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โคเปนเฮเก้น - ล่องเรื อสำรำญ DFDS - ออสโล - นั่งรถไฟสำยโรแมนติก - ฟลัม
ล่องเรื อชมฟจอร์ ด - เบอร์ เกน - บริกเกน - เกียโล - สวนประติมำกรรมวิกแลนด์
ย่ ำนเอเคอร์ บรูค – กำรช้ อปปิ้ งที่ ย่ ำนคำร์ ล โจฮันสตรีท - คำร์ ลสตัด – เออเรบรู
สต๊ อกโฮล์ม - ล่องเรื อสำรำญ SILJA LINE - เฮลซิงกิ
กำหนดกำรเดินทำง

08-16 เม.ย. // 10-18 เม.ย.62
( กรุณำสำรองทีน่ ั่งล่วงหน้ ำก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สั ปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)

วันที1่

สนำมบินสุ วรรณภูมิ

17.30
20.55

คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิเคำน์ เตอร์ สำยกำรบินกำตำร์ เจ้ ำหน้ ำที่ คอยอำนวยควำมสะดวก
ก่อนกำรเดินทำง
ออกเดินทำงสู่ สนำมบินโดฮำ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เที่ยวบินที่ QR833

วันที2่

โคเปนเฮเก้น – ล่องเรื อสำรำญ DFDS

00.10
01.35
07.05

ถึงสนำมบินโดฮำ เพื่อเปลี่ยนเครื่ องเดินทำง
ออกเดินทำงสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสำยกำรบินฟิ นน์ แอร์ เทีย่ วบินที่ QR161
เดินทำงถึงกรุ งโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมำร์ ก ตั้งอยูร่ ะหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วย
พื้นน้ าเกื อบทั้งหมดภู มิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร
Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho นำท่ ำนชม
ตัวเมื องโคเปนเฮเก้ น ซึ่ งตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติค และ
ทะเลเหนื อ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ าเกื อบทั้งหมดภูมิประเทศ
ประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406
เกาะ นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั เงือกน้ อยลิตเติล้ เมอร์ เมด Little
Mermaid สัญลักษณ์ ของเมือง จากนั้นชม น้ำพุเกฟิ ออน ซึ่ ง
เป็ นผลงานแอนเดอร์ ส บุนด์ การ์ ด สร้างให้เป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองในโอกาสครบรอบปี ที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ ก ” (Amalienborg
Palace) ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสู่ ยา่ นนูฮาวน์ “NYHAVN” ซึ่ งเป็ นท่าเรื อเก่าที่มีการขุดคลองเชื่ อมต่อกับทะเลและยังเป็ น
ที่ต้ งั ของบ้านเรื อนตั้งแต่ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 17 นาท่าน
ชมจัตุรัสซิ ต้ ีฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลาง
เมื อ ง พร้ อ มอิ ส ระให้ ท่ า นได้เ ดิ น เล่ น หรื อ ช้ อ ปปิ้ งตาม
อัธยาศัย ย่านถนน “สตรอยเกท์” นาคณะลงเรื อสาราญ
ขนาดใหญ่ ดี เอฟดี เอส DFDS ซึ่ งสะดวกสบายด้วยสิ่ ง

เทีย่ ง
บ่ ำย
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ค่ำ

อานวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชมสิ นค้าปลอดภาษี
ฯลฯ ล่องสู่ ทะเลเหนื อจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ สู่ กรุ ง
โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
บริ กำรอำหำรมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ ต์ อำหำรทะเลเมนู พิเศษ สแกนดิเนเวียนซี ฟู๊ด Scandinavian Seafood
พร้ อมเครื่ องดื่มท่ำนละ 1 แก้ว

ที่พกั :
วันที่3

บนเรื อ DFDS พักห้ องละ 2 ท่ ำน (SEA VIEW CABIN)
ออสโล – นั่งรถไฟสำยโรแมนติก – ฟลัม

