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20.00 น.
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คณะพร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 บริ เ วณเคาน์ เ ตอร์ ส ายการบิ น FINNAIR
(เคาน์ เ ตอร์ G) โดยมี เ จ้า หน้า ที่ ของบริ ษ ัทฯ คอยให้ก ารต้อ นรั บ และอ านวยความสะดวก
ทางด้านต่างๆก่อนการเดินทาง
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-144 นาท่านออกเดินทาง
สู่กรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์

วันจันทร์ ที่ 4 พ.ย. 62
05.20 น.
07.35 น.
08.10 น.

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น

โคเปนเฮเก้น – ออสโล

เดินทางถึงประเทศฟิ นแลนด์ และ แวะพักเพือ่ เปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-951 นาท่านออกเดินทางสู่ ประเทศเดนมาร์กพร้อม
นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้ น (Copenhagen)
เมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยูช่ ายฝั่งตะวันออกของ
เกาะซี แ ลนด์ เป็ นย่า นธุ ร กิ จ ที่ ส าคัญ เนื่ อ งจากมี ก ารทา
ประมง และเป็ นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว
และอุ ต สาหกรรม อี ก ทั้ง ยัง เป็ นเมื อ งใหญ่ ที่ ส วยงาม
น่ า สนใจด้ ว ยมี ลั ก ษณะของการผสมผสานวิ ถี ชี วิ ต
หลากหลาย
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กลางวัน
บ่ าย

