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“Scandinavia 4 Capitals” 
Finland – Sweden – Norway – Denmark 

Helsinki – Silja Line – Stockholm – Karlstad – Oslo – DFDS – Copenhagen 

20 – 26 October 2018 

By FINNAIR (AY) 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันเสำร์ที่ 20 ต.ค. 61 กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด์) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน FINNAIR (เคำน์เตอร์ G) 
โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกทางดา้นต่างๆก่อนการเดินทาง 

23.35 น. โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-144 น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์
  (กรุณาจดัเส้ือผา้ใส่กระเป๋าใบเล็ก ส าหรับพกัคา้งคืนในเรือส าราญ SILJA LINE หน่ึงคืน) 
วันอำทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 กรุงเฮลซิงกิ – อนุสำวรีย์ซิเบลิอุส – จัตุรัสซีเนท – มหำวิหำรอุสเปนสกี ้– ตลำดพื้นเมือง –     

เรือส ำรำญ SILJA LINE 
06.05 น. เดินทางถึงสนำมบินวำนตำ (Vantaa Airport) ประเทศฟินแลนด์ พร้อมน าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้

เมือง และศุลกากร 
 จากนั้น น าท่านชมกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงของประเทศ

ฟินแลนด์ เจา้ของสมญานาม  “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เน่ืองจาก
ความงดงามอนัโดดเด่นทางดา้นวฒันธรรม และสถาปัตยกรรมอนั
ไดรั้บอิทธิพลจากทั้งทางฝ่ังยโุรป และรัสเซีย 

 ชมอนุสำวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) ตั้งอยูใ่นสวนซิเบลิอุส 
สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสิกช่ือดังของโลก
ชาวฟินแลนด์นามว่า “ชอง ซิเบลิอุส” ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลง
ปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะ
เป็นอนุสาวรียท์ี่ต ั้งอยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเด่นเป็นสง่า แปลกตา และทนัสมยั  

 ชมจตุรัสซีเนท สแควร์ (Senate Sqaure) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยอาคาร
ส าคญัๆที่สร้างในยุคที่อยู่ใตก้ารปกครองของรัสเซีย จตุรัสกลาง
เมืองแห่งน้ี มีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหม่ืนคน และเป็น
ศูนยก์ลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี 
อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ประดิษฐานอยูอ่ยา่งโดดเด่นเป็นสง่า   

 ชมมหำวิหำรอ ุสเปนสกี ้ (Uspenski Church) มหาว ิหารนิกาย
ออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868 ส าหรับ
มหาว ิหารแห่งน้ีถือว ่า เป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพนัธ ์ของ
ฟินแลนด์กบัรัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยูถึ่ง 108 ปี  
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน  
บ่าย ชมตลาดพื้นเมือง ซ่ึงในระหว่างน้ีจะมีชาวเมืองน าสินคา้มาขายมากมาย รวมทั้งปลานานาชนิด และ

ผลิตภณัฑจ์ากกวางเรนเดียร์ แลว้ไปชมยา่นถนนที่สวยงามที่สุดของ
กรุงเฮลซิงกิที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสม 
สวีดิช เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงัของฟินแลนด์ เช่น Ittala, 
Arabia, Marrimekko หรือไปชมหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั  

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่ประเทศสวีเดน โดยเรือส าราญ SILJA LINES ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกบั
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ อาทิเช่น ไนตค์ลบั, บาร์, 
คาสิโน, หอ้งเกมส์ และท่านสามารถชมโชวต่์างๆที่ทางเรือจดัแสดง
เป็นรอบๆ  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรภำยในเรือส ำรำญ SILJA LINE 
(ห้องพักภำยในเรือส ำรำญแบบ INSIDE CABIN พักห้องละ 2 ท่ำน พร้อมห้องน ้ำภำยในห้อง) 

วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 61 กรุงสตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน) – ศำลำว่ำกำรกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวำซำ – 
พระรำชวังหลวง – คำลสตัท 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตำคำรภำยในเรือส ำรำญ SILJA LINE  
09.30 น. เดินทางถึงกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศ

สวีเดน ตั้ งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลทิศตะวนัออกของประเทศสวีเดน 
เจา้ของสมญานาม “เวนิสแห่งยโุรปเหนือ” เน่ืองจากเป็นประเทศที่
มีเกาะเล็กเกาะนอ้ย โอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร์เรน จึงท าให้กรุง
สตอกโฮลม์งดงามแปลกตา 
ชมศำลำว่ำกำรกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm City Hall) สัญลกัษณ์
ของกรุงสตอกโฮลม์ ซ่ึงออกแบบการก่อสร้างโดย “รังนาร์ ออ
สเบิร์ก” ตวัตึกก่อดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และในเดือนธนัวาคม
ของทุกๆปี ที่น่ีจะใช้เป็นสถานที่จัดงานมอบรางวลัให้ผูท้ี่ได้รับ
รางวลัโนเบลที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก  
ชมพิพิธภัณฑ์เรือรบวำซำ (Vasa Museum) พิพิธภัณฑ์เ รือรบ
โบราณที่จมระหว่างการออกทะเลเม่ือปี ค.ศ. 1628 และจมอยู่ใต้
ทะเลนาน 333 ปี ไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อยา่งสมบูรณ์และ
จดัแสดงในพพิธิภณัฑว์าซา  
ถ่ำยภำพบริเวณภำยนอกพระรำชวังหลวง (Royal Palace) ซ่ึงเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของ
ราชวงศส์วีเดน มีลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาร้อค สร้างขึ้น
เม่ือปี ค.ศ. 1754 ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีราชวงศส์วเีดน ยงัใชพ้ระราชวงัแห่ง
น้ีเป็นที่ทรงงานอีกดว้ย  

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางผ่านป่าเขาอันงดงามสู่เมืองคำลสตัท (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์นอัน
งดงามของประเทศสวีเดน จนไดรั้บการขนานนามว่า “ไวก้ิงแห่ง
สแกนดิเนเวยี” 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรจีน 
จากนั้ น น าท่านเดินทางเข้าที่พกั Scandic Hotel Winn Karlstad 
หรือระดบัเดียวกนั 
(กรุณาจดัเส้ือผา้ใส่กระเป๋าใบเล็ก ส าหรับพกัคา้งคืนในเรือส าราญ DFDS หน่ึงคืน) 

วันอังคำรที่ 23 ต.ค. 61 คำลสตัท – กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์) – สวนปฏิมำกรรมวิกกลันด์ – ลำนกระโดดสกี –  
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ – เรือส ำรำญ DFDS 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ ซ่ึงตวัเมืองประกอบดว้ยเกาะ 40 
เกาะ เดิมเคยเป็นชุมชนใหญ่ของชาวไวก้ิงโบราณ ปัจจุบนัเป็น
เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก  
ชมสวนประติมำกรรมวิกกลันด์ (Vigeland Park) สวนสาธารณะ
อันเป็นผลงานของปฏิมากรรมที่มีช่ือเสียงที่สุดของนอร์เวย ์ ซ่ึง
แสดงประติมากรรม การแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนดว้ยส าริดเก่ียวกบัวฏั
จกัรของชีวิตมนุษย ์โดยเฉพาะ “เสาหินโมโนลิธ” กลางสวนที่สูง
ถึง 17 เมตร ที่ยิง่ใหญ่ที่สุด  

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน  
บ่าย  ชมลำนกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน (Holmenkollen) ที่สูงตระหง่าน

อยูบ่นยอดเขา สถานที่แข่งขนักระโดดสกีที่มีช่ือเสียงที่สุดของนอร์เวย ์ที่ปัจจุบนัท าการปรับปรุงใหม่ 
เคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ซ่ึง
นอร์เวยเ์ป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1952 โดยปกติ
ในช่วงเดือนมีนาคม ที่น่ี เป็นสถานที่ชุมนุม และแข่งขนัของนกัเล่น
สกีทัว่โลก สามารถจุผูช้มไดถึ้งหลายหม่ืนคน 
ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (Viking Ship Museum) ที่เก่าแก่ และมีช่ือเสียงของกรุงออสโล ฟังเร่ืองราว
ความเป็นมาของเรือไวก้ิง อายพุนักว่าปี และการเดินทางของชาว
ไวก้ิงในอดีต ในพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีมีเรือไวก้ิง 3 ล า ซ่ึงล าที่ยาวที่สุด
คือ 24 เมตร โดยชาวนอร์เวย์ได้ขุดพบ และน าแต่ละช้ินมา
ประกอบเป็นรูปเรือไดเ้กือบสมบูรณ์   

 15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่ประเทศเดนมาร์ก 
โดยเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้า
ปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในเรือส าราญ อาทิเช่นไนตค์ลบั, บาร์, หอ้งเกมส์ ฯลฯ  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรภำยในเรือส ำรำญ DFDS  
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(ห้องพักภำยในเรือส ำรำญแบบ INSIDE CABIN พักห้องละ 2 ท่ำน พร้อมห้องน ้ำภำยในห้อง) 
วันพุธที่ 24 ต.ค. 61 กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมำร์ก) – พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก – น ้ำพุเกฟิออน –          

รูปป้ันเงือกน้อย – ถนนสำยช้อปป้ิง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตำคำรภำยในเรือส ำรำญ DFDS  
09.30 น. เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยูช่ายฝ่ังตะวนัออกของเกาะ     

ซีแลนด์ เป็นยา่นธุรกิจที่ส าคญั เน่ืองจากมีการท าประมง และเป็น
เมืองท่าของการขนส่งสินคา้การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีก
ทั้ งยงัเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงามน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการ
ผสมผสานวถีิชีวติหลากหลาย  
ถ่ำยรูปบริเวณภำยนอกพระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ซ่ึงเป็นสถานที่ประทบัของ
บรรดาเหล่าพระราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก พระราชวงัแห่งน้ีก่อสร้าง
ตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค่ อาคารของพระราชวงัตั้งต่อกนั
คลา้ยเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกวา้งซ่ึงรถสามารถแล่น
ผ่านไปมาไดอ้ยา่งสบายเน่ืองจากพระราชวงัแห่งน้ีไม่มีร้ัวกั้น โดย
มีอนุสาวรียข์องกษตัริยเ์ดนมาร์กทรงมา้ตั้งอยูบ่นจตัุรัสดา้นหนา้ของพระราชวงั  
ชมน ้ ำพุ เกฟิออน (Gefion Fountain) น ้ าพุขนาดใหญ่รูปทรง
แปลกตา คลา้ยธารน ้ าตกที่ไหลริน ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหน้าท่าเรือเมือง
โคเปนเฮเกน้ มีต  านานเล่าว่า ราชินีเกฟิออนไดรั้บมอบหมายจาก
เทพเจ้าผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ให้กอบกู้ชาติบ้านเมือง พระนางจึงให้
พระโอรสทั้งส่ีของพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกนัไถพื้นดินจนกลายเป็นแผ่นดินเดนมาร์ก
ในปัจจุบนั   
ชม และถ่ำยรูปกับเงือกน้อย (Little Mermaid) รูปป้ันเงือกน้อยเป็นรูปป้ันส าริดรูปเงือกนัง่อยูบ่นกอ้น
หิน ตั้ งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเก้น ซ่ึงที่ น่ีถือเป็น
สญัลกัษณ์ และจุดท่องเที่ยวส าคญัแห่งหน่ึงของกรุงโคเปนเฮเกน้ 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 
บ่าย อิสระให้ท่านจิบกาแฟหอมกรุ่นพร้อมขนมเคก้แสนอร่อยที่ร้าน

