โคเปนเฮเก้ น - ล่ องเรือสำรำญ DFDS - ออสโล - นั่งรถไฟสำยโรแมนติก - ฟลัม
ล่ องเรือชมฟจอร์ ด - เบอร์ เกน - บริกเกน - เกียโล - สวนประติมำกรรมวิกแลนด์
ย่ ำนเอเคอร์ บรูค – กำรช้ อปปิ ้ งที่ ย่ ำนคำร์ ล โจฮันสตรีท - คำร์ ลสตัด – เออเรบรู
สต๊ อกโฮล์ ม - ล่ องเรือสำรำญ SILJA LINE - เฮลซิงกิ
กำหนดกำรเดินทำง
17-25 ต.ค. 2561
( กรุณำสำรองที่น่ ังล่ วงหน้ ำก่ อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 8 สัปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)
วันพุธที่ 17 ต.ค.61 (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ
17.30
คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิเคำน์ เตอร์ สำยกำรบินฟิ นน์ แอร์ เจ้ ำหน้ ำที่ คอยอำนวยควำมสะดวก
ก่ อนกำรเดินทำง
20.55
ออกเดินทำงสู่สนำมบินโดฮำ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เที่ยวบินที่ QR833
วันพฤหัสฯที่ 18 ต.ค.61 (2) โคเปนเฮเก้ น – ล่ องเรื อสำรำญ DFDS
00.05
ถึงสนำมบินโดฮำ (รอเปลี่ยนเครื่อง 1 ชั่วโมง)
01.35
ออกเดินทำงสู่โคเปนเฮเก้ น โดยสำยกำรบินฟิ นน์ แอร์ เที่ยวบินที่ QR161
07.05
เดินทำงถึงกรุงโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมำร์ ก ตังอยู
้ ่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้ อมรอบด้ วยพื ้นนา้
เกือบทังหมดภู
้
มิประเทศประกอบด้ วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho นำท่ ำนชมตัว
เมื อ งโคเปนเฮเก้ น ซึ่ง ตังอยู
้ ่ ระหว่างทะเลบอลติค และทะเลเหนื อ ล้ อมรอบด้ วยพืน้ นา้ เกื อ บทัง้ หมดภูมิประเทศ
ประกอบด้ วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ นาท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้ อยลิตเติล้ เมอร์ เมด
Little Mermaid สัญลักษณ์ ของเมือง จากนัน้ ชม นำ้ พุเกฟิ ออน ซึ่งเป็ นผลงานแอนเดอร์ ส บุนด์การ์ ด สร้ างให้ เป็ น
สัญ ลักษณ์ ของเมือ งในโอกาสครบรอบปี ที่ 50 จากนัน้ ชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลี ยนบอร์ ก ” (Amalienborg
Palace) ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

