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบานา” จาก เมืองฟลัม สู เมืองไมรดัล 
จอสฟอสเซน – เมืองเกียโล 

5 

เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคารล โยฮันน เกท 
ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ลองเรือสําราญหรู 
ออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 

6 

เมืองโคเปนเฮเกน - น้ําพุแหงราชินีเกฟออน 
เติ้ล เมอรเมด - พระราชวังคริสเตียนบอรก 
หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดู
รอน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน

7 สนามบินคาสตรัพ โคเปนฮาเกน 
8 สนามบินสุวรรณภูมิ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5

ARN CPH 
 

06.55 TG951 13.50

ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม
ตั๋วเครือ่งบนิ

89,990 86,990 69,990

89,990 86,990 69,990

,990 86,990 6

,990 86,990 6

,990 86,990 6

,990 86,990 6

,990 86,990 6

89,990 86,990 69,990

79,990 76,990 56,990

เดก็อายไุมเกิน 2 ป ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 20

ลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” 
หมูบานกูดวาเกน - เมืองฟลัม - นั่ง

จาก เมืองฟลัม สู เมืองไมรดัล - น้ําตก   

ถนนคารล โยฮันน เกท - พระราชวังหลวง 
ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมือง

ออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - เมือง   

น้ําพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปนเงือกนอย หรือ ลิต
พระราชวังคริสเตียนบอรก - พระราชวังอมาเลียนบอรก 

พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดู
ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน 

  

  
  

อตัราคาบรกิาร 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก            

5 คนื : โดยสายการบนิ THAI  

 BKK 
 

13.50 06.20+1 

ราคาทัวรไมรวม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพักเดีย่ว 

69,990 20,000 

69,990 20,000 

69,990 20,000 

69,990 20,000 

69,990 20,000 

69,990 20,000 

69,990 20,000 

69,990 20,000 

56,990 20,000 

20,000 บาท 

Hotel, Gol หรือ
เทียบเทา  

 
Geilo Hotel, Geilo 
หรือเทียบเทา  

 

DFDS 
Scandinavian 
หรือเทียบเทา  

 

Hotel Good 
Morning, 
Copenhagen 
หรือเทียบเทา  

  
  

เวลาออก             



 
 
 

อตัรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร 
ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงตามคาเงนิในแตละวนั) 

นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาที่ของบรษิัทฯ อาํนวยความสะดวกในการ
ยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทาน 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซ่ีา และชําระส่วนที+

เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านั 1น 
2. อตัราค่าบรกิารนี1 จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึ1นไป ในแต่ละคณะ กรณีที+มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที+กําหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ <ในการเลื+อนการเดนิทาง หรอืเปลี+ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ+มขึ1น เพื+อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) 

3. ท่านที+ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั Aวเครื+องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที+เจา้หน้าที+ทุกครั 1งก่อนทําการออกบตัร
โดยสาร เนื+องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี+ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที+
เป็นเพยีงการแนะนําเท่านั 1น 

4. นักท่องเที+ยวที+ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื+อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที+ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิ <ในการขอวซ่ีาประเภทอื+นซึ+งอาจมค่ีาใชจ้่ายเพิ+ม หรอื
มผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมู ิ
 

 

22.00 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบ
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

 
Day2 สนามบินอารลันดา - เมืองสต็อคโฮลม - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑยุคกลาง - มหาวิหาร

แหงเมืองสต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส - ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณ
วาซาร - ยานเมืองเกากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคารลสตัด - โบสถใหญแหงเมือง
คารลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด - สะพานหินเกาแก 

 

 

01.25 ออกเดินทางสู สนามบินอารลันดาประเทศสวีเดน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี
TG960(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาในการเดินทางประมาณ12ชั่วโมง  

06.55        เดินทางถึง สนามบินอารลันดา ประเทศสวีเดน ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุด 

 

 

 



 

 

            คัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง) นําทาน
เดินทางสู เมืองสต็อคโฮลม (Stockholm)เมืองหลวงใหญแสนสวยของ ประเทศสวีเดน 
(Sweden) เปนเมืองหลวงท่ีงดงามท่ีสุดในกลุมประเทศแถบสแกนดิเนเวียท้ังหมด จนไดรับ
ขนานนามวา “ราชินีแหงทะเลบอลติก”ประกอบดวยเกาะนอยใหญ 14 เกาะ โอบลอมดวยทะเล
บอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake 
Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ี
ตั้งอยูบนพ้ืนนํ้า ทําใหเมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงท่ี
สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก  