กาแฟที่มีช่ือเสียงเก่าแก่ที่สุด ชม และชิมขนมแดนิชแพสทรีสูตรต้นต าหรับที่มีให้เลือกมากมาย 
ตลอดจนเลือกซ้ือของฝากมากมายของเดนมาร์ก เช่น ขนมแดนิช 
หมอนและผา้ห่มขนเป็ดคุณภาพสูงจากเดนมาร์ก สินคา้ดีไซน์เก๋
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของสแกนดิเนเวยี วติามินบ ารุงผวิ หรือจะไปชิม
ไอศกรีมที่อร่อยที่สุด บริเวณถนนสายชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรป 
“Strøget”  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ บริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง 
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้ที่พกั Comfort Hotel Vesterbro หรือระดบัเดียวกนั 
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วันพฤหัสที่ 25 ต.ค. 61 กรุงโคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สนำมบินกัสตรุป (Kustrup Airport) เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อม
หวัหนา้ทวัร์คอยอ านวยความสะดวก และใหค้  าแนะน าทางดา้นการขอคืนภาษี (Tax Refund) 

13.20 น. โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY-954/AY-141 น าท่านออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
(แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง ณ สนำมบินวำนตำ ประเทศฟินแลนด์) 

วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 กรุงเทพฯ 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และประทบัใจยิง่.......... 

************************************************** 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ เดินทำงพร้อมกนั 20 ท่ำนขึน้ไป 

ผู้ใหญ่เดินทำง (พักคู่)   ท่านละ  59,900.-  บาท 

ผู้ใหญ่เดินทำง (พักเดี่ยว) เพิม่ท่านละ  12,000.-  บาท 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม:   
* ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั (FINNAIR) (กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ / กรุงโคเปนเฮเกน้ – กรุงเฮลซิงกิ / กรุง
เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ)  
*****หากท่านใดมีความประสงค ์Upgrade ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารเป็นชั้นธุรกิจ กรุณาติดต่อทางบริษทัฯ***** 
* ค่าวซ่ีา และค่าบริการท าวซ่ีาเชงเกน้ (ประเทศนอร์เวย)์ 
* ค่ารถโคช้, ค่าที่พกั และอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 
*****หากท่านใดมีความประสงค ์Upgrade หอ้งพกัในเรือส าราญเป็บแบบมีหนา้ต่าง กรุณาติดต่อทางบริษทัฯ โดยมี
ค่าใชจ่้ายเพิม่เติมท่านละ 2,000.- บาท***** 
* หวัหนา้ทวัร์บริการความสะดวก, ค่าไกดท์อ้งถ่ิน 
* ค่าน ้ าหนกักระเป๋าท่านละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม 
* ค่าประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000. -  บาท 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม:  
* ค่า Fuel Surcharge จากทางสายการบิน หากมีการเก็บเพิม่เติม หลงัวนัที่ 1 ก.ย. 2561 
*  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น เคร่ืองด่ืม โทรศพัท ์มินิบาร์ บริการเก่ียวกบัการส่ือสารทุกชนิด ฯลฯ 
* ค่าหนงัสือเดินทาง, ค่าupgrade ตัว๋เคร่ืองบิน, optional tour 
* ค่าน ้ าหนกักระเป๋าที่เกิน 
*  ค่าทิปในการใหบ้ริการจากพนกังานขบัรถ, มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์                                                                             
* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
 
หมำยเหตุ: ราคาที่แจง้ไวน้ี้อาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัราคาของสายการบิน, โรงแรม, อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหวา่งประเทศ ก่อนการเดินทางและจ านวนผูร่้วมเดินทางจริง กรณีที่ท่านตอ้งการเดินทางกลบัไม่พร้อมกบัคณะในกรุ๊ป
ทวัร์ กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบล่วงหนา้  
 
*****กำรช ำระเงิน : กรุณาช าระค่าจองตัว๋เคร่ืองบินและที่พกั ท่านละ 20,000.- บาท ที่เหลือช าระภายใน 20 วนั ก่อนการ
เดินทาง ***** 
 
 
 
 