ชมน้าพุเกฟิ ออน (Gefion Fountain) น้ าพุขนาดใหญ่รูปทรง
แปลกตา คล้ายธารน้ าตกที่ไหลริ น ซึ่ งตั้งอยู่ด้านหน้าท่าเรื อ
เมื อ งโคเปนเฮเก้น มี ต านานเล่ า ว่ า ราชิ นี เ กฟิ ออนได้รั บ
มอบหมายจากเทพเจ้าผูท้ รงอิทธิฤทธิ์ ให้กอบกูช้ าติบา้ นเมือง
พระนางจึงให้พระโอรสทั้งสี่ของพระองค์แปลงกายเป็ น
พระโคเพือ่ ช่วยกันไถพื้นดินจนกลายเป็ นแผ่นดินเดนมาร์ก
ในปั จจุบนั
ชมและถ่ า ยรู ป กั บ เงื อ กน้ อ ย (Little Mermaid) รู ป ปั้ นเงื อ ก
น้ อ ยเป็ นรู ป ปั้ นส าริ ด รู ป เงื อ กนั่ ง อยู่ บ นก้อ นหิ น ตั้ง อยู่ ที่
สวนสาธารณะริ มอ่าวโคเปนเฮเก้น ซึ่ งที่นี่ถือเป็ นสัญลักษณ์
และจุดท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของกรุ งโคเปนเฮเก้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่ นช้ อปปิ้ ง หรื อเดินเที่ยวในแบบที่ท่านถูกใจ
สาหรับท่ านใดที่ชอบท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เราอยากให้ ท่าน
ได้ ถ่ า ยรู ป บริ เ วณภายนอกพระราชวั ง อามาเลี ย นบอร์ ก
‘‘Amalienborg Palace’’ ซึ่ งเป็ นสถานที่ประทับของบรรดา
เหล่ าพระราชวงศ์แห่ งเดนมาร์ ก พระราชวังแห่ งนี้ ก่อ สร้า ง
ตามแบบสถาปั ตยกรรมร็ อคโคโค่ อาคารของพระราชวัง ตั้ง
ต่อกันคล้ายเป็ นวงกลม บริ เวณตรงกลางเป็ นลานกว้างซึ่ งรถสามารถแล่ นผ่านไปมาได้อ ย่าง
สบายเนื่ องจากพระราชวังแห่ งนี้ ไม่มีร้ ัวกั้น โดยมีอนุ สาวรี ยข์ องกษัตริ ยเ์ ดนมาร์กทรงม้าตั้งอยู่
บนจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง
หากท่ านใดที่ชอบเดินเล่ น ถ่ ายรู ป ช้ อปปิ้ ง หรื ออยากจิบกาแฟ
หอมกรุ่นพร้ อมขนมเค้กแสนอร่ อยที่ต้องห้ ามพลาดถนน
สายช้ อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในยุโรป “Strøget” ที่ยา่ นนี้มีร้านกาแฟ
ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุด ชม และชิมขนมแดนิชแพสทรี สูตรต้น
ตาหรับที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดจนเลือกซื้อของฝากมากมาย
ของเดนมาร์ก เช่น ขนมแดนิช หมอนและผ้าห่มขนเป็ ดคุณภาพสูงจากเดนมาร์ก สินค้าดีไซน์เก๋
อันเป็ นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามินบารุ งผิว หรื อจะไปชิมไอศกรี มที่อร่ อยที่สุด
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ร้ าขนมหรือคาเฟ่ ที่น่าสนใจย่าน “Strøget”
Original Coffee Illum Rooftop
ร้านคาเฟ่ ที่เราอยากจะแนะนาให้ท่านที่แรกก็คือ
Original Coffee Illum Rooftop เป็ นร้านคาเฟ่ ที่อยูย่ า่ น
Strøget นักใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-5นาที ภายในร้าน
บรรยากาศจะเป็ นโทนสีขาวสะอาดตา
ที่ร้าน Original Coffee Illum Rooftop จะมีโซน Rooftopให้
ท่านได้ชมวิวของย่านร้านค้า Strøget พร้อมท่านจะได้จิบชา
,กาแฟ หรื อของหวานไปด้วย
Conditori La Glace
อีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะท่าน คือร้าน Conditori La Glace
ร้านนี้เป็ นร้านขนมหวานที่มีท้งั เค้ก คุก้ กี้ ช็อคโกแลต และ
ผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ให้ท่านได้เลือกซื้อ ซึ่งท่านจะได้ขนม
หวานที่เป็ นสูตรดั้งเดิมจากร้านนี้ และเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศของร้าน Conditori La Glace ที่แสนจะคลาสสิก
หรื อ สาหรับท่ านที่อยากหาร้ านอาหารดีๆ พร้ อมจิบไวน์
เราขอแนะนาให้ ท่าน เลือกเดินเล่ นที่ ท่ าเรื อนูฮาวน์ “ Nyhavn’’
ซึ่งเป็ นเขตท่าเรื ออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ตั้งอยูร่ ิ ม
ฝั่งตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้วา่ พระเจ้าเฟร
เดอริ กที่ 5 ทรงรับสัง่ ให้สร้างท่าเรื อใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพือ่ ให้
สะดวกง่ า ยต่ อ การขนย้า ยสิ น ค้า และใช้เ ป็ นท่ า เรื อ พาณิ ช ย์
สาหรับเรื อจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเทียบท่า
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ร้ านค้ าที่น่าสนใจใน “Nyhavn”
ร้านอาหารร้านแรกที่แนะนาท่านชื่อว่าร้าน “Marchal”
ซึ่งร้านอาหารร้านนี้ตอ้ งทาการจอง ตัวร้านอยูใ่ นโรงแรม
D’Angleterre ไม่ไกลจากที่ท่องเที่ยวชื่อดังของโคเปนเฮเกน
Nyhavn ร้านนี้มีบรรยากาศที่ค่อนข้างหรู หรา
ส่วนอาหารที่แนะนาของทางร้านนี้คือ คาเวียร์ และ หอยนางรม
ซึ่ งเราแนะนาให้ ท่านทานคู่กับไวน์ Moet Chandon
อีกหนึ่งร้านอาหารที่แนะนาท่านเมื่อมาถึงท่าเรื อนูฮาวน์
ร้านนี้ชื่อว่าร้าน “Skipperkroen” เป็ นร้านขายอาหารทะเล เช่น
ปลาเฮอริ่ ง,แซลมอน หรื อเมนูอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถทานคู่กบั ไวน์
ของทางร้านพร้อมชมบรรยากาศท่าเรื อท่าเรื อนูฮาวน์ไปด้วย

Inspiration for take photo spot Day 1
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**หัวหน้ าทัวร์ จะนาท่ านถ่ายภาพในจุดที่ดีทสี่ ุ ด**
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14.30

