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Photo spot trip in 

SCANDINAVIA 4 CAPITALS 
3-9 NOVEMBER 2019 

FINNAIR (AY) 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้ น 4 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน  FINNAIR 
(เคาน์เตอร์ G) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ทางดา้นต่างๆก่อนการเดินทาง 

23.05 น. โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-144 น าท่านออกเดินทาง 
สู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ 

05.20 น. เดินทางถึงประเทศฟินแลนด ์และ แวะพกัเพือ่เปล่ียนเคร่ือง 
07.35 น. โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-951 น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเดนมาร์กพร้อม

น าท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร  
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen)  

เมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยูช่ายฝ่ังตะวนัออกของ 
เกาะซีแลนด์ เป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญ เน่ืองจากมีการท า
ประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินคา้การท่องเที่ยว 
และอุตสาหกรรม อีกทั้ งยงัเป็นเมืองใหญ่  ที่สวยงาม
น่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิ ถี ชีวิต
หลากหลาย  

วนัอาทติย์ที ่3 พ.ย. 62  กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น 

วนัจนัทร์ที ่4 พ.ย. 62  โคเปนเฮเก้น – ออสโล 
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 ชมน ้าพุเกฟิออน (Gefion Fountain) น ้ าพุขนาดใหญ่รูปทรง
แปลกตา คล้ายธารน ้ าตกที่ไหลริน ซ่ึงตั้งอยู่ด้านหน้าท่าเรือ
เมืองโคเปนเฮเก้น มีต  านานเล่าว่า ราชินีเกฟิออนได้รับ
มอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ให้กอบกูช้าติบา้นเมือง 
พระนางจึงใหพ้ระโอรสทั้งส่ีของพระองคแ์ปลงกายเป็น 
พระโคเพือ่ช่วยกนัไถพื้นดินจนกลายเป็นแผน่ดินเดนมาร์ก 
ในปัจจุบนั   
ชมและถ่ายรูปกับเงือกน้อย (Little Mermaid) รูปป้ันเงือก
น้อยเป็นรูปป้ันส า ริดรูปเงือกนั่งอยู่บนก้อนหิน ตั้ งอยู่ที่
สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน้ ซ่ึงที่น่ีถือเป็นสัญลักษณ์ 
และจุดท่องเที่ยวส าคญัแห่งหน่ึงของกรุงโคเปนเฮเกน้   

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปป้ิง หรือเดินเที่ยวในแบบที่ท่านถูกใจ 

ส าหรับท่านใดที่ชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เราอยากให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปบริเวณภายนอกพระราชวังอามาเลียนบอร์ก 
‘‘Amalienborg Palace’’ ซ่ึงเป็นสถานที่ประทบัของบรรดา
เหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวงัแห่งน้ีก่อสร้าง
ตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค่ อาคารของพระราชวงัตั้ง
ต่อกนัคลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซ่ึงรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่าง
สบายเน่ืองจากพระราชวงัแห่งน้ีไม่มีร้ัวกั้น โดยมีอนุสาวรียข์องกษตัริยเ์ดนมาร์กทรงมา้ตั้งอยู่
บนจตัุรัสดา้นหนา้ของพระราชวงั  

                           หากท่านใดที่ชอบเดินเล่น ถ่ายรูป ช้อปป้ิง หรืออยากจิบกาแฟ 
หอมกรุ่นพร้อมขนมเค้กแสนอร่อยที่ต้องห้ามพลาดถนน 
สายช้อปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรป “Strøget”  ที่ยา่นน้ีมีร้านกาแฟ
ที่มีช่ือเสียงเก่าแก่ที่สุด ชม และชิมขนมแดนิชแพสทรีสูตรตน้
ต าหรับที่มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดจนเลือกซ้ือของฝากมากมาย
ของเดนมาร์ก เช่น ขนมแดนิช หมอนและผา้ห่มขนเป็ดคุณภาพสูงจากเดนมาร์ก สินคา้ดีไซน์เก๋
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของสแกนดิเนเวยี วติามินบ ารุงผวิ หรือจะไปชิมไอศกรีมที่อร่อยที่สุด  
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ร้าขนมหรือคาเฟ่ที่น่าสนใจย่าน “Strøget” 