เช้ ำ

ค่ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ แหล่ งแนวฟจอร์ ดอันงดงำม ชื่ นชมกับธรรมชาติของน้ าตกที่ไหลริ นจากภูผาอัน
สู งชันลงสู่ เบื้ องล่างเป็ นภาพที่ติดตาตรึ งใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองกอลเพื่อรับประทานอาหาร
เป็ นเมืองสกีรีสอร์ ท ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศนอร์เวย์
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนนั่งรถไฟสำยโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่ ง
ดังทีส่ ุ ดตำมเส้ นทำง ฟลัม – ไมร์ ดำล ชมความสวยงาม
ของธรรมชาติ บริ สุทธิ์ และน้ าตกที่ ละลายมาจากธาร
น้ า แข็ ง บนยอดเขา ซึ่ งหลบซ่ อ นตัว อยู่ห่ า งไกลจาก
มลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึ งตาตรึ งใจ
ท่านไปอีกนาน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความ
งามของตัวเมืองฟลัม
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่:
วันที่4

FREITHEIM HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
ล่องเรื อชมฟจอร์ ด – เบอร์ เกน – บริกเกน – เกียโล

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรในเรื อสำรำญ
นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ ท่ำเรื อเพื่อล่ องเรื อชมซอจ์ นฟจอร์ ด ชม
ทัศนี ยภาพที่สวยงามของฟจอร์ ดที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
รายล้อมด้วยภูผาหิ นสู งตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดู
วิจิตรพิสดารบนเนิ นลาดริ มฝั่ งมีบา้ นซัมเมอร์ เฮ้าส์ ที่สร้างจาก
ไม้สนเป็ นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมือง
เบอร์เกน Bergen (147 กม.)
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์ เก้ น ชมหมู่บา้ นชาวประมงโบราณ
Bryggen สิ่ งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยงั คงอนุ รักษ์อาคารไม้สีสันสวยงาม
ที่ มีอายุเกื อบ 300 ปี จนได้รับ การจดทะเบีย นให้เป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโก (Unesco) เดินทางสู่ เมืองเกียโล Geilo (244

เทีย่ ง

เทีย่ ง
บ่ ำย
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กม.) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ ด นอร์ เวย์ ที่ต้ งั อยูบ่ นเขาท่ามกลางความ

ค่ำ

สดใสของธรรมชาติ เมืองเกี ยโล ในฤดู ร้อนจะกลายเป็ นที่รวมของนักท่องเที่ยวผูช้ ื่ นชมความบริ สุทธิ์
ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่ :
วันที่5

GEILO HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
เกลโล่ – ออสโล – สวนประติมำกรรมวิกแลนด์
ย่ ำนเอเคอร์ บรูค – กำรช้ อปปิ้ งที่ ย่ ำนคำร์ ล โจฮันสตรีท

เช้ ำ

ค่ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ กรุ งออสโล (222 กม.) ตั้งอยู่ขอบด้านเหนื อของอ่าวฟยอร์ ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ ด ตัวเมือง
ประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่ อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่ งซึ่ ง
เป็ นแหล่งน้ าจืดสาคัญ นาท่านขึ้น สู่ จุดชมวิว ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN)
ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสี ยงที่สุดของนอร์ เวย์
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ ำนเข้ ำสู่ สวนประติมำกรรมวิกแลนด์ ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์ เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์
ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรู ปสลักหิ นแกรนิ ตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรในหนึ่ งชี วิตของ
มนุ ษย์ตรงใจกลางของอุ ทยานเป็ นที่ ต้ งั ของรู ปแกะสลักชิ้ นโบว์แดงของท่านชื่ อ "โมโนลิ ท" (สู ง 17
เมตร) ที่แกะสลักจากหิ นสลักแกรนิ ตเพียงแห่ งเดี ยว จากนั้น
ชมวิวทิวทัศน์ย่านเอเคอร์ บรู ค (Aker Brygge) ท่าเรื อเป็ นที่
นิ ย มแห่ ง หนึ่ ง ของนัก ท่ องเที่ ย ว และที่ ต้ งั ของศาลาว่า การ
(Town Hall) แนวอาร์ ตเดคโคสถาปั ตยกรรมที่ดูทนั สมัย
ประดับ ไปด้วยน้ า พุ สวน และประติ ม ากรรมเติ ม แต่ ง ให้ ดู
กลมกลื น อิ ส ระกับ การช้อ ปปิ้ งที่ ย่า นคาร์ ล โจฮัน สตรี ท
(KARL JOHAN STREET) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่เลื่องชื่ อของ
เมืองออสโล สิ นค้าของฝากที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่ องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้น อิสระให้
ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่:
วันที่6