คา่

นาท่านออกเดิ นทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อ เตรี ยมตัวเดิ นทางสู่
ประเทศนอร์เวย์ โดยเรื อสาราญขนาดใหญ่ DFDS ท่าน
สามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ปลอดภาษี น านาชนิ ด และ
เพลิ ดเพลิ นไปกับสิ่ งอ านวยความสะดวกภายในเรื อ
สาราญ อาทิเช่นไนต์คลับ, บาร์, ห้องเกมส์ ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในเรื อสาราญ DFDS

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62
เช้ า

ออสโล – ฮันฟอสส์ – ออสโล

(ห้ องพักภายในเรื อสาราญแบบ INSIDE CABIN พักห้ องละ 2 ท่ านพร้ อมห้ องน้าภายในห้ อง)
รับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรื อสาราญ DFDS
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮันฟอสส์ (Hønefoss)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ1ชม.) ระหว่างทางนาท่าน
OSLO FJORD
ชมและ ถ่ายรู ปกับฟยอร์ดอีกที่หนึ่งของประเทศนอร์เวย์
นาท่านเดินเที่ยวชม เมืองฮันฟอสส์ อยูห่ ่างจากออสโลไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ท่านจะได้ชมความสวยงามของ
เมืองฮันฟอสส์ เหมาะสาหรับท่านที่ชื่นชอบธรรมชาติ
และ อากาศบริ สุทธิ์
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวง
ของประเทศนอร์เวย์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง)
อิสระให้ ท่านเทีย่ วชมเมืองหรื อพักผ่ อนตามอัธยาศัย
กรุ งออสโลเป็ นเมืองที่ค่อนข้างคึกคัก เพราะเป็ นเมืองหลวง
ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่ งในกรุ งออสโลก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
มากมาย มียา่ นร้านค้า , ร้านขายของที่ระลึก, หรื อใครที่
ชอบถ่ายรู ป และ เป็ นสาวกคาเฟ่ ก็ไม่ควรพลาด เพือ่ ท่าน
แล้วทางเราจึงขอยก ร้านคาเฟ่ หรื อ ร้านค้าที่ น่าสนใจมา
เพือ่ เป็ นไกด์ให้ กับท่านในการท่องเที่ยวครั้งนี้

เราขอเปิ ดเรื่องด้ วย ร้ านคาเฟ่ ทีน่ ่ าสนใจในกรุงออสโล
ซึ่งร้านแรกที่เราของแนะนาท่านชื่อว่า W.b. Samson oslo
เป็ นร้านที่มีประวัติยาวนานกว่า 120ปี เลยทีเดียว ร้านขนมอบแรกของเค้า
เปิ ดมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1894 ตอนนี้มีหลายสาขาใน Oslo ด้านในร้านตกแต่ง
แบบเรี ยบง่าย กระเบื้องสี ขาว เก้าอี้ไม้สีอ่อน เรี ยบหรู ดูดี
ขนมทาในร้านสดใหม่ทุกวัน ในร้านมีห้องอบขนมเป็ นกระจกใส
สามารถเห็นการทาขนมอบของเค้าได้
ร้านต่อมาชื่อว่า Haralds Vaffel ร้านนี้เป็ นร้านวาฟเฟิ ลเล็กๆ ซึ่งเมนูที่แนะนา
คือ วาฟเฟิ ลกับบลูชีส, วาฟเฟิ ลกับไส้กรอก, วาฟเฟิ ลกับมะพร้าว
การตกแต่งโดยรวมของร้านจะเน้อไปทางสี สรรสดใสน่ารัก เหมาะแก่การถ่ายรู ป
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ย่านร้านค้า Bogstadveien oslo
เป็ นย่านร้านค้าที่อยูใ่ จกลางของกรุ งออสโล ที่นี่ท่านจะได้
พบกับร้านค้าที่น่าสนใจมากมาย หรื อ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ ัก

Inspiration for take photo spot Day 2

**หัวหน้ าทัวร์ จะนาท่ านถ่ายภาพในจุดที่ดีทสี่ ุ ด**
Tel: 0 -2676 -2200 Fax: 0 -2676 - 0169 E- mail: info@tourlines.co.th
https://tourlines.co.th

Scandinavia 4 Capitals 2019

TOURLINES
“The Art of Travel”