 นําทานเดินทางสู  จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน 
(Fjallgatan Hill)เพ่ือบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล
มจากมุมท่ีสวยท่ีสุดชมวิวสวยของตัวเมืองท่ีตั้งอยูบน
เกาะใหญ 14 เกาะ ท่ีหอมลอมดวยทะเลสาบมาลารและ
ทะเลบอลติก  

 นําทาน ผานชม สถานท่ีสําคัญ อาทิ พิธภัณฑยุคกลาง 
(Medieval Museum), มหาวิหารแหงเมืองสต็อคโฮลม 
(The Cathedral of Stockholm), โอเปรา เฮาส 
(Opera Houses)เปนตน 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม (City Hall of Stockholm)ท่ีใช
เวลาสรางนานถึง 12 ป เสร็จสมบูรณในป 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของประเทศ
สวีเดน ชื่อ เรกนาร ออสตเบิรก (Ragnar Ostberg) สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุง
หลังคาดวยหินโมเสค ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางมาจากปราสาทสไตลเรอเนสซองคของ
ประเทศอิตาลี จึงไดออกแบบใหศาลาวาการเมืองแหงน้ีมีลานกลางเพ่ิมเขามาสองลานคือ บอร
การการเดน (Borgargarden) และ บลูฮอลล (Blue Hall) ในทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือนธันวาคม
ของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นําทาน เขาชมพิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร (Vasa Museum)เปนเรือท่ีถูกกูขึ้นมาใน

ศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตง
ประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะท่ีโดดเดนและเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการท่ี
เกี่ยวของกับเรือลําน้ี 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแหงน้ีเปน
พิพิธภัณฑ ท่ี นักทองเ ท่ียวใหความสนใจมากท่ี สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ ท้ังหมดแถบ
สแกนดิเนเวีย  



 

 

 ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับ
ทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

นําทาน ผานชมยานเมืองเกากัมลา สแตน (Gamla Stan)เมืองเกาแกท่ีสุดและสวยงามราวกับ
ภาพวาดปจจุบันยังท้ิงรองรอยแหงความเปนเมือง
แหงยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษท่ี 17 ท้ัง
บานเรือน ส่ิงปลูกสรางท่ีมีความสวยงามในรูปแบบ
งานสถาปตยกรรมแบบสวีเดนเชนเดียวกับเสนหของ
ตรอกซอกซอยตางๆ ท่ีเรียงรายไปดวยรานกาแฟ 
รานหนังสือ และยังเปนท่ีตั้งของ ผานชมพระราชวัง
หลวง (Royal Palace)เปนท่ีประทับอยางเปน
ทางการของพระราชวงศสวี เดน เปนหน่ึงใน
พระราชวังท่ีงดงามมากท่ีสุดในบรรดาพระราชวังท้ังหมดของทวีปยุโรป ลักษณะเปนอาคาร
สถาปตยกรรมบาโรคสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1754 ภายใน มีหองตางๆ รวมกัน 608 หอง ซึ่งเปดให
ประชาชนเขาเยี่ยมชมไดตลอดท้ังป ในบรรดาหองตางๆสวนท่ีเปนจุดเดน ไดแก หองพระคลัง
วิหารหลวง หองโถงวาการของรัฐ หองพักของขุนนาง ลําดับตางๆ และ พิพิธภัณฑ
โบราณสถานกุสตาฟท่ี 3 ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซึ่ง
จะเกิดขึ้นในเวลากอนเท่ียงของทุกวัน  

นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัด (Karlstad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 
เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยูริมทะเลสาบแวนเนิรน อยูระหวางเมือง
สต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสอง
เมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX) ในป ค.ศ. 1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตาม
พระนามของพระองค ผานชมโบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด (Cathedral of Karlstad), จัตุรัส
ใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด (City Hall of Karlstad) และ 
สะพานหินเกาแก (Ancient Stone Bridge) 

 
ค่ําบริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
ท่ีพัก  Hotel Scandic Klaralven, Karlstad ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Day3 เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - อุทยานฟรอกเนอร - ลาน
กระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง - เมืองกอล 