  
                                                                                     
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หรือ ส าหรับท่านที่อยากหาร้านอาหารดีๆ พร้อมจิบไวน์ 
 เราขอแนะน าให้ท่าน เลือกเดินเล่นที่ ท่าเรือนูฮาวน์ “ Nyhavn’’ 
ซ่ึงเป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ตั้งอยูริ่ม
ฝ่ังตะวนัออกของตวัเมือง ตามประวติัไดก้ล่าวไวว้า่ พระเจา้เฟร
เดอริกที่ 5 ทรงรับสัง่ใหส้ร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพือ่ให้
สะดวกง่ายต่อการขนยา้ยสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์
ส าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า 

Original Coffee Illum Rooftop 
ร้านคาเฟ่ที่เราอยากจะแนะน าใหท้่านที่แรกก็คือ  

Original Coffee Illum Rooftop เป็นร้านคาเฟ่ที่อยูย่า่น 
Strøget นกัใชเ้วลาเดินเทา้ประมาณ 3-5นาที ภายในร้าน

บรรยากาศจะเป็นโทนสีขาวสะอาดตา   

ที่ร้าน Original Coffee Illum Rooftop จะมีโซน Rooftopให้
ท่านไดช้มววิของยา่นร้านคา้ Strøget พร้อมท่านจะไดจิ้บชา

,กาแฟ หรือของหวานไปดว้ย 

 
Conditori La Glace 

อีกหน่ึงร้านที่อยากจะแนะทา่น คือร้าน Conditori La Glace  
ร้านน้ีเป็นร้านขนมหวานที่มีทั้ง เคก้ คุก้ก้ี ช็อคโกแลต และ

ผลิตภณัฑอี์กมากมายที่ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ซ่ึงท่านจะไดข้นม

หวานที่เป็นสูตรดั้งเดิมจากร้านน้ี และเพลิดเพลินกบั
บรรยากาศของร้าน Conditori La Glace ที่แสนจะคลาสสิก 
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ร้านค้าที่น่าสนใจใน “Nyhavn” 

 

 
          

 

 

 

 

 
 

Inspiration for take photo spot Day 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อีกหน่ึงร้านอาหารที่แนะน าทา่นเม่ือมาถึงท่าเรือนูฮาวน์  

ร้านน้ีช่ือวา่ร้าน “Skipperkroen” เป็นร้านขายอาหารทะเล เช่น  

ปลาเฮอร่ิง,แซลมอน หรือเมนูอ่ืนๆ ซ่ึงท่านสามารถทานคู่กบัไวน์

ของทางร้านพร้อมชมบรรยากาศท่าเรือท่าเรือนูฮาวน์ไปดว้ย 

 

ร้านอาหารร้านแรกที่แนะน าท่านช่ือวา่ร้าน “Marchal”             
ซ่ึงร้านอาหารร้านน้ีตอ้งท าการจอง ตวัร้านอยูใ่นโรงแรม 
D’Angleterre ไม่ไกลจากที่ท่องเที่ยวช่ือดงัของโคเปนเฮเกน 
Nyhavn ร้านน้ีมีบรรยากาศที่ค่อนขา้งหรูหรา  

ส่วนอาหารที่แนะน าของทางร้านน้ีคือ คาเวยีร์ และ หอยนางรม 
ซ่ึงเราแนะน าให้ท่านทานคู่กับไวน์ Moet Chandon  
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**หัวหน้าทัวร์จะน าท่านถ่ายภาพในจุดที่ดีทีสุ่ด** 
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14.30                  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่

ประเทศนอร์เวย ์โดยเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด และ
เพลิดเพลินไปกับส่ิงอ านวยความสะดวกภายในเรือ
ส าราญ อาทิเช่นไนตค์ลบั, บาร์, หอ้งเกมส์ ฯลฯ  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารภายในเรือส าราญ DFDS  