วันพุธที่ 6 พ.ย. 62
เช้ า

กลางวัน

คา่

ออสโล - คาร์ ลสตัด

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารโรงแรม
ชมสวนปฏิมากรรมวิกกลันด์ (Vigeland Park) สวนสาธารณะ
อันเป็ นผลงานของปฏิมากรรมที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของนอร์เวย์ ซึ่ ง
แสดงปฏิมากรรม การแกะสลักรู ปเหมือนจากหิ นแกรนิ ต และ
การหล่ อ รู ป คนด้ ว ยส าริ ด เกี่ ย วกั บ วัฏ จัก รของชี วิ ต มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะ “เสาหินโมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร
ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
เข้ าชมศาลาว่ าการกรุ งออสโล (City Hall) ซึ่ งเป็ นที่แจกรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ มีเวลาสบายๆให้ชมและถ่ายรู ปกับอาคาร
ส าคัญ บริ เ วณถนน Karl Johans Gate เช่ น พระราชวัง หลวง,
รัฐสภา, โรงละคร, มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง คาร์ ลสตัด (Karlstad) (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆริ มทะเลสาบแวเนร์น และขึ้นชื่อ
ว่าเป็ นเมืองแห่ง การศึกษา เนื่องจากเป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัย
คาร์ลสตัด ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทัว่ มุมโลก รวมไป
ถึงนักศึกษาไทยอีกด้วย
นาท่านชม โบสถ์ ประจาเมืองคาร์ ลสตัด (Karlstad Cathedral)
โบสถ์สีขาวสไตล์บารอคที่ต้งั โดดเด่นใจกลางเมืองคาร์ลสตัด
จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นชม ย่านทาวน์สแคว ซึ่ ง เป็ นจุด
ศูนย์กลางของเมืองคาร์ลสตัด ให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ ัก
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วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 62
เช้ า

คาร์ ลสตัด – สตอกโฮล์ม - ตุรกู

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารโรงแรม

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่กรุงสตอกโฮล์ ม (Stockholm)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
เมื อ งหลวงของประเทศสวี เ ดน ตั้ง อยู่ริ ม ชายฝั่ ง ทะเลทิ ศ
ตะวันออกของประเทศสวีเดน เจ้าของสมญานาม “เวนิสแห่ ง
ยุโรปเหนื อ ” เนื่ อง3จากเป็ นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อ ย
โอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์เรน จึงทาให้กรุ งสตอกโฮล์ม
งดงามแปลกตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ชมบริเวณภายนอก ศาลาว่ าการกรุงสตอกโฮล์ ม (Stockholm
City Hall) สัญลักษณ์ของกรุ งสตอกโฮลม์ ซึ่ งออกแบบการ
ก่อสร้างโดย “รังนาร์ ออสเบิร์ก” ตัวตึกก่อด้วยอิฐแดงกว่า 8
ล้า นก้อ น และในเดื อ นธัน วาคมของทุ ก ๆปี ที่ นี่ จ ะใช้เ ป็ น
สถานที่จดั งานมอบรางวัลให้ผทู ้ ี่ได้รับรางวัลโนเบล
ที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลก
ชมพิพิธภัณฑ์ เรื อรบวาซา (Vasa Museum) พิพิธภัณฑ์เรื อ
รบโบราณที่จมระหว่างการออกทะเลเมื่อปี ค.ศ. 1628 และจม
อยูใ่ ต้ทะเลนาน 333 ปี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อย่าง
สมบูรณ์ และจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์วาซา
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หากมีเวลา ให้ ท่านได้ เดินเล่น กรุงสตอกโฮล์ ม ในกรุ งสตอกโฮล์ม มีสถานที่สาหรับเดินเล่น
หลายแห่งไม่วา่ จะเป็ น อาคารสีลูกกวาด และ วิวริ มน้ าทาให้เมืองนี้เป็ นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุด
ในยุโรปสาหรับผูร้ ักการถ่ายภาพ ไม่วา่ คุณจะเป็ นผูท้ ี่ชื่นชอบการถ่ายภาพหรื อเพียงแค่มองหา
ทิวทัศน์ที่สวยงามรอบ ๆ เมืองจุดถ่ายรู ปที่งดงามของ Stockholm แห่ งนี้แน่นอน นอกจากการ
ถ่ายภาพแล้วร้านรวงในกรุ งสตอกโฮล์ม เบเกอรี่ แสนอร่ อย ร้านค้าน่ารักสาหรับซื้อของฝาก ก็
แปลกใหม่ไม่แพ้การถ่ายภาพอย่างแน่นอนซึ่งเราขอ ไกด์ร้านค้าที่น่าสนใจให้กบั ท่านเพือ่ เพิม่
รสชาติให้การการเดินทางท่องเที่ยวของท่านในครั้งนี้