 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  

นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวง
ของ ประเทศนอรเวย (Norway) ไดถูกสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ป ท่ีผานมาน้ี ครั้งสมัยท่ี
ประเทศนอรเวยอยูในอารักขาของประเทศเดนมารกน้ัน ประเทศนอรเวยเคยยายเมืองหลวงถึง 2 
ครั้ง จากเมืองทรอนไฮมเปนเมืองเบอรเกน จนกระท่ังยายมาเปนเมืองออสโลในปจจุบัน เมื่อ
ประมาณ 900 กวาปกอน เมืองออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึ่ง
อยูภายใตการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฮร เมืองออสโลเปน
เมืองหลวงท่ีมีคาครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม เปนธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณอันหาชม
ไดยาก 

นําทานเดินทางสู อุทยานฟรอกเนอร (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park)ชมผลงาน
ของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลัก
หินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของ
อุทยานเปนท่ีตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทานชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหิน
สลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานท่ี
แขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวท่ีปกติในชวงเดือนมีนาคมจะใชเปนสถานท่ีชุมนุมแขงขันของ
นักเลนสกีท้ังโลกท่ีน่ี สามารถจุผูเขารวมไดเกือบหน่ึงแสนคน 
 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

 นําทาน เขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum)พาหนะสําคัญของเหลานักรบ
ไวกิ้งเมื่อครั้งท่ีเคยรุงเรืองในอดีต จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งท่ีสรางจากไมในยุคคริสตศตวรรษ
ท่ี 9 โดยขุดไดจากรอบๆเมืองออสโล ฟยอรด นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือใน
ชีวิตประจําวันท่ีมีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาวไวกิ้งเรือถือเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด 
เพราะชาวไวกิ้งใชเรือท้ังในเรื่องของการรบ ทําการคา และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมี
คํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคท่ีรุงเรืองท่ีสุด ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

 
 



 
 

นําทานเดินทางสู เมืองกอล (Gol)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองแสนสวย
ลอมรอบไปดวยหุบเขาท่ีมีชื่อเ สียงของประเทศ
นอรเวย เปนเมืองทาประตูสูดินแดนแหงฟยอรดแลนด
และสกีรีสอรทยอดนิยมในเขตของประเทศนอรเวย 
และยัง  เปนเมือง ท่ียังคงรักษาจารีตวัฒนธรรม
รูปลักษณดั้งเดิมของหมูบานชนชาวนอรสในตน
คริสตศตวรรษท่ี 19  

ค่ําบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม(บุฟเฟต) 
ท่ีพัก  Storefjell Resort Hotel, Gol ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา 
 

Day4 เมืองกอล - เมืองฟลัม - ลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” จาก เมืองฟลัม สู หมู
บานกูดวาเกน - หมูบานกูดวาเกน - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบานา” จาก 
เมืองฟลัม สู เมืองไมรดัล - น้ําตกจอสฟอสเซน – เมืองเกียโล                

 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฟลัม (Flam)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จุดหมายปลายทาง
ทองเท่ียว ท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวชาวไทยไมนอยไปกวาประเทศอ่ืนๆในแถบยุโรป
เหนือ ของประเทศนอรเวย อยูสวนตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตจรด
ประเทศสวีเดน ประเทศฟนแลนด และประเทศรัสเซีย มีอาณาเขตทางทะเลจรดมหาสมุทร
แอตแลนติก และเชื่อมตอกับทะเลบอลติก เปนจุดหมายปลายทางทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมา
ตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19 ส่ิงท่ีถือวาเปนไฮไลท ท้ังยังอาจจะเรียกไดวาเปน “อัญมณีเม็ดงาม
แหงดินแดนที่ไมเคยหลับใหลของประเทศนอรเวย” (Beautiful Gem of a Land that Never 
Sleeps in Norway)น้ันคงตองยกให “ฟยอรด” 
(Fjord)เพราะสามารถดึงดูดผูคนจากท่ัวโลกใหมาเยือน
ประเทศนอรเวยไดปละหลายลานคน จนทําใหประเทศแหง
น้ีไดรับอีกหน่ึงฉายาคือ “ดินแดนแหงฟยอรด” (Land of 
Fjord)ซึ่งฟยอรดน้ีคืออาวแคบๆ ระหวางหนาผาสูงชันท่ี
เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของธารนํ้าแข็งธรรมชาติเปนเวลาหลายแสนปมาแลว และกลายมาเปน
สถานท่ีทองเท่ียวอันมีชื่อเสียงในปจจุบัน โดยฟยอรดในประเทศนอรเวยท่ีมีชื่อเสียงในระดับ
โลกน้ันมี 4 แหง น่ันคือ ฟยอรดท่ีตั้งอยูบนชายฝงตะวันตกของประเทศนอรเวย ไดแก เกรัง
เกอรฟยอรด (Geiranger Fjord), ซอจนฟยอรด (Sogne Fjord) และแนเรยฟยอรด (Naeroy 
Fjord), ฮารดังเกอรฟยอรด (Hardanger Fjord) และลีเซฟยอรด (Lyse Fjord) เมื่อมาถึง
เมืองฟลัมนักทองเท่ียวมักไมพลาดไปลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” 
(Sognefjord) ฟยอรดท่ีมีความยาวและลึกท่ีสุดในโลก มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเล 
 