SCANDIC HOTEL, OSLO หรื อระดับใกล้เคียง
ออสโล – คำร์ ลสตัด – เออเรบรู – สต๊ อกโฮล์ม

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคำร์ ลสตัท “KARLSTAD”
(222 กม.) คาร์ ลสตัดเป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ า
เดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่ นที่ใหญ่

เทีย่ ง
บ่ ำย
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ค่ำ

เป็ นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนชมเมืองคำร์ ลสตั ด เมืองนี้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ ล ซึ่ งต่อมาคือกษัตริ ย ์ ชาร์ ลที่ 9
แห่ งราชวงศ์สวีดิช ชื่ อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง จากนั้นเดิ นทางสู่ เมืองเออเรบรู “OREBRO” (109 กม.) บันทึกภาพ
ความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้ อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า
700 ปี ตั้งอยูบ่ นเกาะเล็กๆ บนแม่น้ าสวาร์ ตาน “Svartan River” สร้ างขึ้นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของ
ราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa) จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งสต๊อกโฮล์ม (190 กม.)
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่:
วันที่7

QUALITY GLOBE HOTEL, STOCKHOLM หรื อระดับใกล้เคียง
สต๊ อคโฮล์ม – ชมเมือง – ล่องเรื อสำรำญ SILJA LINE

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ ำนเข้ ำชมศำลำว่ ำกำรเมือง (CITY HALL)
สถานที่จดั งานเลี้ยงให้ผูท้ ี่ได้รับรางวัลโนเบลที่
มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก โดยการมอบรางวัลโนเบล
จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ตัวตึกก่อสร้าง
ด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังใน
ห้องเต้นราที่มีลวดลายฝังหิ นโมเสกกว่า 19 ล้าน
ชิ น ใช้เวลาใน การก่ อสร้ างนานถึ ง 12 ปี แล้ว
เสร็ จในปี ค.ศ. 1911
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนชมเมืองเก่ ำ “แกมล่ ำสแตน” ซึ่ งตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็ น
โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็ นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงทา
ให้เ ป็ นที่ ม าของสมญานามของเมื องเก่ า เล็ ก ๆ
แห่ ง นี้ โดยที่ นี่ เ ป็ นเมื อ งที่ ผ สมผสานระหว่า ง
ความเก่ า แก่ ข องประวัติ ศ าสตร์ และความ
ทันสมัยของร้ า นค้าที่ เรี ยงรายมากมายบนท้อง
ถนนแคบๆ ของเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านเลือก
ซื้ อของฝากและของที่ ระลึ ก ย่า นถนนช้อปปิ้ ง
DROTTNINGGATAN ของกรุ งสต็อคโฮล์ม
หรื อช้อปปิ้ งที่ ห้างสรรพสิ นค้าเอ็นเค NK ซึ่ ง
เป็ น “ห้ า งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในยุ โรปเหนื อ ” ตาม
อัธยาศัย นำท่ ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรื อ เพื่อเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรื อสำรำญขนำดมหึมำ “ซิ ลเลีย
ไลน์ ” Silja Line ซึ่งเป็ นเรื อสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลิน

เทีย่ ง
บ่ ำย

เทีย่ ง
บ่ ำย
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ค่ำ

กับความสนุกสนานมากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์ , ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนา
การสาหรับครอบครัว ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ ยงโชคในคาสิ โนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของ
หมู่เกาะแก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ ต์ อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซี ฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ
ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนื อและทะเลบอลติก ทดลองชิ มไข่ปลาคาร์ เวีย และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรู หราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พกั :
วันที่8

บนเรื อสำรำญซิลเลียไลน์ : SILJA LINE พักห้ องละ 2 ท่ ำน (SEA VIEW CABIN)
เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทำงกลับ

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ ห้ องอำหำรในเรื อ SILJA LINE
เรื อเข้าเทียบฝั่ งกรุ งเฮลซิ งกิ เฮลซิ งกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ชมกรุ งเฮลซิ งกิ เมืองหลวงของ
ฟิ นแลนด์ ซึ่ งมีสถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิช
และรัสเซี ย เจ้าของสมญานาม “ธิ ดาสาวแห่ งทะเล บอลติก”
นำท่ ำนเข้ ำชม “โบสถ์ หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio
Church ที่สร้ างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหิ นแกรนิ ตขนาด
มหึ มา โบสถ์ซ่ ึ งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี
ค.ศ. 1969 มี รู ปร่ างคล้ายจานบิ น จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร
Uspensy ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ที่งดงามด้วย
ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซี ย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภา”
Senate Square ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของอนุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรั น
นอกจากนั้นยัง มี “อนุ ส าวรี ย ์ซิ เ บลิ อุซ ” Sibelius คี ต กวี เ อกชาวฟิ นน์ ผูแ้ ต่ ง เพลงฟิ นแลนเดี ย ที่
สวนสาธารณะเวลล์
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนชม “ตลำดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่
ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่งขาย
ปลานานาชนิ ด อาหารผลไม้ และดอกไม้
แล้ ว ยั ง แป็ นที่ ต้ ั งสถานที่ ส าคั ญ อาทิ
ท าเนี ย บระธานาธิ บ ดี , ศาลากลางและ
โบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi
ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟิน
นิ ชผสมสวีดิชเรี ยงรายไปด้วยสิ นค้าชื่ อดัง
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดังของกรุ งเฮลซิ งกิ ตามอัธยาศัย // สมควรแก่เวลา
เดินทางสู่ สนามบิน

เทีย่ ง
บ่าย

*** อำหำรเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ***
23.20

ออกเดินทำงสู่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เทีย่ วบินที่ QR308
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วันที่9

โดฮำ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ

05.30
08.00
19.00

ถึงสนำมบินโดฮำ
เดินทำงสู่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสำยกำรบินกำตำร์ เทีย่ วบินที่ QR832
เดินทำงถึงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่ าช้าของสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ า
ทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ช่ วงออกเดินทำง

08-16 เม.ย.62
10-18 เม.ย.62

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี พักท่ ำนเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
จ่ ำยเพิม่
( มีเตียงเสริม )

75,900

75,900

71,900

18,900

75,900

75,900

71,900

18,900

ต้ องกำรเดินทำงโดยชั้ นธุรกิจ Business Classกรุ ณำสอบถำมรำคำเพิม่ เติมจำกเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทฯ
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศก่อน-หลัง)
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณา
หรื อไม่ก็ตาม
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์
หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไป
หรื อกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิม่
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่ ำทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่ ำน (ท่ ำนละ 14 ยูโร)
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ วันละ 100 บำท/วัน/ท่ ำน (ท่ ำนละ 900 บำท)
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำบริกำรวีซ่ำ 4,500 บำท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชี พที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
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เอกสำรที่ใช้ ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA(ต้ องมำโชว์ตวั ที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิว้ มือทุกท่ ำน)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุน้ หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้า
พาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