Robin delselius ร้านนี้เป็ นร้านเบเกอรี่ ที่หา้ มพลาดใน
กรุ งสตอกโฮล์ม ท่านจะได้ลองทานขนมอบ
สูตรดั้งเดิมจากที่ร้านนี้ ไม่วา่ จะเป็ นคุก้ กี้ หรื อขนมปั ง
รวมถึงเมนูอื่นๆอีกมากมาย
Designtorget เป็ นร้านขายของดีไซด์กิ๊บเก๋ สไตล์
สวีดิชและ นอร์ดิก ในร้านมีแบรนด์เชื้อสายสวีดิช
จากแถบนอร์ดิกเช่นฟิ นแลนด์ เดนมาร์ก และจาก
ประเทศอื่นด้วย หากอยากซื้อของฝากสไตล์นอร์
ดิกก็ไม่ควรพลาดแวะดูแวะชม

Tel: 0 -2676 -2200 Fax: 0 -2676 - 0169 E- mail: info@tourlines.co.th
https://tourlines.co.th

Scandinavia 4 Capitals 2019

TOURLINES
“The Art of Travel”

Inspiration for take photo spot Day 4

Tel: 0 -2676 -2200 Fax: 0 -2676 - 0169 E- mail: info@tourlines.co.th
https://tourlines.co.th

Scandinavia 4 Capitals 2019

TOURLINES
“The Art of Travel”

**หัวหน้ าทัวร์ จะนาท่ านถ่ายภาพในจุดที่ดีทสี่ ุ ด**
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อ เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางสู่ประเทศ
ฟิ นแลนด์ โดยเรื อสาราญ SILJA LINES ท่านสามารถเลือก
ซื้ อ สิ น ค้า ปลอดภาษี น านาชนิ ด และเพลิ ด เพลิ น ไปกับ สิ่ ง
อ านวยความสะดวกภายในเรื อ สาราญ อาทิเช่ น ไนต์คลับ,
บาร์, คาสิโน, ห้องเกมส์ และท่านสามารถชมโชว์ต่าง ๆ
ที่ทางเรื อจัดแสดงเป็ นรอบๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในเรื อสาราญSILJA LINE
(ห้ องพักภายในเรื อสาราญแบบ INSIDE CABIN พักห้ องละ 2 ท่ าน พร้ อมห้ องน้าภายในห้ อง)

16.00

คา่

วันศุกร์ ที่ 8 พ.ย. 62
เช้ า
07.30 น.

ตุรกู – เฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรื อสาราญ SILJA LINE
เดินทางถึงเมืองตุรกู (Turku) เมืองที่มีความสาคัญ และเก่าแก่
อี กเมื อ งหนึ่ งของประเทศฟิ นแลนด์ปัจจุบนั เป็ นเมื องที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ และมีพลเมืองราว 2 แสนคนก่อตั้ง
ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 13 เคยเป็ นเมื อ งท่าสาคัญช่ วงที่ อ ยู่
ภายใต้ก ารปกครองของประเทศสวีเ ดน และเคยเป็ นเมื อ ง
หลวงในช่วงเป็ นราชรัฐฟิ นแลนด์ระหว่างปี ค.ศ. 1809 – 1812
ก่อนจะเปลี่ยนเป็ นกรุ งเฮลซิงกิจวบจนปั จจุบนั
นาท่านเยีย่ มชม มหาวิหารแห่ งตุรกู (Cathedral Turku)
โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปลาย ศตวรรษที่ 13 และ อุทิศให้
เป็ นมหาวิหารหลักของฟิ นแลนด์ในปี 1300 ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ
บิชอปคาทอลิกแห่งตุรกุ มันถูกขยายอย่างมากในศตวรรษที่
14 และ 15 ส่วนใหญ่ใช้หินเป็ นวัสดุก่อสร้าง มหาวิหารแห่งนี้
ได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่
ของตุรกูในปี 1827 และได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ในภายหลัง
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กลางวัน
บ่ าย

นาท่านเดิ นทางสู่ ก รุ งเฮลซิ ง กิ (Helsinki) (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ เจ้าของ
สมญานาม “ธิ ดาแห่ งทะเลบอลติก” เนื่ อ งจากความงดงาม
อันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม และสถาปั ตยกรรมอันได้รับ
อิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรป และรัสเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ชมอนุ ส าวรี ย์ ซิเ บลิอุ ส (Sibelius Monument) ตั้ง อยู่ใ นสวน
ซิ เบลิ อุ ส สร้างขึ้นเพื่อสดุ ดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิ ก
ชื่ อ ดังของโลกชาวฟิ นแลนด์นามว่า “ชอง ซิ เบลิ อุ ส” ผูแ้ ต่ ง
เพลงฟิ นแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟิ นน์ให้ลุกขึ้นมาเรี ยกร้อ ง
เอกราชจากรัสเซี ย ลักษณะเป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่ ต้ งั อยู่กลางแจ้ง
อย่างโดดเด่นเป็ นสง่า แปลกตา และทันสมัย
อิสระให้ ท่านเดินชมกรุงเฮซิงกิด้วยตัวท่ านเอง โดยมีหัวหน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนา
ซึ่งในกรุ งเฮลซิงกิ ก็มีร้านค้าสวยๆเก๋ ๆมากมายให้ท่าเลือก ขึ้นอยูก่ บั ความชอบของแต่ละท่าน
บางท่านอยากทานขนม บางท่านอยากซื้อของฝาก ซึ่งเราก็ได้นาร้านค้าร้านขนมมาให้ท่านได้
เลือก เพือ่ ให้ท่านทราบ ว่านอกจากโปรแกรมต่างๆที่ท่านจะได้ไปแล้ว ในกรุ งเฮลซิงกิก็ยงั มีสิ่ง
ที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายที่ดึงดูดความสนใจของท่านนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยว
Café Regatta บ้ านสีแดงหลังเล็กน่ารักนี ้เป็ นร้ านนี ้เป็ นคาเฟ่
น่ารัก เหมาะแก่การถ่ายรูป นอกจากความน่ารักของคาเฟ่ แล้ ว
นันสิ
้ ง่ ที่ห้ามพลาดคือของที่นี่คือ ขนมปังชินนาม่อน ทานกับ
โกโก้ ร้อนๆในเวลาที่อากาศค่อนข้ าวหนาว ท่านจะได้ บรรยากาศ
ของความเป็ นคริสมาสเล็กๆจากร้ านนี ้
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Mumin Keffe ไม่วา่ ใครก็ต้องรู้จกั เจ้ าตัวการ์ ตนู ที่หน้ าตาคล้ าย
หมูสีขาวสุดน่ารัก ชื่อ มูมนิ มีถิ่นกาเนิดอยู่ที่ประเทศฟิ นแลนด์
ไม่วา่ ใครมาที่เฮลซิงกิ ก็ต้องแวะถ่ายรูปทานขนมกับคาเฟ่ มมู นิ

Marimekko outlet
หากคุณหลงเสน่ห์ความเรี ยบง่ายที่สวยงามของการ
ออกแบบของสแกนดิเนเวียให้มุ่งหน้าไปยังร้านค้าแบรนด์
ชั้นนาของฟิ นแลนด์ Marimekko ที่ Galleria Esplanad
ที่นี่คุณสามารถเลือกเสื้อผ้าเสื้ อผ้าที่เป็ นที่นิยมผ้าและอื่น ๆ
อีกมากมาย
ต่อมาเรามากันที่ยา่ นชุมชนกันบ้าง ชื่อว่า Hallituskatu
ซึ่งบ้านเรื อนแถวนี้กเ้ ป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ผคู ้ นนิยม
มาถ่ายรู ปกัน โดยบ้านเรื อนในย่านนี้จะมีความโดดเด่น และ
สี สันสวยงาม เหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรู ป
นอกจากนั้น ในบริ เวณนี้ ก็มีร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงคาเฟ่
ให้ท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อกันมากมาย
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คา่