จากนันน
้ าท่านสู่ย่านนูฮาวน์ “NYHAVN” ซึ่งเป็ นท่าเรื อ เก่าที่ มีการขุดคลองเชื่ อมต่อกับทะเลและยังเป็ นที่ ตงของ
ั้
บ้ านเรื อ นตังแต่
้ ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 17 นาท่านชมจัตรุ ั สซิตีฮ้ อลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือ ง
พร้ อมอิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นหรื อช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ย่านถนน “สตรอยเกท์ ” นาคณะลงเรื อสาราญขนาดใหญ่ ดี
เอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้ วยสิง่ อานวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับ
การเลือกชมสินค้ าปลอดภาษี ฯลฯ ล่องสูท่ ะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงออสโล ประเทศ
นอร์ เวย์ สูก่ รุงโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก
ค่ำ
บริ กำรอำหำรมื อ้ ค่ ำ แบบบุฟเฟ่ ต์ อ ำหำรทะเลเมนู พิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scandinavian Seafood
พร้ อมเครื่องดื่มท่ ำนละ 1 แก้ ว
ที่พัก :
บนเรือ DFDS พักห้ องละ 2 ท่ ำน (SEA VIEW CABIN)
วันศุกร์ ท่ ี 19 ต.ค.61 (3) ออสโล – นั่งรถไฟสำยโรแมนติก – ฟลัม
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ ำนออกเดินทำงสู่แหล่ งแนวฟจอร์ ดอันงดงำม ชื่นชมกับธรรมชาติของนา้ ตกที่ไหลริ นจากภูผาอันสูงชันลงสู่
เบื ้องล่างเป็ นภาพที่ติดตาตรึ งใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองกอลเพื่อ รับประทานอาหาร เป็ นเมือ งสกีรีสอร์ ท ที่ มี
ชื่อเสียงของประเทศนอร์ เวย์
เที่ยง
บริกำรอำหำรมือ้ กลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนนั่งรถไฟสำยโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่ งดังที่สุดตำมเส้ นทำง ฟลัม – ไมร์ ดำล ชมความสวยงาม
ของธรรมชาติบริ สทุ ธิ์ และน ้าตกที่ละลายมาจากธารนา้ แข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทัง้
ปวง ทิว ทัศน์ ตลอดเส้ นทางจะตรึ งตาตรึ งใจท่า นไปอี ก นาน จากนัน้ มีเ วลาให้ ท่ านเดิน เล่น ชมความงามของตัว
เมืองฟลัม
ค่ำ
บริกำรอำหำรมือ้ ค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่:
FREITHEIM HOTEL หรือระดับใกล้ เคียง
วันเสำร์ ท่ ี 20 ต.ค.61 (4) ล่ องเรือชมฟจอร์ ด – เบอร์ เกน – บริกเกน– เกียโล
เช้ ำ
บริกำรอำหำรมือ้ เช้ ำ ณ ห้ องอำหำรในเรือสำรำญ
นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อล่ องเรื อชมซอจ์ นฟจอร์ ด ชมทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอร์ ดที่สวยที่สดุ แห่ง
หนึ่ง ของโลก รายล้ อ มด้ วยภูผาหินสูงตระหง่านที่ ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริ มฝั่ งมีบ้า น
ซัมเมอร์ เฮ้ าส์ ที่สร้ างจากไม้ สนเป็ นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิร้ ูลืม จากนันเดิ
้ นทางต่อสูเ่ มืองเบอร์ เกน Bergen (147 กม.)
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นำท่ ำนเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์ เก้ น ชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen สิ่งก่อสร้ างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์
อาคารไม้ สีสนั สวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี จนได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)
เดินทางสูเ่ มืองเกียโล Geilo (244 กม.) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ ทยอดนิยมในเขตภูมภิ าคของฟยอร์ ด นอร์ เวย์ ที่ตงอยู
ั ้ ่ บน
เขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมือ งเกี ยโล ในฤดูร้อ นจะกลายเป็ นที่ รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่ นชมความ
บริสทุ ธิ์ของธรรมชาติ กลุม่ นักเดินข้ ามเขา กลุม่ นักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้ งต่างๆ
ค่ำ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ :
GEILO HOTEL หรือระดับใกล้ เคียง
บ่ ำย