(ห้องพักภายในเรือส าราญแบบ INSIDE CABIN พักห้องละ 2 ท่านพร้อมห้องน ้าภายในห้อง) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือส าราญ DFDS   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮันฟอสส์ (Hønefoss) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชม.) ระหวา่งทางน าท่าน 
ชมและ ถ่ายรูปกบัฟยอร์ดอีกที่หน่ึงของประเทศนอร์เวย ์ 
น าท่านเดินเที่ยวชม เมืองฮันฟอสส์ อยูห่่างจากออสโลไป

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ท่านจะไดช้มความสวยงามของ 
เมืองฮนัฟอสส์ เหมาะส าหรับท่านที่ช่ืนชอบธรรมชาติ 

และ อากาศบริสุทธ์ิ 

 

 

 

 

 

วนัองัคารที ่5 พ.ย. 62  ออสโล – ฮันฟอสส์ – ออสโล 

     

        OSLO FJORD 
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กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางกลบั กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวง 

ของประเทศนอร์เวย ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง) 

อิสระให้ท่านเทีย่วชมเมืองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

กรุงออสโลเป็นเมืองที่ค่อนขา้งคึกคกั เพราะเป็นเมืองหลวง
ของประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงในกรุงออสโลก็มีส่ิงที่น่าสนใจ

มากมาย มียา่นร้านคา้ , ร้านขายของที่ระลึก, หรือใครที่

ชอบถ่ายรูป และ เป็นสาวกคาเฟ่ ก็ไม่ควรพลาด เพือ่ท่าน
แลว้ทางเราจึงขอยก ร้านคาเฟ่ หรือ ร้านคา้ที่ น่าสนใจมา

เพือ่เป็นไกดใ์ห ้กบัท่านในการท่องเที่ยวคร้ังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราขอเปิดเร่ืองด้วย ร้านคาเฟ่ทีน่่าสนใจในกรุงออสโล 
ซ่ึงร้านแรกท่ีเราของแนะน าท่านช่ือว่า W.b. Samson oslo 

เป็นร้านท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 120ปีเลยทีเดียว ร้านขนมอบแรกของเคา้

เปิดมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1894 ตอนน้ีมีหลายสาขาใน Oslo ดา้นในร้านตกแต่ง

แบบเรียบง่าย กระเบ้ืองสีขาว เกา้อ้ีไมสี้อ่อน เรียบหรู ดูดี  

ขนมท าในร้านสดใหม่ทุกวนั ในร้านมีห้องอบขนมเป็นกระจกใส  

สามารถเห็นการท าขนมอบของเคา้ได ้

ร้านต่อมาช่ือว่า Haralds Vaffel ร้านน้ีเป็นร้านวาฟเฟิลเล็กๆ ซ่ึงเมนูท่ีแนะน า
คือ วาฟเฟิลกบับลูชีส, วาฟเฟิลกบัไส้กรอก, วาฟเฟิลกบัมะพร้าว 

การตกแต่งโดยรวมของร้านจะเนอ้ไปทางสีสรรสดใสน่ารัก เหมาะแก่การถ่ายรูป 
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก 

Inspiration for take photo spot Day 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**หัวหน้าทัวร์จะน าท่านถ่ายภาพในจุดที่ดีทีสุ่ด** 

ยา่นร้านคา้ Bogstadveien oslo  
เป็นยา่นร้านคา้ท่ีอยูใ่จกลางของกรุงออสโล ท่ีน่ีท่านจะได ้

พบกบัร้านคา้ท่ีน่าสนใจมากมาย หรือ ร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ 
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เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม  
ชมสวนปฏิมากรรมวิกกลันด์ (Vigeland Park) สวนสาธารณะ
อนัเป็นผลงานของปฏิมากรรมที่มีช่ือเสียงที่สุดของนอร์เวย ์ซ่ึง
แสดงปฏิมากรรม การแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต และ
การหล่อรูปคนด้วยส า ริดเ ก่ียวกับวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ 
โดยเฉพาะ “เสาหินโมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร  
ที่ยิง่ใหญ่ที่สุด  
เข้าชมศาลาว่าการกรุงออสโล (City Hall) ซ่ึงเป็นที่แจกรางวลั
โนเบลสาขาสนัติภาพ มีเวลาสบายๆใหช้มและถ่ายรูปกบัอาคาร
ส าคัญบริเวณถนน Karl Johans Gate เช่น พระราชวงัหลวง,
รัฐสภา, โรงละคร, มหาวทิยาลยั 

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมือง คาร์ลสตัด (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแวเนร์น และขึ้นช่ือ

วา่เป็นเมืองแห่ง  การศึกษา เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของมหาวทิยาลยั

คาร์ลสตดั ที่ไดรั้บความสนใจจากนกัศึกษาทัว่มุมโลก รวมไป
ถึงนกัศึกษาไทยอีกดว้ย 

น าท่านชม โบสถ์ประจ าเมืองคาร์ลสตัด (Karlstad Cathedral)  

โบสถสี์ขาวสไตลบ์ารอคที่ตั้งโดดเด่นใจกลางเมืองคาร์ลสตดั 
จากนั้นใหท้่านไดเ้ดินเล่นชม ยา่นทาวน์สแคว ซ่ึง  เป็นจุด

ศูนยก์ลางของเมืองคาร์ลสตดั ใหท้่านไดเ้ดินชมและเลือกซ้ือ
ของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก 

วนัพุธที ่6 พ.ย. 62  ออสโล - คาร์ลสตัด 
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Inspiration for take photo spot Day 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หัวหน้าทัวร์จะน าท่านถ่ายภาพในจุดที่ดีทีสุ่ด** 
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เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม 

 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ตั้ งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลทิศ
ตะวนัออกของประเทศสวเีดน เจา้ของสมญานาม “เวนิสแห่ง
ยุโรปเหนือ” เน่ือง3จากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย 
โอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์เรน จึงท าใหก้รุงสตอกโฮลม์ 
งดงามแปลกตา  

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
ชมบริเวณภายนอก ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm 
City Hall) สัญลกัษณ์ของกรุงสตอกโฮลม์ ซ่ึงออกแบบการ
ก่อสร้างโดย “รังนาร์ ออสเบิร์ก” ตวัตึกก่อดว้ยอิฐแดงกว่า 8 
ล้านก้อน และในเดือนธันวาคมของทุกๆปี ที่ น่ีจะใช้เป็น
สถานที่จดังานมอบรางวลัใหผู้ท้ี่ไดรั้บรางวลัโนเบล 
ที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก  
 ชมพิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา (Vasa Museum) พิพิธภณัฑ์เรือ
รบโบราณที่จมระหวา่งการออกทะเลเม่ือปี ค.ศ. 1628 และจม
อยูใ่ตท้ะเลนาน 333 ปี ไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อยา่ง
สมบูรณ์ และจดัแสดงในพพิธิภณัฑว์าซา  

 

 

วนัพฤหัสบดทีี ่7 พ.ย. 62 คาร์ลสตัด – สตอกโฮล์ม - ตุรก ู
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หากมีเวลา ให้ท่านได้เดินเล่น กรุงสตอกโฮล์ม ในกรุงสตอกโฮลม์ มีสถานที่ส าหรับเดินเล่น

หลายแห่งไม่วา่จะเป็น อาคารสีลูกกวาด และ ววิริมน ้ าท  าใหเ้มืองน้ีเป็นหน่ึงในเมืองที่ดีที่สุด
ในยโุรปส าหรับผูรั้กการถ่ายภาพ ไม่วา่คุณจะเป็นผูท้ี่ช่ืนชอบการถ่ายภาพหรือเพยีงแค่มองหา

ทิวทศัน์ที่สวยงามรอบ ๆ เมืองจุดถ่ายรูปที่งดงามของ Stockholm แห่งน้ีแน่นอน นอกจากการ

ถ่ายภาพแลว้ร้านรวงในกรุงสตอกโฮลม์ เบเกอร่ีแสนอร่อย ร้านคา้น่ารักส าหรับซ้ือของฝาก ก็

แปลกใหม่ไม่แพก้ารถ่ายภาพอยา่งแน่นอนซ่ึงเราขอ ไกดร้์านคา้ที่น่าสนใจใหก้บัท่านเพือ่เพิม่

รสชาติใหก้ารการเดินทางท่องเที่ยวของท่านในคร้ังน้ี 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robin delselius ร้านน้ีเป็นร้านเบเกอร่ีที่หา้มพลาดใน

กรุงสตอกโฮลม์ ท่านจะไดล้องทานขนมอบ 

สูตรดั้งเดิมจากที่ร้านน้ี ไม่วา่จะเป็นคุก้ก้ี หรือขนมปัง 
รวมถึงเมนูอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
Designtorget เป็นร้านขายของดีไซดก๊ิ์บเก๋สไตล ์

สวดิีชและ นอร์ดิก ในร้านมีแบรนดเ์ช้ือสายสวดิีช  

จากแถบนอร์ดิกเช่นฟินแลนด ์เดนมาร์ก และจาก

ประเทศอ่ืนดว้ย หากอยากซ้ือของฝากสไตลน์อร์
ดิกก็ไม่ควรพลาดแวะดูแวะชม 

mailto:Tel:%200%20-2676%20-2200
mailto:info@tourlines.co.th


Scandinavia 4 Capitals 2019                                TOURLINES 
                                                                                                                    “The Art of Travel” 

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

https://tourlines.co.th 

 

Inspiration for take photo spot Day 4 
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**หัวหน้าทัวร์จะน าท่านถ่ายภาพในจุดที่ดีทีสุ่ด** 

16.00                  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพือ่เตรียมตวัเดินทางสู่ประเทศ 
ฟินแลนด์ โดยเรือส าราญ SILJA LINES ท่านสามารถเลือก
ซ้ือสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ อาทิเช่น ไนต์คลับ, 
บาร์, คาสิโน, หอ้งเกมส์ และท่านสามารถชมโชวต่์าง ๆ 
ที่ทางเรือจดัแสดงเป็นรอบๆ  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารภายในเรือส าราญSILJA LINE 
(ห้องพักภายในเรือส าราญแบบ INSIDE CABIN พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมห้องน ้าภายในห้อง)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือส าราญ SILJA LINE  
07.30 น. เดินทางถึงเมืองตุรกู (Turku) เมืองที่มีความส าคญั และเก่าแก่

อีกเมืองหน่ึงของประเทศฟินแลนด์ปัจจุบนัเป็นเมืองที่ใหญ่
เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ และมีพลเมืองราว 2 แสนคนก่อตั้ง
ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 เคยเป็นเมืองท่าส าคญัช่วงที่อยู่
ภายใต้การปกครองของประเทศสวีเดน และเคยเป็นเมือง
หลวงในช่วงเป็นราชรัฐฟินแลนด์ระหว่างปีค.ศ. 1809 – 1812 
ก่อนจะเปล่ียนเป็นกรุงเฮลซิงกิจวบจนปัจจุบนั  

 น าท่านเยีย่มชม มหาวิหารแห่งตุรกู (Cathedral Turku) 

โบสถแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นในช่วงปลาย  ศตวรรษที่ 13 และ อุทิศให้
เป็นมหาวหิารหลกัของฟินแลนดใ์นปี 1300 ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ

บิชอปคาทอลิกแห่งตุรกุ มนัถูกขยายอยา่งมากในศตวรรษที่ 

14 และ 15 ส่วนใหญ่ใชหิ้นเป็นวสัดุก่อสร้าง มหาวหิารแห่งน้ี
ไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัในช่วงที่เกิดไฟไหมค้ร้ังใหญ่

ของตุรกูในปี 1827 และไดรั้บการสร้างขึ้นมาใหม่ในภายหลงั 

 

วนัศุกร์ที ่8 พ.ย. 62  ตุรก ู– เฮลซิงก ิ 
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น าท่านเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์เจา้ของ
สมญานาม  “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เน่ืองจากความงดงาม
อนัโดดเด่นทางดา้นวฒันธรรม และสถาปัตยกรรมอนัไดรั้บ
อิทธิพลจากทั้งทางฝ่ังยโุรป และรัสเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย ชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) ตั้ งอยู่ในสวน

ซิเบลิอุส สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสิก
ช่ือดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า “ชอง ซิเบลิอุส” ผูแ้ต่ง
เพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้อง
เอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสาวรียท์ี่ต ั้งอยู่กลางแจ้ง
อยา่งโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตา และทนัสมยั  

                            อิสระให้ท่านเดินชมกรุงเฮซิงกด้ิวยตัวท่านเอง โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า 

 ซ่ึงในกรุงเฮลซิงกิ ก็มีร้านคา้สวยๆเก๋ๆมากมายใหท้่าเลือก ขึ้นอยูก่บัความชอบของแต่ละท่าน 

บางท่านอยากทานขนม บางท่านอยากซ้ือของฝาก ซ่ึงเราก็ไดน้ าร้านคา้ร้านขนมมาใหท้่านได้
เลือก เพือ่ใหท้่านทราบ วา่นอกจากโปรแกรมต่างๆที่ท่านจะไดไ้ปแลว้ ในกรุงเฮลซิงกิก็ยงัมีส่ิง

ที่น่าสนใจอ่ืนๆอีกมากมายที่ดึงดูดความสนใจของท่านนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

Café Regatta บ้านสีแดงหลงัเลก็น่ารักนีเ้ป็นร้านนีเ้ป็นคาเฟ่ 

น่ารัก เหมาะแก่การถ่ายรูป นอกจากความน่ารักของคาเฟ่แล้ว

นัน้สิง่ท่ีห้ามพลาดคือของท่ีน่ีคือ ขนมปังชินนามอ่น ทานกบั

โกโก้ร้อนๆในเวลาท่ีอากาศคอ่นข้าวหนาว ท่านจะได้บรรยากาศ

ของความเป็นคริสมาสเลก็ๆจากร้านนี ้  
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Mumin Keffe ไมว่า่ใครก็ต้องรู้จกั เจ้าตวัการ์ตนูท่ีหน้าตาคล้าย

หมสีูขาวสดุน่ารัก ช่ือ มมูนิ มีถิ่นก าเนิดอยู่ท่ีประเทศฟินแลนด์ 

ไมว่า่ใครมาท่ีเฮลซิงกิ ก็ต้องแวะถ่ายรูปทานขนมกบัคาเฟ่มมูนิ   

ต่อมาเรามากนัท่ียา่นชุมชนกนับา้ง ช่ือว่า Hallituskatu  

ซ่ึงบา้นเรือนแถวน้ีกเ้ป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีผูค้นนิยม 

มาถ่ายรูปกนั โดยบา้นเรือนในยา่นน้ีจะมีความโดดเด่น และ

สีสันสวยงาม เหมาะกบัคนท่ีชอบถ่ายรูป  

นอกจากนั้น ในบริเวณน้ี ก็มีร้านคา้ ร้านอาหาร รวมถึงคาเฟ่

ให้ท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือกนัมากมาย 

Marimekko outlet 
หากคุณหลงเสน่ห์ความเรียบง่ายท่ีสวยงามของการ
ออกแบบของสแกนดิเนเวียให้มุ่งหนา้ไปยงัร้านคา้แบรนด์
ชั้นน าของฟินแลนด ์Marimekko ท่ี Galleria Esplanad  
ท่ีน่ีคุณสามารถเลือกเส้ือผา้เส้ือผา้ท่ีเป็นท่ีนิยมผา้และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย 

 

mailto:Tel:%200%20-2676%20-2200
mailto:info@tourlines.co.th


Scandinavia 4 Capitals 2019                                TOURLINES 
                                                                                                                    “The Art of Travel” 

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

https://tourlines.co.th 

 ชมจตุรัสซีเนท สแควร์ (Senate Sqaure) ซ่ึงรายล้อมไปด้วย
อาคารส าคญัๆที่สร้างในยุคที่อยู่ใตก้ารปกครองของรัสเซีย 
จตุรัสกลางเมืองแห่งน้ี มีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหม่ืน
คน และเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจ
กลางจตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ประดิษฐาน
อยูอ่ยา่งโดดเด่นเป็นสง่า   

 ชมมหาวิหารอ ุสเปนสกี ้ (Uspenski Church) มหาว ิหาร
นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 
1868 ส าหรับมหาว ิหารแห่งน้ีถือว ่า เป็นเครื่องแสดงถึง
ความสัมพนัธ ์ของฟินแลนด ์ก บัร ัส เซีย ที ่เคยปกครอง
ฟินแลนด์อยูถึ่ง 108 ปี  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Inspiration for take photo spot Day 5 
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**หัวหน้าทัวร์จะน าท่านถ่ายภาพในจุดที่ดีทีสุ่ด** 
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น าท่านเดินทางสู่สนามบินวานตา เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยมีหวัหนา้ทวัร์คอย
อ านวยความสะดวกทางดา้นต่างๆ รวมถึงการขอคืนภาษี (Tax Refund) 

00.45 น. โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-143  
น าท่านออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

************************************************************************************* 

อัตราค่าบริการทัวร์ 

ผู้ใหญ่เดินทาง (พักคู่) 10 ท่าน  ท่านละ  71,500.-  บาท 

ผู้ใหญ่เดินทาง (พักคู่) 15-19 ท่าน   ท่านละ  69,500.-  บาท 

ผู้ใหญ่เดินทาง (พักคู่) 20 ท่านขึน้ไป  ท่านละ  67,500.-  บาท 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  12,000.-  บาท 

อตัราค่าบริการนี้รวม:  

* ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดัสายฟินแอร์  
(กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน้ // เฮลซิงกิ– กรุงเทพฯ) 
 (ส าหรับท่านท่ีตอ้งการอพัเกรดตัว๋โดยสารเป็นชั้นธุรกิจ รบกวนแจง้ให้ทางบริษทัฯทราบล่วงหนา้) 
* ค่าวีซ่า 
* ค่ารถโคช้, ค่าท่ีพกั ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
* หัวหนา้ทวัร์บริการความสะดวก, ค่าไกดท์อ้งถ่ิน 
* ค่าประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,500,000.-  บาท 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม:   
* ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น เคร่ืองด่ืม โทรศพัท ์มินิบาร์ บริการเก่ียวกบัการส่ือสารทุกชนิด ฯลฯ 
* ค่าหนงัสือเดินทาง, ค่า upgrade ตัว๋เคร่ืองบิน, optional tour 
* ค่าน ้ าหนกักระเป๋าท่ีเกิน 
* ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ ค่าทิปคนขบัรถ 
* ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
 

วนัเสาร์ที ่9 พ.ย. 62 เฮลซิงก ิ– กรุงเทพ 
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หมายเหตุ : ราคาที่แจง้ไวน้ี้อาจเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับราคาของสายการบิน, โรงแรม, อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ก่อนการ
เดินทางและจ านวนผูร่้วมเดินทางจริง กรณีที่ท่านตอ้งการเดินทางกลบัไม่พร้อมกบัคณะในกรุ๊ปทวัร์ กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อจะไดท้  า
การส ารองที่นั่งขากลบัให้ท่าน โดยท่านจะตอ้งช าระค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  
 

*** การช าระเงิน : กรุณาช าระค่าจองตัว๋เคร่ืองบิน และที่พกั ท่านละ 20,000.- บาท 
ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมด ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง *** 
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