ชมจตุรัสซี เนท สแควร์ (Senate Sqaure) ซึ่ งรายล้อ มไปด้วย
อาคารสาคัญๆที่สร้า งในยุคที่อ ยู่ใต้ก ารปกครองของรั ส เซี ย
จตุรัสกลางเมื องแห่ งนี้ มี ขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่น
คน และเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิ งกิ โดยใจ
กลางจตุรัสมี อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ประดิษฐาน
อยูอ่ ย่างโดดเด่นเป็ นสง่า
ชมมหาวิห ารอุส เปนสกี ้ (Uspenski Church) มหาวิห าร
นิ ก ายออร์ธ อดอกซ์ สร้า งขึ้ น ระหว่า งปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ.
1868 ส าหรับ มหาวิห ารแห่ ง นี้ ถ ือ ว่า เป็ นเครื ่ อ งแสดงถึง
ความสัม พัน ธ์ข องฟิ นแลนด์ก บั รัส เซี ย ที ่เ คยปกครอง
ฟิ นแลนด์อยูถ่ ึง 108 ปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

Inspiration for take photo spot Day 5
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**หัวหน้ าทัวร์ จะนาท่ านถ่ายภาพในจุดที่ดีทสี่ ุ ด**
Tel: 0 -2676 -2200 Fax: 0 -2676 - 0169 E- mail: info@tourlines.co.th
https://tourlines.co.th

Scandinavia 4 Capitals 2019

TOURLINES
“The Art of Travel”

วันเสาร์ ที่ 9 พ.ย. 62 เฮลซิงกิ – กรุงเทพ

00.45 น.
15.45 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินวานตา เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยมีหวั หน้าทัวร์คอย
อานวยความสะดวกทางด้านต่างๆ รวมถึงการขอคืนภาษี (Tax Refund)
โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-143
นาท่านออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************************************

อัตราค่าบริการทัวร์
ผู้ใหญ่ เดินทาง (พักคู่) 10 ท่ าน
ผู้ใหญ่ เดินทาง (พักคู่) 15-19 ท่ าน
ผู้ใหญ่ เดินทาง (พักคู่) 20 ท่ านขึน้ ไป
พักเดี่ยว

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
เพิ่มท่ านละ

71,500.69,500.67,500.12,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม:
* ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชั้นประหยัดสายฟิ นแอร์
(กรุ งเทพฯ – โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ– กรุ งเทพฯ)
(สาหรับท่านที่ตอ้ งการอัพเกรดตัว๋ โดยสารเป็ นชั้นธุรกิจ รบกวนแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯทราบล่วงหน้า)
* ค่าวีซ่า
* ค่ารถโค้ช, ค่าที่พกั ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
* หัวหน้าทัวร์บริ การความสะดวก, ค่าไกด์ทอ้ งถิ่น
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง ท่านละ 1,500,000.- บาท
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม:
* ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น เครื่ องดื่ม โทรศัพท์ มินิบาร์ บริ การเกี่ยวกับการสื่ อสารทุกชนิด ฯลฯ
* ค่าหนังสื อเดินทาง, ค่า upgrade ตัว๋ เครื่ องบิน, optional tour
* ค่าน้ าหนักกระเป๋ าที่เกิน
* ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และ ค่าทิปคนขับรถ
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
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หมายเหตุ : ราคาที่แจ้งไว้น้ ี อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับราคาของสายการบิน, โรงแรม, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ก่ อนการ
เดินทางและจานวนผูร้ ่ วมเดินทางจริ ง กรณี ที่ท่านต้องการเดินทางกลับไม่พร้อมกับคณะในกรุ๊ ปทัวร์ กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า เพื่ อจะได้ทา
การสารองที่นั่งขากลับให้ท่าน โดยท่านจะต้องชาระค่าโดยสารหรื อค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม

*** การชาระเงิน : กรุ ณาชาระค่าจองตัว๋ เครื่ องบิน และที่พกั ท่านละ 20,000.- บาท
ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมด ภายใน 25 วัน ก่อนการเดินทาง ***
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