EHC-TK-10D-SCANDINAVIA

10 วัน สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ
(เดนมาร์ ก – นอร์ เวย์ – สวีเดน – ฟิ นแลนด์ )

โปรโมชั่นพิเศษ........สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ปี 2562
เริ่มต้ น 89,900 บาท
(ไม่ รวมวีซ่าเชงเก้ น และ ทิปต่ างๆ)
โคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก), เรื อ DFDS, ออสโล (นอร์ เวย์ ), รถไฟโรแมนติกฟลัม, ไมดรัล,
เบอร์ เก้ น, คารฺลสตัด, เออเรบรู, สตอกโฮล์ ม (สวีเดน), เรื อซิลจาไลน์ , เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ )

18-27 พ.ค./ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค./ 14-23 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค. 2562

EHC-TK-10D-SCANDINAVIA

10 วัน สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ
(เดนมาร์ ก – นอร์ เวย์ – สวีเดน – ฟิ นแลนด์ )
วันแรก

กรุงเทพมหานคร

18.30 น.
21.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่ นั่ง และสายการบิ นฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง

อิสตันบูล – โคเปนเฮเก้น – ล่องเรื อ DFDS

04.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1783 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น (CPH) ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.15 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านชม เงือกน้อย หรื อ ลิตเติ้ลเมอร์ เมด (Little mermaid) รู ปปั้ นทองแดงของเจ้าหญิงเงือกน้อยบนโขดหิ น
ตัวละครที่มาจากนิ ทานอันโด่งดังของนักประพันธ์ชาวเดนิ ช ฮันส์ คริ สเตี ยน แอนเดอร์ สัน รู ปปั้ นเงือกน้อยนี้
เปรี ยบเสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็ นผลงานของ Edv. Eiriksen สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์
สถานถึงจินตนาการของแอนเดอร์สนั และเป็ นนิทานอีกเรื่ องที่หลายๆท่านคงเคยได้ฟัง แม้กระทัง่ ดิสนี ยย์ งั เคยนํา
เรื่ องนี้มาทําเป็ นภาพยนตร์การ์ตูน จากนั้นนําท่านชม นํ้าพุแห่งราชินีเกฟิ ออน (The Gefion Fountain) ซึ่งสร้างขึ้น
ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1908 ชื่ อ Gefion นี้ คื อชื่ อของเทพเจ้าในตํานานของชาวสแกนดิ เนเวียน ได้เวลานําท่ านแวะชม
ภายนอก พระราชวังอมาเรี ยนบอร์ ก (Amalienborg) เป็ นพระราชวังที่ พระราชินี มาร์ เกรเธอที่ 2 แห่ งราชวงศ์
เดนมาร์กประทับอยู่ และเป็ นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็ นสถาปัตยกรรมแบบร็ อคโคโค
บริ เวณกลางลานมีพระรู ปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริ กที่ 4 นอกจากนี้เริ่ มตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทหารหลวงจะเดิน
สวนสนามจากพระราชวังโรเซ่นบอร์ก (Rosenborg) และเคลื่อนขบวนมาเปลี่ยนเวรเฝ้ายามที่หน้าในทุกวัน

07.30 น.
09.45 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านสู่ ท่าเรื อนูฮาวน์ (Nyhavn) ซึ่งแปลว่า ท่าเรื อใหม่ เดิมเป็ นท่าเรื อพาณิ ชย์ที่ไว้สาํ หรับเรื อจากทัว่ ทุกมุมโลก
มาเทียบท่า บริ เวณนี้จึงรายล้อมไปด้วยผับ บาร์ และร้านขายเหล้า จากนั้น จึงค่อยๆ ปรับปรุ งขึ้นมาเป็ นร้านอาหาร
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และตึก รามบ้านช่องที่มีสีสันสดใส ในช่ วงฤดู ร้อน นู ฮาวน์ เป็ นที่นิยมสําหรับวัยรุ่ น ชาวเดนมาร์ กที่นิย มมานั่ง
รับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม แต่ถา้ ไม่ชอบ คิดว่าราคาแพงไป ก็สามารถไปหาซื้อเครื่ องดื่มจากร้านขายของชํา
และมานั่งที่ ท่าเรื อแห่ งนี้ ได้ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังเป็ นที่สาํ หรับล่องเรื อชมวิว และสถานที่ ต่างๆ รอบกรุ ง
โคเปนเฮเกนได้อีกด้วย นําท่านสู่ ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจ
กลางเมือง เป็ นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคัง่ ของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่
มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens
Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็ นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยคุ ศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมาและครอบคลุม ถนน
4 สายด้วยกัน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
15.45 น.
16.45 น.

นําท่านสู่ท่าเรื อเพื่อเชคอินขึ้นเรื อ DFDS (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็กเพื่อพักค้าง 1 คืนบนเรื อ)
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองโคเปนเฮเก้น สู่ท่าเรื อออสโล ประเทศนอร์เวย์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้อง อาหารภายในเรื อสําราญ DFDS

นาท่ านพักในห้ องพักแบบมีหน้ าต่าง (Sea View) ของเรื อสาราญ DFDS
แนะนาให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าใบเล็กสาหรับพักค้าง 1 คืน ในเรื อ สาหรับกระเป๋าใบใหญ่ จะเก็บในห้ องเก็บกระเป๋าของทางเรื อ

วันที่สาม

ออสโล – ไกโล

เช้า
09.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรื อ
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อออสโล ประเทศนอร์เวย์
นําท่านชมเมืองออสโล (Oslo) หรื อกรุ งคริ สเตียนเนี ย นครหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้ นได้ไม่นาน แต่เบื้องหลังแห่ ง
ความศิวิลยั นี้ เต็มไปด้ว ยประวัติ ศาสตร์ ยอ้ นหลังกว่า 900 ปี ในอดีต ออสโลจัดเป็ นเมืองอาณานิ ค มใหญ่ข อง
จัก รพรรดิ ไวกิ้ งโบราณ ซึ่ งอยู่ภ ายใต้ก ารปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์ แอร์ โ ดยใช้ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ นําท่านผ่านชมและแวะถ่ายรู ปกับอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เรี ยงรายอยู่
รอบเมืองออสโล อาทิ ทําเนี ยบรัฐบาล เนชั่นแนลเธี ยเตอร์ อาคารรั ฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่ าซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองออสโล นําท่านถ่ายรู ปพระราชวังหลวงแห่ งออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนี โอ
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คลาสสิก สร้างขึ้นในปี 1848 บริ เวณจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังมีอนุ สาวรี ยข์ องกษัตริ ยค์ าร์ ล โจฮาน ซึ่งเป็ น
กษัตริ ยข์ องสวีเดนและนอร์ เวย์ในปี 1818 ถึง 1844 ยืนเด่นเป็ นสัญลักษณ์ จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เรี ยงรายอยูร่ อบเมืองออสโล อาทิ ปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอัน
เก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี ค.ศ. 1648, ทําเนี ยบรัฐบาล, โรงละครแห่ งชาติ , อาคารรัฐสภา และศาลา
เทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองออสโล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองไกโล (Geilo) ระยะทาง 228 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. เมืองแห่ งสกีรีสอร์ ทที่
ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ และเป็ นเมืองที่ต้งั อยูบ่ นเส้นทางท่องเที่ยวสู่ เมืองเบอร์ เก้น ช่วงหน้าหนาวเมืองไกโลแห่ งนี้
คราครํ่าไปด้วยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวนอร์เวย์และต่างชาติเข้ามาพักผ่อนและเล่นสกีตลอดช่วงฤดูกาล สําหรับช่วง
หน้าร้อน เมืองนี้เป็ นเมืองที่อากาศดีมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ นําท่านแวะถ่ายรู ปกับทัศนียภาพภายในเมือง
นี้ และรู ปแบบบ้านสไตล์นอร์ เวย์ ที่บนหลังคาจะมีหญ้าปกคลุม เพื่อทําให้อุณหภูมิของบ้านเย็นขึ้นในช่วงหน้า
ร้อน นับเป็ นบ้านที่มีลกั ษณะแปลกตา และสวยงามอีกแบบ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั Ustedalen Hotel & Resort **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

ไกโล – กุดวาเก้น – ล่องเรื อชมฟยอร์ ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-วอส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกุดเวนเก้น (Gudvagen) ระยะทาง 132 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง นําท่าน
เดินทางสู่ โรงแรมสตาลไฮล์ม (Stalheim Hotel) ซึ่งตั้งอยูบ่ นหน้าผาสูง (เป็ นโรงแรมที่พระพุทธเจ้าหลวงเคยเสด็จ
ประพาสและเสวยพระกระยาหารกลางวัน) ให้ท่านชื่นชมกับธรรมชาติอนั แปลกตาของบริ เวณภูมิประเทศในมุม
สูงโดยรอบ (พิเศษ บริ การชา กาแฟ) จากนั้นนําท่านเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาส ท่านจะได้สมั ผัสกับตื่นตา
กับทัศนียภาพ ธรรมชาติอนั งดงามของนอร์เวย์ และนํ้าตกมากมาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ สตาลไฮล์ม วอลเลย์
ซึ่งเป็ นทัศนียภาพหุบเขาที่มีแม่น้ าํ คดเคี้ยว ไหลทอด สุดลูกหูลูกตา เป็ นทัศนียภาพสวยงามมาก
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่าน ล่องเรื อชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognfjord) ซึ่งนอกจากจะได้รับการจัดอันดับเป็ นมรดกโลกแล้ว ยัง
ได้รับการขนานนามว่าเป็ นฟยอร์ ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่
ได้รับการยกกย่องว่าสวยที่สุดคือ แนร์โรวฟยอร์ด (Narrow Fjord) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันที่เขียวขจี
ธารนํ้าตกนับร้อยสาย สําหรับฟยอร์ดนั้นนับว่าเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่น
ธารนํ้าแข็งในยุคนํ้าแข็งเมื่อหลายล้านปี ก่อน ในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่มีฟยอร์ด แต่ ฟยอร์ ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดใน
โลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งช่องฟยอร์ดแห่งนี้ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน จากนั้นนําท่านสัมผัส
ประสบการณ์นงั่ รถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (THE WORLD FAMOUS FLAM-BANEN) นับเป็ นเส้นทาง
รถไฟสายที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนื อ ลอดอุโมค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ าํ และนํ้าตกเหลือคณา
นับที่เกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขา มุ่งสู่ สถานี วอส (Voss) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บน
ความสู ง 857 เมตร เหนื อระดับนํ้าทะเลใกล้กบั ฟยอร์ ด Aurland ที่มีภู มิทศั น์ งดงามสุ ดสายตา ที่ ท่านจะได้ชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็งปกคลุมเหนื อพื้นดิน ภาพของหิ มะที่ปก
คลุมอยูบ่ นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ าํ ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้
ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทศั น์อนั งดงามของฟยอร์ดที่มีอยูม่ ากมาย ท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติอนั สวยงาม
ของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น (Bergen)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั Magic Hotel Solheimsviken **** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่ห้า

เบอร์ เก้น – ไกโล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมกรุ งเบอร์ เก้น (Bergen) ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริ กเกน (Bryggen) ซึ่งได้รับการอนุ รักษ์ จากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก และปัจจุบนั ได้รับการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดียงิ่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานีฟอร์บา
เน้น (Floibanen) เพื่อให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ นัง่ รถรางไฟฟ้าฟอร์บาเน้น เพื่อไปชมทิวทัศน์งดงามบน
ยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซึ่งสูงจากะดับนํ้าทะเล 320 เมตร ท่านจะได้ชมความงามของกรุ งเบอร์เก้น ที่ต้งั
อยูบ่ นปากฟยอร์ดนอร์เวย์ ซึ่งเป็ นปลายทางเส้นทางสาย ฟยอร์ดอันงดงามที่อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและเลือกชมของ
ที่ระลึกนานาชนิด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองไกโล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในนอร์ เวย์ และเป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่บนเส้นทาง
ท่องเที่ยวสู่เมืองเบอร์เก้น ช่วงหน้าหนาวเมืองไกโลแห่งนี้คราครํ่าไปด้วยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวนอร์เวย์และต่างชาติ
เข้ามาพักผ่อนและเล่นสกีตลอดช่วงฤดูกาล สําหรับช่วงหน้าร้อน เมืองนี้เป็ นเมืองที่อากาศดีมากที่สุดอีกแห่ งหนึ่ ง
ในนอร์เวย์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองไกโล ได้ตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั Ustedalen Hotel & Resort **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

ไกโล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ออสโล (Oslo) หรื อกรุ งคริ สเตียนเนียในอดีต นครหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปี แต่
เบื้องหลังแห่งความศิวิลยั นี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็ นเมืองอาณานิ คม
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ใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์ แอร์ โดยใช้ระบบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรื อ ที่รู้จกั ในนาม Vigeland Sculpture Park สถานที่จดั แสดงผลงานศิลปะ
ประติมากรรมและการแกะสลักรู ปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรู ปคนด้วยสัมฤทธิ์ ผลงานของ กุสตาฟ
วิคเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังได้แสดงถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ โดยได้รับอนุญาตให้นาํ ผลงานมาจัด
แสดงอย่างถาวรในอุทยานแห่ งนี้ นาํ ท่านถ่ายรู ปบริ เวณอุทยานกับสถาปั ตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate
ประตูร้ ัวเหล็กซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซึ่งเต็มไปด้วยรู ปปั้ นสัมฤทธิ์ 58
ชิ้นด้วยกัน, The Fountain รู ปปั้ นมนุ ษย์และต้นไม้ จํานวน 20 ต้น ซึ่งแสดงถึงชีวิตความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์และ
ธรรมชาติ , The Monolith แท่งเสารู ปคน 121 คนสู ง 17 เมตร ยอดบนสุ ดเป็ นเด็กผูบ้ ริ สุทธิ์ เปรี ยบประหนึ่ งเป็ น
บันไดเวียนที่มนุษย์ต่างปี นป่ ายซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่จุดสู งสุ ดของชีวิต , และ The Wheel of Life วงล้อแห่ งชีวิต
ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุ ด การเวียนว่ายตายเกิดของวัฏจักรมนุ ษย์ อิสระให้ท่านเก็บภาพผลงาน
ศิลปะ อันเลื่องชื่อภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอัธยาศัย นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อโบราณไวกิ้ง (Viking Ships
Museum) จัดแสดงเรื อไวกิ้งโบราณในแต่ละยุคสมัย ซึ่งได้ขุดค้นพบตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยงั
จัดแสดงความเป็ นมา และ วิถีชีวิตของชาวไวกิ้งโบราณซึ่งเรื อโบราณที่นาํ มาจัดแสดงมีอายุกว่าพันปี อิสระให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับเรื อโบราณขนาดใหญ่ที่ต้งั ตระหง่านกลางห้องโถงขนาดใหญ่ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ ถนน
KARL JOHANS ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเมืองออสโล มีร้านค้าต่างๆ ที่สร้างมาไม่ต่าํ กว่า 100 ปี บนถนนเส้นนี้
ยังเป็ นที่ต้งั ของห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
ซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรื อจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ สวนสาธารณะที่มีการจัดวางผัง
เมืองได้อย่างน่าสนใจ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั Quality 33 Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ออสโล – คาร์ ลสตัด – เออเรบรู – สตอกโฮล์ม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ ลสตัด (Karlstad) (ระยะทาง 210 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมือง
สวยงามเล็กๆ ริ มทะเลสาบแวนเนิ ร์น ที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่ งของประเทศสวีเดน สร้างโดยกษัติรย์คาร์ ลที่ 6 (Karl
IX) ในปี คศ. 1604 ชื่อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad นําท่านชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้น
ในเมื่อปี 1730 นําท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์คาร์ ลสตัด (Karlstad church) เป็ นวิหารที่สร้างตั้งแต่ยุคกลางถือได้ว่าเป็ น
โบสถ์สไตล์บารอคแห่ งแรกของเมือง มีความสวยงามในแบบของชาวสแกนดิ เนเวียที่จ ะเน้น สี ข าวเป็ นหลัก
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จากนั้นนําท่านชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Town square) เป็ นศูนย์รวมความเจริ ญตั้งแต่โบราณ เป็ นที่ต้ งั ของศาลา
กลางของเมืองที่สวยงาม ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
ในย่านนี้ได้อย่างเพลิดเพลิน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบรู (Orebro) เป็ นเมืองเอกของมณฑลเออเรบรู ประเทศสวีเดน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออก
ของทะเลสาบเยลมาเรน เป็ นสถานที่มีการประชุมครั้งสําคัญหลายครั้ง รวมทั้งการประชุมแห่ งชาติใน ค.ศ. 1810
ซึ่งเป็ นการรับเลือกมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดน ซึ่งต่อมาภายหลังได้ครองราชย์เป็ นพระเจ้าชาร์ ลที่ 14 สําหรับเมือง
เออเรบรู หรื อ ที่ รู้จ ัก ในนาม เมืองแห่ งปราสาทป้ อมปราการยุค กลาง เป็ นหนึ่ งในประเทศที่ อยู่เหนื อสุ ด ของ
นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสี ยงมาก ซึ่ง
เป็ นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศสวีเดนเลยทีเดียว นําท่านแวะถ่ายรู ปกับปราสาทเออเร
โบร (Orebro Castle) ตั้งอยูบ่ นเกาะเล็กๆ บนแม่น้ าํ สวาร์ตาน (Svartan River) โดยส่วนที่เป็ นหอคอยนั้นถือว่าเป็ น
ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของศตวรรษที่ 13 พื้นที่บางส่ วนของปราสาทยังมีการ
เปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าชม พร้อมทั้งยังมีการจัดแสดงศิลปะ, การแสดงดนตรี , ร้านอาหาร, การจัดนิ ทรรศการ,
ทัวร์ , ประชุม, และอื่นๆ อีกเป็ นจํานวนมาก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองสตอกโฮล์ม (Stockholm)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าพักสู่โรงแรมที่พกั Quality Winn Haninge Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด

สตอกโฮล์ม – ล่องเรื อซิลจาไลน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมกรุ งสตอกโฮล์มซึ่งอยูบ่ นหมู่เกาะใหญ่นอ้ ยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ ก่อกําเนิ ดนครอันงามสง่าริ ม
คลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ทําเนียบรัฐบาล นําท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนิ นเขา FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพ
ของกรุ งสตอกโฮล์มจากมุมที่สวยที่ สุด เมืองที่ ได้รับสมญานามว่า “เวนิ สแห่ งยุโรปเหนื อ ” และยังได้รับการ
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คัดเลือกให้เป็ น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” อิสระให้ท่านได้ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ต้ งั และโอบล้อม
ไปด้วยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แล้ว ย้อนอดี ตโดยชมย่านเมืองเก่ าที่มีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla
Stan) ที่มีการตั้งบ้านเรื อนบนเกาะนี้ต้งั แต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 13 และมีการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม นําท่าน
เที่ยวชมภายในเมืองเก่า โอลด์ซิต้ ี ท่านจะได้สมั ผัสกับหมู่อาคารหลากสีมากมายที่เรี ยงรายรอนักท่องเที่ยวจากทัว่
ทุกมุมโลก มาเก็บภาพความน่าประทับใจ จากนั้นนําท่าน ผ่านชมพระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน ชมวังหลวง
อันโอ่โถงงาม สง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปัจจุบนั เป็ นที่เลี้ยงรับรองผูท้ ี่ได้รับรางวัลโนเบล ได้เวลานํา
ท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อรบโบราณวาซาร์ ซึ่งได้รับการกูข้ ้ ึนมาหลังจากจมอยูใ่ นนํ้าเป็ นเวลา 333 ปี ท่านจะได้ชม
สิ่ งของเครื่ องใช้ภายในเรื อ ตลอดจนเรื อวาซาร์ ที่แท้จริ งเกือบสมบูรณ์แบบเหมือนเมื่อสมัย ค.ศ.1625 ที่พระเจ้า
กุสตาฟอดอลฟุสที่ 2 ดําริ ให้สร้างเรื อรบนี้ข้ ึนมาเพื่อขยายอํานาจทางการทหารทัว่ ยุโรป นําท่านเข้าชมศาลากลาง
จังหวัด (City hall) อันมีชื่อเสียงไปทัว่ โลกในการจัดงาน เลี้ยงเพื่อเป็ นเกียรติแก่ผทู ้ ี่ได้รับรางวัลโนเบลท่านจะได้
ชม ห้องจัดเลี้ยง (Blue Hall) รวมทั้งห้องโถงที่ใช้ในการเต้นรําซึ่งประดับประดาไปด้วยโมเสดทองคํากว่า 18 ล้าน
ชิ้น ศาลาว่าการแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อดังชาวสวีเดน คือ Ragnar Ostberg
สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย
15.30 น.
17.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ชอ้ ปปิ้ งสตรี ท Sergels Square ซึ่งมีหา้ งสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย ก่อนนําท่านลงเรื อซิลจาไลน์ (Silja Line)
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อซิลจาไลน์ (Silja Line)
เรื อสําราญออกเดินทางจากท่าเรื อสตอกโฮล์ม มุ่งหน้าสู่ ท่าเรื อเฮลซิงกิ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ

นาท่ านเข้ าพักสู่ ห้องพักของเรื อสาราญ Silja Line (ห้ องพักแบบหน้ าต่าง SeaView)
แนะนาให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าใบเล็กสาหรับพักค้าง 1 คืน ในเรื อ สาหรับกระเป๋าใบใหญ่ จะเก็บในห้ องเก็บกระเป๋าของทางเรื อ

EHC-TK-10D-SCANDINAVIA
วันที่เก้า

เฮลซิงกิ

เช้า
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสําราญ
เรื อสําราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรื อกรุ งเฮลซิงกิ
นําท่านเข้าชม โบสถ์ Temppeliaukio หรื อที่ผคู ้ นรู ้จกั กันในนาม โบสถ์หิน (Rock Church) หนึ่งในสถาปั ตยกรรม
ยุคใหม่ที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งในแต่ ละปี จะมีผคู ้ นนับล้านคนมาเยือนโบสถ์ถ้ าํ แห่ งนี้ ออกแบบโดยพี่น้อง
สถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 บริ เวณด้านในสร้างขึ้นจากการ
สกัดหินล้วนๆ หลังคามุงด้วยทองแดง และเว้นช่องตรงกลางเป็ นเหมือนลายลูกกรงแนวตั้งเพื่อให้แสงธรรมชาติ
สามารถส่องเข้ามาด้านในได้ การออกแบบเช่นนี้ ทาํ ให้บริ เวณโถงด้านในเกิดเป็ นอะคูสติคชั้นยอดในการแสดง
ดนตรี ซึ่งปัจจุบนั สถานที่แห่ งนี้ ถูกใช้ในการจัดแสดงคอนเสิ ร์ตบ่อยครั้ง นําท่านเข้าชมวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki
Cathedral) วิหารสไตล์นีโอคลาสสิค สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็ นเครื่ องบรรณาการแก่แกรนด์ดยุคแห่ ง
ฟิ นแลนด์ และเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเมืองเฮลซิงกิในปั จจุบนั นําท่านเข้าชม วิหารอุสเพนสกี้
(Uspenski Cathedral) วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1808-1862 แต่ตวั
วิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปี เศษหลังจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบด้านนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซึ่งหาดู
ได้ย ากโดยตัว วิหารสี น้ าํ ตาลอิฐ โดมสี ฟ้าอ่อน และยอดโดมสี ทอง นําท่ านชม อนุ สาวรี ยซ์ ิ เบลิอุส (Sibelius
Monument) อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ต้งั อยูใ่ น Sibelius Park ถูกสร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิ กชื่อดัง
ของโลกชาวฟิ นแลนด์นามว่า Jean Sibelius (1865-1957) ผูแ้ ต่งเพลงฟิ นแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟิ นน์ให้ลุก
ขึ้นมาเรี ยกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่แปลกตามากๆออกแบบโดย Eila Hiltunen เป็ นการ
สร้างโดยนําเอาแท่งเหล็กจํานวน 600 แท่ง มาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็ นรู ปร่ างของออร์ แกนลม ที่มีความสู ง
85 ม. กว้าง 10.5 ม. ลึก 6.5 ม. และหนัก 24 ตันตั้งอยูก่ ลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็ นสง่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

22.25 น.

นําท่านสู่ หา้ งสรรพสิ นค้าฟอรั่ม (Forum Shopping Center) ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมือง
เฮลซิงกิ ซึ่งมีร้านค้ากว่า 120 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและสินค้าตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ (HEL) เพือ่ ทําการเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1764 (ใช้เวลาบิน 2.30 ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน

วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

16.30 น.
19.00 น.

14.50 น.

EHC-TK-10D-SCANDINAVIA

10 วัน สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ
(เดนมาร์ ก – นอร์ เวย์ – สวีเดน – ฟิ นแลนด์ )
18-27 พ.ค./ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค./ 14-23 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค. 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)
เม.ย. – ต.ค. 2562
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
89,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
18,000
เด็กอายุ 2-12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
86,900
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
29,900
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
90,000 – 100,000
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-CPH//HEL-IST-BKK หักค่าตัว๋ (ผูใ้ หญ่)
22,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน20 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผูช้ าํ นาญเส้นทาง คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

EHC-TK-10D-SCANDINAVIA
อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,600 บาท
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถท่านละ 36 ยูโร คิดเป็ นเงิน 1,330 บาท จะเรี ยกเก็บในอินวอยซ์
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง หรื อไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณีกรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นได้ทาํ การตกลงหรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยูใ่ นความความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบ
ใหญ่สูญหาย
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นนอร์ เวย์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ)
กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ (การเตรี ยมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความยุง่ ยากในการยืน่ วีซ่าได้)
1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ ายสีหน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จานวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้นสีขาวเท่ านั้น รูปจะต้องเป็ นภาพทีค่ มชัด
ห้ ามสวมแว่นสายตาห้ ามถ่ ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (รูปถ่ ายต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร (ท่ านต้องทาการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และประทับตรา
รับรองจากศูนย์การแปล พร้ อมทั้งประทับตรารับรองจากกรมการกงสุ ล หากให้ ทางทัวร์ ดาเนินการค่าแปลเอกสารและ
ประทับตราทุกแห่ ง แผ่นละ 300 บาท)
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สูติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้ (ออกจดหมายเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น)
7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)

8.1 กรณีผ้เู ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้ หัวจดหมายบริษัท รับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ
8.2 กรณีผ้เู ดินทางเป็ นเจ้าของร้ านค้า : ออกจดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
8.3 กรณี พนักงานบริ ษทั ฯ: ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้นั ปี ที่ศึกษา
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9. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ ถูกต้อง)
 สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
 กรณี เงินฝากประจํา (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคารโดยให้ธนาคาร
ระบุว่าท่านมีเงินคงอยูใ่ นบัญชีฝากประจํา (ออกจดหมายรับรองเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง
ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า และ ให้แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจําย้อนหลังมาด้วย

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ ต้องแนบมา)
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดิ นทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จด
ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้) ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่
สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จด
ทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กนั และกันได้ / ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่าจํานวน 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ตอ้ งการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุ ณาดูขอ้ 9)

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ ตในทุกกรณี หากลูกค้าจําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่า
กรุ๊ ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น

EHC-TK-10D-SCANDINAVIA

10 วัน สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ
(เดนมาร์ ก – นอร์ เวย์ – สวีเดน – ฟิ นแลนด์ )
(ไม่ รวมวีซ่าเชงเก้ นและทิปต่ างๆ)
ราคาทัวร์ 89,900 บาท

ลําดับ
ที่

18-27 พ.ค.2562
14-23 ก.ค.2562
11-20 ต.ค. 2562

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
โทรศัพท์

22 มิ.ย. – 1 ก.ค.2562
10-19 ส.ค.2562
13-22 ก.ย. 2562
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุม่ เชงเก้น
(รบกวนเอเย่นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นงั่ ........................................................................................ เอเย่นต์.........................................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์...................................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................

*** กรุณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