วันอำทิตย์ ท่ ี 21 ต.ค.61 (5) เกลโล่ – ออสโล – สวนประติมำกรรมวิกแลนด์
ย่ ำนเอเคอร์ บรูค – กำรช้ อปปิ ้ งที่ ย่ ำนคำร์ ล โจฮันสตรีท
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเข้ าสู่กรุงออสโล (222 กม.) ตังอยู
้ ่ขอบด้ านเหนือของอ่าวฟยอร์ ดที่ ชื่อ ออสโลฟยอร์ ด ตัวเมือ งประกอบด้ วย
เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สดุ ชื่อ MALMOYA นอกจากนี ้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็ นแหล่งนา้ จืดสาคัญ นา
ท่านขึ ้น สูจ่ ดุ ชมวิว ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN) ซึ่งสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่แข่งขันกระโดด
สกีที่มี่ชื่อเสียงที่สดุ ของนอร์ เวย์
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาท่ ำนเข้ ำสู่สวนประติมำกรรมวิกแลนด์ ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์ เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้ เวลา
40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึง เห็นวัฎ จักรในหนึ่งชี วิตของมนุษย์ตรงใจกลางของ
อุทยานเป็ นที่ตงของรู
ั้
ปแกะสลักชิ ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) ที่แกะสลักจากหินสลักแกรนิตเพียง
แห่งเดียว จากนันชมวิ
้ วทิวทัศน์ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) ท่าเรื อเป็ นที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว และที่ตงั ้
ของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดทู นั สมัย ประดับไปด้ วยน ้าพุ สวน และประติมากรรม
เติมแต่งให้ ดกู ลมกลืน อิสระกับการช้ อปปิ ง้ ที่ ย่านคาร์ ล โจฮันสตรี ท (KARL JOHAN STREET) เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่
เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้ าของฝากที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้ น อิสระให้ ท่านช้
อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่:
SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้ เคียง
วันจันทร์ ท่ ี 22 ต.ค.61 (6) ออสโล – คำร์ ลสตัด – เออเรบรู – สต๊ อกโฮล์ ม
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคำร์ ลสตัท “KARLSTAD” (222 กม.) คาร์ ลสตัดเป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ตังอยู
้ ่
ริมแม่น ้าเดลต้ าที่ยาวที่สดุ ในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทาง
การค้ าของชาวไวกิ ้งมาตังแต่
้ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นำท่ ำ นชมเมื อ งคำร์ ลสตัด เมือ งนี ส้ ร้ างเมื่อ ปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ ล ซึ่งต่อ มาคือ กษัตริ ย์ ชาร์ ลที่ 9 แห่ง
ราชวงศ์สวีดชิ ชื่อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตรุ ัส
ใจกลางเมือง จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองเออเรบรู “OREBRO” (109 กม.) บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู
(Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตังอยู
้ ่บนเกาะเล็กๆ บนแม่นา้ สวาร์
ตาน “Svartan River” สร้ างขึ ้นครัง้ แรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa) จากนัน้ เดินทางสู่กรุงส
ต๊ อกโฮล์ม (190 กม.)
ค่ำ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่:

QUALITY GLOBE HOTEL, STOCKHOLM หรือระดับใกล้ เคียง

วันอังคำรที่ 23 ต.ค.61 (7) สต๊ อคโฮล์ ม – ชมเมือง – ล่ องเรือสำรำญ SILJA LINE
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ ำนเข้ ำชมศำลำว่ ำกำรเมือง (CITY HALL) สถานที่จดั งานเลี ้ยงให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึกก่อสร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า 8 ล้ านก้ อนและตกแต่งผนัง
ในห้ องเต้ นราที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้ านชิน ใช้ เวลาใน การก่อสร้ างนานถึง 12 ปี แล้ วเสร็จในปี ค.ศ. 1911
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นำท่ ำนชมเมื องเก่ ำ “แกมล่ ำ สแตน” ซึ่งตังอยู
้ ่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็ น โดยมี
สะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็ นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้ วย จึงทาให้ เป็ นที่มาของ
สมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี ้ โดยที่นี่เป็ นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์ และความ
ทันสมัยของร้ านค้ าที่เรี ยงรายมากมายบนท้ องถนนแคบๆ ของเมือง จากนัน้ อิสระให้ ท่านเลือกซือ้ ของฝากและของที่
ระลึก ย่านถนนช้ อปปิ ง้ DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์ม หรื อช้ อปปิ ง้ ที่ห้างสรรพสินค้ าเอ็นเค NK ซึ่งเป็ น
“ห้ างที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศัย นำท่ ำนเดินทำงสู่ท่ำเรื อ เพื่อเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรื อ
สำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลียไลน์ ” Silja Line ซึ่งเป็ นเรื อสมุทร ขนาดใหญ่ที่สดุ ของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเล
บอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้ านอาหาร, บาร์ , ไนต์คลับ, ดิสโก้ เธค, ศูนย์
สันทนาการสาหรับครอบครัว ร้ านค้ าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะ
แก่งหิน ท่าเรื อ และบ้ านไม้ สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง
ค่ำ
บริกำรอำหำรมือ้ ค่ ำ แบบบุฟ เฟ่ ต์ อ ำหำรทะเลเมนู พิเศษ สแกนดิเนเวียนซี ฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ
ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์ เวีย และปลาแซลมอน
แบบต่างๆพร้ อมทังชิ
้ มไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี ้
ที่พัก :
บนเรือสำรำญซิลเลียไลน์ : SILJA LINE พักห้ องละ 2 ท่ ำน (SEA VIEW CABIN)
วันพุธที่ 24 ต.ค.61 (8)
เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทำงกลับ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ ห้ องอำหำรในเรือ SILJA LINE
เรื อเข้ าเทียบฝั่งกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟิ นแลนด์ ซึ่งมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้ าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” นาท่าน
เข้ าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สร้ างขึ ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา
โบสถ์ ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 มี รูปร่ างคล้ ายจานบิน จากนัน้ เยี่ยมชมมหาวิหาร
Uspensy ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ที่งดงามด้ วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซีย จากนัน้ ชม “จัตรุ ัส
รัฐ สภา” Senate Square ซึ่งเป็ นที่ ตงั ้ ของอนุสาวรี ย์พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิ หารใหญ่ นิกายรู เธอรั น
นอกจากนันยั
้ งมี “อนุสาวรี ย์ซิเบลิอซุ ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผ้ แู ต่งเพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่าย

นำท่ ำนชม “ตลำดนั ดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่
ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด
อาหารผลไม้ และดอกไม้ แล้ ว ยั ง แป็ นที่ ตั ง้
สถานที่สาคัญ อาทิ ทาเนียบระธานาธิบดี, ศาลา
กลางและโบสถ์ ชมย่ านถนนเอสปลานาดิ
Esplanadi ที่ สองข้ า งทางเต็ม ไปด้ ว ยอาคาร
สไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรี ยงรายไปด้ วยสินค้ าชื่ อ
ดัง อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ในห้ างสรรพสินค้ าชื่อ
ดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย // สมควรแก่
เวลา เดินทางสูส่ นามบิน
*** อำหำรเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ***
23.20
ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เที่ยวบินที่ QR308
วันพฤหัสที่ 25 ต.ค.61 (9) โดฮำ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
05.30
ถึงสนำมบินโดฮำ (รอเปลี่ยนเครื่อง 2.30 ชั่วโมง)
08.00
เดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เที่ยวบินที่ QR832
19.00
เดินทำงถึงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้ า
ของสายการบิน และสถานการณ์ ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้ เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการ
เดินทาง บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนัน้ ทัง้ นีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้
ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมูค่ ณะเป็ นสาคัญ
อัตรำค่ ำบริกำร
ช่ วงออกเดินทำง
ผู้ใหญ่ พัก เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี พักท่ ำนเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
จ่ ำยเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )
17-25 ต.ค. 2561
72,900
72,900
72,900
18,900
ต้ องกำรเดินทำงโดยชัน้ ธุรกิจ Business Classกรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ ำหน้ ำที่บริษัทฯ

