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“Scandinavia 4 Capitals”
Denmark – Norway – Sweden – Finland
Copenhagen – DFDS – Oslo – Karlstad – Stockholm – Silja Line – Turku – Helsinki

11 – 17 November 2018
By FINNAIR (AY)
กำหนดกำรเดินทำง
วันอำทิตย์ ที่ 11 พ.ย. 61 กรุงเทพฯ – สนำมบินวำนตำ (ประเทศฟิ นแลนด์ )
20.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบิน FINNAIR (เคำน์ เตอร์ G)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกทางด้านต่างๆก่อนการเดินทาง
23.05 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-144 นาท่านออกเดินทางสู่กรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์
(กรุ ณาจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋ าใบเล็ก สาหรับพักค้างคืนในเรื อสาราญ DFDS หนึ่งคืน)
วันจันทร์ ที่ 12 พ.ย. 61 สนำมบินวำนตำ – กรุ งโคเปนเฮเก้ น (ประเทศเดนมำร์ ก) – พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ ก –
น้ำพุเกฟิ ออน – รู ปปั้นเงือกน้ อย – อิสระช้ อปปิ้ ง – เรื อสำรำญ DFDS
05.20 น.
เดินทางถึงสนำมบินวำนตำ (Vantaa Airport) ประเทศฟิ นแลนด์ พร้อมนาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากร
07.35 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-951 นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเดนมาร์ก
08.10 น.
เดินทางถึงสนามบินกรุ งโคเปนเฮเก้ น (Copenhagen) เมืองหลวง
ของประเทศ ตั้งอยู่ชายฝั่ งตะวันออกของเกาะซี แลนด์ เป็ นย่าน
ธุรกิจที่สาคัญ เนื่ องจากมีการทาประมง และเป็ นเมืองท่าของการ
ขนส่ งสิ นค้าการท่อ งเที่ยว และอุ ตสาหกรรม อี กทั้งยังเป็ นเมื อง
ใหญ่ที่สวยงามน่าสนใจด้วยมีลกั ษณะของการผสมผสานวิถีชีวติ หลากหลาย
ถ่ ำยรู ปบริเวณภำยนอกพระรำชวังอำมำเลียนบอร์ ก (Amalienborg Palace) ซึ่งเป็ นสถานที่ประทับของ
บรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่ งเดนมาร์ก พระราชวังแห่ งนี้ ก่อสร้าง
ตามแบบสถาปั ตยกรรมร็ อคโคโค่ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกัน
คล้ายเป็ นวงกลม บริ เวณตรงกลางเป็ นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่น
ผ่านไปมาได้อย่างสบายเนื่ องจากพระราชวังแห่ งนี้ไม่มีร้ ัวกั้น โดย
มีอนุสาวรี ยข์ องกษัตริ ยเ์ ดนมาร์กทรงม้าตั้งอยูบ่ นจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง
ชมน้ำพุเกฟิ ออน (Gefion Fountain) น้ าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คล้ายธารน้ าตกที่ไหลริ น ซึ่งตั้งอยู่
ด้านหน้าท่าเรื อเมืองโคเปนเฮเก้น มีตานานเล่าว่า ราชินีเกฟิ ออน
ได้ รั บ มอบหมายจากเทพเจ้า ผู ้ท รงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ให้ ก อบกู้ ช าติ
บ้านเมือง พระนางจึงให้พระโอรสทั้งสี่ของพระองค์แปลงกายเป็ น
พระโค เพื่อ ช่ วยกันไถพื้นดิ นจนกลายเป็ นแผ่นดิ นเดนมาร์ กใน
ปั จจุบนั
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ชม และถ่ ำยรู ปกับเงือกน้ อย (Little Mermaid) รู ปปั้ นเงือกน้อยเป็ นรู ปปั้ นสาริ ดรู ปเงือกนัง่ อยูบ่ นก้อน
หิ น ตั้ง อยู่ที่ ส วนสาธารณะริ ม อ่ า วโคเปนเฮเก้น ซึ่ ง ที่ นี่ ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์ และจุดท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของกรุ งโคเปนเฮเก้น
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
บ่าย
อิ สระให้ท่านจิบกาแฟหอมกรุ่ นพร้อมขนมเค้กแสนอร่ อยที่ร้าน
กาแฟที่ มี ชื่ อ เสี ย งเก่ า แก่ ที่ สุ ด ชม และชิ ม ขนมแดนิ ช แพสทรี สู ต รต้น ต าหรั บ ที่ มี ใ ห้เ ลื อ กมากมาย
ตลอดจนเลือกซื้ อของฝากมากมายของเดนมาร์ก เช่น ขนมแดนิช
หมอนและผ้าห่ มขนเป็ ดคุณภาพสู งจากเดนมาร์ก สิ นค้าดีไซน์เก๋
อันเป็ นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามิ นบารุ งผิว หรื อจะไป
ชิ มไอศกรี ม ที่อร่ อ ยที่สุด บริ เวณถนนสายช้อ ปปิ้ งที่ยาวที่สุดใน
ยุโรป “Strøget”
15.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ ประเทศนอร์เวย์
โดยเรื อ สาราญขนาดใหญ่ DFDS ท่านสามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า
ปลอดภาษี น านาชนิ ด และเพลิ ด เพลิ น ไปกับ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกภายในเรื อสาราญ อาทิเช่นไนต์คลับ, บาร์, ห้องเกมส์ ฯลฯ
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรภำยในเรื อสำรำญ DFDS
(ห้ องพักภำยในเรื อสำรำญแบบ INSIDE CABIN พักห้ องละ 2 ท่ ำน พร้ อมห้ องน้ำภำยในห้ อง)
วันอังคำรที่ 13 พ.ย. 61 กรุ งออสโล (ประเทศนอร์ เวย์ ) – สวนปฏิมำกรรมวิกกลันด์ – ลำนกระโดดสกี – คำลสตัท
(ประเทศสวีเดน)
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตำคำรภำยในเรื อสำรำญ DFDS
09.30 น.
เดินทางถึงกรุ งออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ซึ่ ง
ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เดิมเคยเป็ นชุมชนใหญ่ของชาว
ไวกิ้งโบราณ ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่มีค่าครองชี พสู งที่สุดเป็ นอัน ดับ
ต้นๆของโลก
ชมสวนปฏิ ม ำกรรมวิ กกลั นด์ (Vigeland Park) สวนสาธารณะอัน เป็ นผลงานของปฏิ ม ากรรมที่มี
ชื่ อเสี ยงที่สุดของนอร์ เวย์ ซึ่ งแสดงปฏิมากรรม การแกะสลักรู ป
เหมื อนจากหิ นแกรนิ ต และการหล่ อรู ปคนด้วยสาริ ดเกี่ยวกับวัฏ
จักรของชีวิตมนุ ษย์ โดยเฉพาะ “เสาหิ นโมโนลิธ” กลางสวนที่สูง
ถึง 17 เมตร ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
ชมลำนกระโดดสกี โฮเมนคอลเลน (Holmenkollen) ที่ สู ง ตระหง่ า นอยู่บ นยอดเขา สถานที่ แ ข่ ง ขัน
กระโดดสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ที่ปัจจุบนั ทาการปรับปรุ ง
ใหม่ เคยถูกใช้เป็ นสถานที่จดั การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาว ซึ่ง
นอร์ เ วย์เ ป็ นเจ้าภาพกี ฬ าโอลิ มปิ คฤดู ห นาวในปี 1952 โดยปกติ
ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม ที่ นี่ เป็ นสถานที่ ชุ ม นุ ม และแข่ ง ขัน ของ
นักเล่นสกีทวั่ โลก สามารถจุผชู ้ มได้ถึงหลายหมื่นคน
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กลำงวัน
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่านเดิ นทางผ่านป่ าเขาอันงดงามสู่ เมื องคำลสตัท (Karlstad)
เมื องสวยริ มทะเลสาบแวเนิ ร์นอันงดงามของประเทศสวีเดน จน
ได้รับการขนานนามว่า “ไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย”
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรจีน
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พกั Scandic Hotel Winn Karlstad หรื อระดับเดียวกัน
(กรุ ณาจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋ าใบเล็ก สาหรับพักค้างคืนในเรื อสาราญ SILJA LINE หนึ่งคืน)
วันพุธที่ 14 พ.ย. 61
คำลสตัท – กรุ งสตอกโฮล์ ม – พระรำชวังหลวง – ศำลำว่ ำกำรกรุ งสตอกโฮล์ ม – พิพิธภัณฑ์
เรื อรบวำซำ – เรื อสำรำญ SILJA LINE
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงสตอกโฮล์ ม (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ตั้งอยูร่ ิ มชายฝั่งทะเลทิศ
ตะวันออกของประเทศสวีเดน เจ้าของสมญานาม “เวนิ สแห่ งยุโรป
เหนื อ ” เนื่ องจากเป็ นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย โอบล้อ มด้วย
ทะเลสาบมาลาร์เรน จึงทาให้กรุ งสตอกโฮล์มงดงามแปลกตา
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
บ่าย
ถ่ ำ ยภำพบริ เ วณภำยนอกพระรำชวัง หลวง (Royal Palace) ซึ่ ง เป็ นที่ ป ระทับอย่า งเป็ นทางการของ
ราชวงศ์สวีเดน มีลกั ษณะเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมบาร้อค สร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1754 ซึ่งในปั จจุบนั นี้ราชวงศ์สวีเดน ยังใช้พระราชวังแห่ ง
นี้เป็ นที่ทรงงานอีกด้วย
ชมศำลำว่ ำกำรกรุ งสตอกโฮล์ ม (Stockholm City Hall) สัญลักษณ์
ของกรุ งสตอกโฮลม์ ซึ่ งออกแบบการก่อสร้างโดย “รังนาร์ ออสเบิร์ก” ตัวตึกก่อด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้าน
ก้อน และในเดือนธันวาคมของทุกๆปี ที่นี่จะใช้เป็ นสถานที่จดั งาน
มอบรางวัลให้ผทู ้ ี่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลก
ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ รบวำซำ (Vasa Museum) พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื อ รบ
โบราณที่จมระหว่างการออกทะเลเมื่ อปี ค.ศ. 1628 และจมอยู่ใต้
ทะเลนาน 333 ปี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อย่างสมบูรณ์ และจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์วาซา
ถ่ ำยภำพบริเวณภำยนอกพระรำชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งเป็ นที่
ประทับอย่างเป็ นทางการของราชวงศ์สวีเดน มีลกั ษณะเป็ นอาคาร
สถาปั ตยกรรมบาร้อ ค สร้างขึ้นเมื่ อ ปี ค.ศ. 1754 ซึ่ งในปั จจุบนั นี้
ราชวงศ์สวีเดน ยังใช้พระราชวังแห่งนี้เป็ นที่ทรงงานอีกด้วย
17.00 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเรื อสาราญ SILJA LINES ท่าน
สามารถเลือกซื้อสิ นค้าปลอดภาษีนานาชนิ ด และเพลิดเพลินไปกับ
สิ่ งอานวยความสะดวกภายในเรื อสาราญ อาทิเช่น ไนต์คลับ, บาร์,
คาสิโน, ห้องเกมส์ และท่านสามารถชมโชว์ต่างๆที่ทางเรื อจัดแสดง
เป็ นรอบๆ
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คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรภำยในเรื อสำรำญ SILJA LINE
(ห้ องพักภำยในเรื อสำรำญแบบ INSIDE CABIN พักห้ องละ 2 ท่ ำน พร้ อมห้ องน้ำภำยในห้ อง)
วันพฤหัสที่ 15 พ.ย. 61 ตุรกู (ประเทศฟิ นแลนด์ ) – กรุ งเฮลซิ งกิ – อนุสำวรี ย์ซิเบลิอุส – จตุรัสซี เนท – มหำวิหำร
อุสเปนสกี้
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตำคำรภำยในเรื อสำรำญ SILJA LINE
07.30 น.
เดิ นทางถึ งเมื องตุ รกู (Turku) เมื อ งที่มีความสาคัญ และเก่ าแก่ อี กเมื อ งหนึ่ งของประเทศฟิ นแลนด์
ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ และมีพลเมืองราว
2 แสนคนก่อตั้งในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 13 เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญ
ช่วงที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของประเทศสวีเดน และเคยเป็ นเมื อ ง
หลวงในช่วงเป็ นราชรัฐฟิ นแลนด์ระหว่างปี ค.ศ. 1809 – 1812 ก่อน
จะเปลี่ยนเป็ นกรุ งเฮลซิงกิจวบจนปั จจุบนั
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ (Helsinki) เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ เจ้าของสมญานาม “ธิดา
แห่ ง ทะเลบอลติ ก ” เนื่ อ งจากความงดงามอัน โดดเด่ น ทางด้า น
วัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรป
และรัสเซีย
ชมอนุสำวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) ตั้งอยูใ่ นสวนซิเบลิอุส
สร้างขึ้นเพือ่ สดุดีให้แก่นกั ประพันธ์เพลงคลาสสิ กชื่อดังของโลกชาวฟิ นแลนด์นามว่า “ชอง ซิเบลิอุส” ผู ้
แต่งเพลงฟิ นแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟิ นน์ให้ลุกขึ้นมาเรี ยกร้องเอก
ราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ต้งั อยูก่ ลางแจ้งอย่างโดดเด่น
เป็ นสง่า แปลกตา และทันสมัย
ชมจตุรัสซี เนท สแควร์ (Senate Sqaure) ซึ่ งรายล้อมไปด้วยอาคาร
สาคัญๆที่สร้างในยุคที่อยูใ่ ต้การปกครองของรัสเซี ย จตุรัสกลางเมืองแห่ งนี้ มีขนาดใหญ่รองรับคนได้
หลายหมื่ นคน และเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ของเฮลซิ งกิ
โดยใจกลางจตุ รั ส มี อนุ ส าวรี ย์พ ระเจ้ า อเล็ ก ซานเดอร์ ที่ 2
ประดิษฐานอยูอ่ ย่างโดดเด่นเป็ นสง่า
ชมมหำวิห ำรอุส เปนสกี ้ (Uspenski Church) มหาวิห ารนิ ก าย
ออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่า งปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 สาหรับมหาวิหารแห่ งนี้ ถือ ว่า เป็ นเครื่ อ ง
แสดงถึง ความสัม พัน ธ์ข องฟิ นแลนด์ก บั รัส เซี ย ที่เ คยปกครอง
ฟิ นแลนด์อยูถ่ ึง 108 ปี
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรจีน
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พกั Scandic Simonkentta หรื อระดับ
เดียวกัน
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วันศุกร์ ที่ 16 พ.ย. 61 กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม
อิสระให้ท่านเดินเล่นบริ เวณย่านถนนที่สวยงามที่สุดของกรุ งเฮลซิ งกิที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคาร
สไตล์ ฟิ นนิ ช ผสมสวี ดิ ช เรี ยงรายไปด้ ว ยสิ น ค้า ดี ไ ซน์ ชื่ อ ดั ง ของฟิ นแลนด์ เช่ น Ittala, Arabia,
Marrimekko หรื อไปชมห้างสรรพสินค้าชื่อดังได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 น.
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินวานตา เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยอานวย
ความสะดวกทางด้านต่างๆ รวมถึงการขอคืนภาษี (Tax Refund)
16.50 น.
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-141 นาท่านออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
วันเสำร์ ที่ 17 พ.ย. 61 กรุงเทพฯ
07.25 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิง่ ..........
**************************************************
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์

เดินทำงพร้ อมกัน 20 ท่ ำนขึน้ ไป
ท่านละ 59,900.- บาท

ผู้ใหญ่ เดินทำง (พักคู่)

เพิม่ ท่านละ 10,000.- บาท

ผู้ใหญ่ เดินทำง (พักเดี่ยว)

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม:
* ค่ า ตั๋ว เครื่ อ งบิ นโดยสารชั้น ประหยัด (FINNAIR) (กรุ ง เทพฯ – กรุ ง เฮลซิ ง กิ / กรุ ง เฮลซิ ง กิ – กรุ ง โคเปนเฮเก้น /
กรุ งเฮลซิงกิ – กรุ งเทพฯ)
*****หากท่านใดมีความประสงค์ Upgrade ตัว๋ เครื่ องบินโดยสารเป็ นชั้นธุรกิจ กรุ ณาติดต่อทางบริ ษทั ฯ*****
* ค่าวีซ่า และค่าบริ การทาวีซ่าเชงเก้น
* ค่ารถโค้ช, ค่าที่พกั และอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
*****หากท่านใดมีความประสงค์ Upgrade ห้องพักในเรื อสาราญเป็ บแบบมีหน้าต่าง กรุ ณาติดต่อทางบริ ษทั ฯ โดยมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมท่านละ 2,000.- บาท*****
* หัวหน้าทัวร์บริ การความสะดวก, ค่าไกด์ทอ้ งถิ่น
* ค่าน้ าหนักกระเป๋ าท่านละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000. - บาท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม:
* ค่า Fuel Surcharge จากทางสายการบิน หากมีการเก็บเพิม่ เติม หลังวันที่ 1 พ.ย. 2561
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น เครื่ องดื่ม โทรศัพท์ มินิบาร์ บริ การเกี่ยวกับการสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ
* ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าupgrade ตัว๋ เครื่ องบิน, optional tour
* ค่าน้ าหนักกระเป๋ าที่เกิน
* ค่าทิปในการให้บริ การจากพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์
* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
หมำยเหตุ: ราคาที่แจ้งไว้น้ ี อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ราคาของสายการบิน, โรงแรม, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ ก่อนการเดินทางและจานวนผูร้ ่ วมเดินทางจริ ง กรณี ที่ท่านต้องการเดินทางกลับไม่พร้อมกับคณะในกรุ๊ ป
ทัวร์ กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
*****กำรชำระเงิน : กรุ ณาชาระค่าจองตัว๋ เครื่ องบินและที่พกั ท่านละ 20,000.- บาท ที่เหลือชาระภายใน 20 วัน ก่อนการ
เดินทาง *****
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