 
 
เขามาในแผนดิน และ นั่งรถไฟ “ฟลัมสบานา” (Flamsbana) เปนทางรถไฟที่สวยที่สุดใน
ประเทศนอรเวย ติดอันดับทางรถไฟสายโรแมนติกที่สวยและสูงชันที่สุดในโลก 
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของ “ซอจนฟยอรด” จาก เมืองฟลัม สู หมูบานกูดวาเกน 
(Sogne Fjord Cruise from Flam to Gudvangen) ฟยอรดที่ไดชื่อวาเปน “ราชาแหงฟยอรด” 
(King of Fjord)และนับไดวาเปนฟยอรดท่ีลึกเขามาในแผนดินมากท่ีสุดดวยความยาวกวา 200 
กิโลเมตร เปนฟยอรดท่ีใหญท่ีสุดในประเทศนอรเวย และยาวเปนอันดับ 2 ของโลก รองจาก 
สกอรเรสบ้ี ซุนด (Scoresby Sund) ของประเทศกรีนแลนด (Greenland) เดินทางถึง หมู
บานกูดวาเกน (Gudvangen Village)เปนหมูบานเล็กๆท่ีมีประชากรอาศัยอยูเพียงแคหลักรอย
คนเทาน้ันแตกลับกลายเปนเปาหมายหลักท่ีนักทองเท่ียวจะตองหยุดลงเยี่ยมชมความสวยงาม
ทามกลางหุบเขาแหงฟยอรดเปนจํานวนมากในแตละป ** รอบของการลองเรืออาจเปลีย่นแปลง
ไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 
นําทาน นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบานา” จาก เมืองฟลัม สู เมืองไมรดัล (Flamsbana 
Railway from Flam to Myrdal) เสนทางรถไฟที่โดงดังที่สุดของประเทศนอรเวย นักทองเท่ียว
จะไดลัดเลาะไปตาม หุบเขาท่ีสวยงามของประเทศนอรเวย โดยรถไฟจะวิ่งผานอุโมงคจํานวน 
20 แหง โดยมีอุโมงค 18 แหง ไดใชแรงงานคนขุด ซึ่งระหวางทางทานจะไดชื่นชมกับ
ทัศนียภาพอันงดงามท่ีธรรมชาติสรรคสรางแสนนาประทับใจของหุบเขาอันสูงชัน และธาร
นํ้าแข็งกลาเซียร แหงฟยอรด ไปจนถึงเมืองไมรดาล (Myrdal)  ในระหวาง
ทางท่ีน่ังรถไฟนักทองเท่ียวยังจะไดหยุดชมความสวยงามของ นํ้าตกจอส
ฟอสเซน (Kjosfossen) อีกหน่ึงจุดทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามและไดรับ
ความนิยมจากนักทองเท่ียวเปนอยางมาก นํ้าตกมีความสูงประมาณ 225 
เมตร สวนนํ้าในนํ้าตกน้ันไหลมาจากทะเลสาบบนเทือกเขาชื่อทะเลสาบ
เรนนกาวัทเน็ท (Reinungavatnet) และทะเลสาบเซลเทิฟวัทเน็ท 
(Seltuftvatnet) หลังจากน้ันขึ้นรถไฟชมวิวตอไปตลอดเสนทางจน กระท่ังถึง
เมืองไมรดาลซึ่งเปนสถานีสุดทายของการน่ังรถไฟสายโรแมนติกน่ันเอง 
นําทานเดินทางสู เมืองเกียโล (Geilo)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) หน่ึงใน
เมืองสกีรีสอรทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอรด ของประเทศนอรเวยท่ีตั้งอยูบนเขาทามกลาง
ความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโลเปนสกีรีสอรทท่ีพรอมสรรพสําหรับการเลนสกี ซึ่งในชวง
ฤดูหนาวจะเต็มไปดวยผูคนท่ีรักการเลนสกี สวนในฤดูรอนจะกลายเปนท่ีรวมของนักทองเทียว
ชมความบริสุทธของธรรมชาติ กลุมนักเดินขามเขา กลุมนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจงตางๆ 

 



 

 

ค่ําบริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม(บุฟเฟต) 
ท่ีพัก  Geilo Hotel, Geiloระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day5 เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคารล โยฮันน เกท - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา 

ออสโล - ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 

 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวง

ของ ประเทศนอรเวย (Norway) จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนคารล โยฮันน เกท (Karl 

Johangen Gate Street)เปนแหลงชอปปงและแหลงนัดพบปะ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของประเทศ
นอรเวย ของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีมาเยือนประเทศนอรเวย ตั้งอยูกลางเมืองออสโล มีสินคา
ทุกส่ิงอยางท่ีทานปรารถนาใหไดเลือกซื้อเปนของฝาก ของขวัญ สินคาท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด คือ 
ผลิตภัณฑจากขนสัตว นํ้ามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของท่ีระลึก เชน เรือไวกิ้ง หรือตุกตา
โทรล (Troll) ตุกตาพ้ืนบานของประเทศนอรเวย เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน บริเวณเดียวกัน

เปนท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญไมวาจะเปน พระราชวังหลวง ออสโล (Royal Palace Oslo) ซึ่งเปน

ท่ีประทับของกษัตริยองคปจจุบันและ อาคารรัฐสภา ออสโล (Parliament Building Oslo)เปน
ตน 

เที่ยงอิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
 

นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ เพื่อ ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศ

นอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, 

Norway to Copenhagen, Denmark)ท่ีพรั่งพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษี, รานอาหาร, หอง

ซาวนา, สปา, โรงภาพยนตร และ จุดชมวิว ฯลฯ ส่ิงอํานวยความสะดวกแบบครบครัน ** ทาน
ควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเลก็ เพือ่แยกสมัภาระสาํหรบัคางคนืบนเรอืสาํราญ 1 คนื เพือ่ความ
สะดวกในการเดินทางของทาน **นําทานเดินทางสู เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen)ประเทศ

เดนมารก (Denmark) ผานนานนํ้าสแกนดิเนเวีย  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟตสไตล
สแกนดิเนเวียน) 

 



 

 

 

ท่ีพัก  บนเรือสําราญ DFDS หองพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเทา  

** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี

พิเศษ เพื่อตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพิ่มทานละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดย
ชําระคาบริการสวนนี้ทันทีที่หองพักถูกยืนยนัจากตางประเทศ รวมไปถงึกรณทีีห่องพกัแบบปกต ิ
(Inside Cabin) เต็ม ไมวากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดบัมากกวา

มาตรฐานที่กําหนดไวกับราคาคาทัวร (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผูเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ **   

 

Day6 เมืองโคเปนเฮเกน - น้ําพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปนเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล เมอรเมด - 
พระราชวังคริสเตียนบอรก - พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวัง
โรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน - ถนนสตรอยเยท - ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน 

 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ DFDS 

 เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen)เมืองหลวงของ ประเทศเดนมารก (Denmark) 
เปนเมืองเกาแกเมืองหน่ึงของยุโรปกอตั้งมาราวศตวรรษท่ี 10 และเปนเมืองใหญท่ีสุดของ
ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ไดรับฉายาวาเปน “สวรรคแหงเมืองทา และดินแดนแหงเทพนิยาย
รักอมตะ” เมืองน้ีเปนแรงบัลดาลใจและหลอหลอมกวีระดับโลกฮันส คริสเตียน แอนเดอรแซน 
(Hans Christian Andersen) ผูสรางสรรคนิยาย เจาหญิงเงือกนอย หนูนอยผูขายไมขีดไฟ 
ลูกเปดขี้เหรท่ีผูคนท่ัวโลกตางรูจัก 

นําทานเดินทางสู น้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain)เปนนํ้าพุขนาดใหญรูปทรงแปลก
ตา คลายธารนํ้าตกท่ีไหลริน ซึ่งตั้งอยูดานหนาทาเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตํานานเลาวา

ราชินีเกฟออนไดรับมอบหมายจากเทพเจาผูทรงอิทธิฤทธ์ิ ใหกอบกูชาติ
บานเมือง พระนางจึงใหพระโอรสท้ังส่ีของพระองคแปลงกายเปนพระโค เพ่ือ
ชวยกันไถพ้ืนดินจนกลายเปนแผนดินเมืองเดนมารกในปจจุบัน ตอมาชาวเดน
นิชก็ไดสรางอนุสาวรียของพระนางและพระโอรสท้ังส่ีพระองคไวเพ่ือเปน

เกียรติและเพ่ือเปนการระลึกถึง 

นําทานเดินทางสู รูปปนเงือกนอย หรือ ลิตเติ้ล เมอรเมด (The Little Mermaid)
ตั้งอยูบริเวณทาเรือริมอาวโคเปนเฮเกน ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนของขวัญแกเมืองโคเปนเฮเกน เมื่อ
วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล จาค็อบเซน บุตรชายของผูกอตั้งบริษัทเบียรคารล
สเบิรก ไดมีความประทับใจจากการดูบัลเลต เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส คริส 



 

 

เตียน แอนเดอรเซน เปนอยางมาก จึงวาจางศิลปนชาวเดนมารกชื่อ เอ็ดวารด อีริกเซน มาปน
รูปเงือกนอยน้ี โดยนําแบบใบหนามาจากนักเตนบัลเลตชื่อ เอลเลน ไพรซ สวนรางกายท่ีเปน
หญิงเปลือยนําแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปน
เงือกนอยน้ีน่ังอยูบนกอนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 
1.25 เมตร นํ้าหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มี
สวน Langelinie จะไดสัมผัสกับความผอนคลาย ฟงเสียง
รองของนกนางนวลและชมเรือสําราญท่ีจอดเทียบทาอยู 
และท่ีน่ีไดกลายเปนสัญลักษณสําคัญของเมือง โดยในแต
ละปจะมีนักทองเท่ียวมากกวา 1 ลานคนมาเท่ียว เพ่ือเก็บภาพคูกับรูปปนเงือกนอยนับเปน
สถานท่ียอดฮิตท่ีถูกถายภาพมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพิเศษอาหารไทย 
  

นําทาน ผานชมพระราชวังคริสเตียนบอรก (Christiansborg Palace)ในอดีตพระราชวังคริส
เตียนบอรกคือพระราชวังซึ่งเปนท่ีประทับของพระราชสันตติวงศในสมเด็จพระราชาธิบดีคริส
เตียนท่ี 9 แหงประเทศเดนมารก แต ณ ปจจุบันพระราชวังแหงน้ีถูกใชเปนท่ีทําการรัฐสภา โดย

เปนสถานท่ีเพียงแหงเดียวในโลกท่ีมี 3 หนวยงานราชการในท่ีแหงเดียวกัน น่ันคือ อํานาจ
บริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ แตบางสวนของท่ีน่ีก็ยังคงถูกใชสําหรับพระ
ราชวงศเดนมารก เชน หองรับแขกของราชวงศ เปนตน รวมท้ังบางสวนยังเปดใหนักทองเท่ียว
ท่ีสนใจไดเขามาชม 
 

นําทาน ผานชมพระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวังฤดูหนาว (Amalienborg Palace)
ปจจุบันพระราชวังแหงน้ียังเปนสถานท่ีประทับของบรรดาเหลาพระราชวงศเดนมารก นอกจาก
จะไดชมสถาปตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตลร็อกโคโคแลว ดานหนาของพระราชวังจะมีการ
เปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวัน พระราชวังตั้งอยูริมนํ้าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สราง
ขึ้นเมื่อกลางศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ป ของราชวงศโอลเดนบวรก 

และใชเปนท่ีพํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากท่ีพระราชวังคริสเตียนบอรกถูกไฟ

ไหมในป ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเดนมารกจึงไดขอซื้อพระราชวังแหงน้ีไว และไดยายเขา
มาอาศัยตั้งแตน้ันเปนตนมา กษัตริย พระราชินี และบุตรของราชวงศไดอาศัยอยูภายใน
พระราชวังแหงน้ีท้ัง 4 อาคาร ตั้งโดดเดนเปนศูนยกลางท่ีงดงามมากท่ีสุดในทวีปยุโรป แม
รูปลักษณภายนอกของ 
 

 

 



 

 

พระราชวังท้ัง 4 มีลักษณะท่ีเหมือนกัน แตภายในพระราชวังแตละอาคารไดถูกตกแตงตางกัน
ไปตามรสนิยมของผูอาศัยเดิม แตละหองไดตกแตงอยางหรูหราท่ีสุด ปจจุบันพระราชวังแหงน้ี
ยังคงใชเปนท่ีประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอท่ี 2 และราชวงศเดนมารกอยู ซึ่ง
บางสวนของพระราชวังเปดใหนักทองเท่ียวท่ีสนใจไดเขามาชม และยังเปดเปนพิพิธภัณฑขนาด
เล็กจัดแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับอัญมณี ส่ิงประดิษฐอ่ืนๆ และ
เอกสารทางประวัติศาสตร ท่ีมีการเก็บรวบรวมในชวงเวลา 400 ปเลยทีเดียว และยังมีรูปปน

ขนาดใหญของพระเจาเฟรเดอริกท่ี 5 ซึ่งตั้งอยูระหวางพระราชวังท้ัง 4 หลัง ซึ่งวากันวา เปนรูป
ปนทรงมาท่ีสวยงามท่ีสุดของโลกอีกดวย 
 

นําทาน ผานชมพระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน (Rosenborg Palace)เปน

พระราชวังท่ีตกแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส สรางในสมัยพระเจาคริสเตียนท่ี 4 เปนอีก
หน่ึงสถาปตยกรรมท่ีพระองคภาคภูมิใจ เพราะนอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายใน
ท่ีตกแตงอยางหรูหรา ดวยวัตถุท่ีล้ําคามากมายแลว ยังมีพิพิธภัณฑในบริเวณชั้นใตดิน ใชเปนท่ี
เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซึ่งในอดีต
พระราชวังแหงน้ีถูกสรางเพ่ือจุดประสงคใชในการพํานักพักรอนของเชื้อพระวงศในสมัยน้ัน ท้ัง
ยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้งในป 1794 และป 1801 ตอมาราชวงศเดนมารก 
ไดบูรณะขึ้นมาใหมใหสวยงามดั่งปจจุบัน  
 

นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยกเกท (Stroget Shopping Street)ถนนชอปปงท่ียาวท่ีสุดในโลก

เริ่มจาก ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คําวา “สตรอยกเยท” ได

ถูกตั้งเปนชื่อเลนของถนนคนเดินแหงน้ี ซึ่งแปลวา การเดินเลน โดยใชตั้งแตยุคศตวรรษท่ี 18 

เปนตนมา ครอบคลุม ถนน 4 สายดวยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet 

และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร ถนนสตรอยกเยทถูกประกาศใหเปนเขตปลอด

รถยนตตั้งแตป 1962 แตในชวงแรก เจาของกิจการหลายรายไมเห็นดวยกับการปดถนน เพราะ
เกรงจะเปนผลเสียตอธุรกิจ แตทําใหทุกวันน้ีผูคนไดเดินอยางสนุกและสะดวกสบาย ท่ีน่ีคึกคัก
ไปดวยผูคนประมาณแสนคนตอวัน เรียงรายไปดวยรานคาท่ีมีคุณภาพ มีตั้งแตสินคาราคาถูกไป
จนถึงสินคาแบรนดเนมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดในโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, รานนาฬิกาหรู
แบรนดดังจากสวิสฯ เปนตน มีรานอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีริมทางท่ีมาชวยบรรเลง
เพลงใหความบันเทิงระหวางเดินเลน นอกจากน้ีเมืองโคเปนเฮเกน ไดรับการขนานนามจากคน
ท่ัวโลกวาเปนเมืองจักรยาน ประชากรเกินครึ่งใชจักรยานเปนพาหนะในการเดินทาง เหตุผล
สําคัญคือรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
ท่ีสรางมลพิษแกส่ิงแวดลอม จึงออกแบบผังเมือง เพ่ือรองรับนักปนและคนเดินเทา ใหไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยมากท่ีสุด 
 



 

 

 

 
ค่ําอิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
ท่ีพัก  Hotel Scandic Klaralven, Karlstad ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
Day7 สนามบินคาสตรัพ โคเปนฮาเกน 
 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

13.50นําทานเดินทางสู สนามบนิคาสตรพั โคเปนฮาเกน
ประเทศเดนมารก โดยสายการบินTHAI AIRWAYSเท่ียวบิน
ท่ี TG951 
(บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 11ชั่วโมง  
 

Day8 เมืองโคเปนเฮเกน - สนามบินคาสตรัพ โคเปนฮาเกน 
 

 
06.20   เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ...พรอมความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 

 