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้ น // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ (หรื อสลับไป-กลับ)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ ในรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้ นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้ าพักตรง กับงานเทศกาลเทรดแฟร์
หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ ความรู้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำค่ ำบริกำรนี ไ้ ม่ รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่ ำทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่ ำน (ท่ำนละ 14 ยูโร)
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ วันละ 100 บำท/วัน/ท่ ำน (ท่ ำนละ 900 บำท)
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำบริกำรวีซ่ำ 4,500 บำท
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน ้ามันที่ทางสายการบินแจ้ งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้ จดั ให้ แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่าน)
เงื่อนไขกำรสำรองที่น่ ัง และกำรชำระเงิน
กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมแฟกซ์สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริ ษัท
และค่าใช้ จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 20 ท่าน และหรื อ
ผู้ร่ ว มเดิน ทางในคณะไม่ส ามารถผ่า นการพิจ ารณาวี ซ่ า ได้ ค รบ 20 ท่ า น ซึ่ ง ในกรณี นี ้ ทางบริ ษั ท ฯ ยิ น ดี คื น เงิ น ให้ ทัง้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ าท่านต้ องการ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อ เกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้

หมำยเหตุ
o ทำงบริษัทจะทำกำรยื่นวีซ่ำของท่ ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสำรองที่น่ ังครบ 25 ท่ ำน และได้ รับคิวกำรตอบรั บจำกทำงสถำนทูต
เนื่องจากบริ ษัทจะต้ องใช้ เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ปในการยื่ นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่ อ งบิน , ห้ องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้ องรอให้ คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้ กบั ทางท่านได้ อย่างถูกต้ อง
o หำกในช่ วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทางบริษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้ องเดินทาง
มายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสำรต่ ำงๆที่ใช้ ในกำรยื่นวีซ่ำท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริ ษัททัวร์ เป็ นผู้กาหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่ นวีซ่าท่องเที่ ยวทวีปยุโรป กรุณ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามที่สถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ มิได้ เป็ นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้ กับทาง
ท่าน
 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้ องเสียค่ ำใช้ จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี ้
- ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ ำดำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสิ
้ ้นแม้ วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่ องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้ าออกตัว๋ มาแล้ วจะต้ องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้ องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืน
ให้ ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสียแต่คา่ มัดจาตัว๋ ตามจริงเท่านัน้
- ค่ ำห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้ องโดนค่ามัดจาห้ องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้ องยึดค่าห้ อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบ และมี
เอกสารชี ้แจงให้ ท่านเข้ าใจ
 หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้ วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด 100%
 ทำงบริษัทเริ่มต้ น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ ำงจังหวัด หรื อต่ ำงประเทศ และจะ
สำรองตั๋วเครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ ำงหนึ่งอย่ ำงใดที่ใช้ ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยใน
ส่ วนนี ้ เพรำะเป็ นค่ ำใช้ จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั น้ ท่ ำนควรจะให้ กรุ๊ ป FINAL 100% ก่ อนที่
จะสำรองยำนพำหนะ
เงื่อนไขกำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุด หรือเทศกำลและกรุ๊ปที่ต้องกำรันตีมัดจำ
กับสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ ้นไป - เก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ ้นไป - เก็บค่าใช้ จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด
้
100 %

เอกสำรที่ใช้ ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA(ต้ องมำโชว์ ตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิว้ มือทุกท่ ำน)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้ าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้ อย 3 หน้ า

2. รูปถ่ายสี (ต้ องถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ ้ว จานวน 3 รูป ขึ ้นอยู่กบั ประเทศที่จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้ า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุ ย้ อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคา
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ ชื่อแต่ละสถานทูต
* ข้ าราชการและนักเรี ยน หนังสือรับรองจากต้ นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน้ ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สดุ )
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณ าระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อ ให้ ตรงกับหน้ า
พาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ ยื่นวีซ่า (ใช้ เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้ องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้ เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

5. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ / หากเด็กไม่ได้ เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้ เดินทางทัง้ สองคน ต้ องมี
จดหมายยินยอมให้ เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้ องออกโดยที่วา่ การอาเภอ

6.
7.
8.
9.
10.

สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสูตบิ ตั ร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ วและหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้

11. หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ
ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัท
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านัน้
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งและจะคืนให้ ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก

