ชม 4 เมืองหลวงในยุโรปเหนือ หรือสแกนดิเนเวีย “ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์” ร่วมชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคป
จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ และรับประกาศนี ยบัตร ชมนครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติค” เยี่ยมบ้าน
ซานต้าคลอส ล่องเรือสําราญซิลเลียไลน์ มุง่ หน้าสู่สต็อคโฮล์ม นครหลวงฉายา “บิวตี้ ออน เดอะวอเตอร์” หรืออาจเรียกได้ว่า
เป็ นเวนิส ออฟ สแกนดิเนเวีย นัง่ รถไฟสายโรแมนติค “ฟลัมบาเนน” เบอร์เก้น เมืองสวยของดินแดนฟยอร์ด พร้อมนําท่าน
สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ขุนเขา และชายฝัง่ แบบฟยอร์ด ออสโล นครหลวงแห่งนอรเวย์ทม่ี คี วามงดงามจากชายฝัง่ ทะเล
แบบฟยอร์ด ค้างคืนบนเรือสําราญ DFDS มุง่ สู่โคเปนเฮเก้น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ค
** กลางมิถนุ ายน-ต้นสิงหาคม มีโอกาสเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนมากที่สดุ
** กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วโอกาสจะได้ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนมีนอ้ ยกว่า 50%
** ไม่เหนื่ อยแน่ นอน โดยเฉพาะวันแรกที่ถงึ ยุโรป เพราะเดินทางถึงแล้วพักเลย
หมายเหตุ ราคาทัวร์สแกนต่างกันมากจาก
1. สายการบินฟิ นน์แอร์ บินกลางวันถึงคํา่ พักก่อน 1 คืน ค่อยเทีย่ ว
2. โรงแรม ซึง่ เมือ่ ถึงแล ้วท่านถึงจะทราบแต่ก็ทาํ อะไรไม่ได้แล ้ว และเมืองใหญ่อย่างโคเปนเฮเก้น โรงแรมแพงกว่า

***ตรวจสอบโรงแรมของเราดูกอ่ นได้ทกุ กรุป๊ ว่า “โรงแรมอะไรบ้าง” (โปรดเปรียบเทียบ)
3. ค่าทัวร์รวมค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงในโรงแรมหรือไม่ (ในสแกนแพงมาก ทัวร์นานนับ 10 วัน กระเป๋ าใบไม่ใช่เล็กแน่นอน)
4. อาหาร ขึ้นอยู่กบั คุณภาพของเมนู และมีครบมื้อหรือไม่
5. เรือที่ใช้มีหน้าต่างหรือไม่ ราคาต่างกันพอสมควร (และของเรานอนบนเรือ 2 ครัง้ )
6. รวมค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน (บางวันใช้ 2 คัน / จ่าย 2 ครัง้ )
*กรุณาจองแต่เนิ่ นๆ เพราะต้องจองคิวยื่นวีซ่าก่อนอย่างน้อย 45-60 วัน / สถานทูตงานเยอะมากช่วงท่องเที่ยวสแกนฯ
วันแรก
06.00 น.
08.55 น.
15.05 น.

กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์) – อิวาโล
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินฟิ นน์แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษทั
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
เดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเทีย่ วบินที่ AY 142
ถึงเฮลซิงกิ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
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16.25 น.
17.55 น.
คํา่

ออกเดินทางสู่อวิ าโล โดยเทีย่ วบินที่ AY 639
ถึงสนามบินเมืองอิวาโล (IVALO) อีกหนึ่งเมืองสําคัญทางตอนเหนือในเขตแลปแลนด์ของฟิ นแลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม IVALO หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้า

อิวาโล – แลคเซลว์ (นอรเวย์) – ฮอนนิ่ งสแวค– นอร์ทเคป
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมตัวเมืองอิวาโลโดยรอบ อาทิ พิพธิ ภัณฑ์ของชาวแลป อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย
ชมเรื่องราวของชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวแลปตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองแลคเซลว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่นอรเวย์ นําท่านลอดผ่านอุโมงค์เวสเตอร์โพลเลนสู่ฮอนนิ่ งสแวค ชุมชนที่ใหญ่
ทีส่ ุดก่อนถึงนอร์ทเคป นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านสู่นอร์ทเคป จุดเหนือสุดของยุโรป เพือ่ นําท่านชมพระอาทิตย์เทีย่ งคืน ปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติทง่ี ดงาม เมือ่ ครัง้ ลน้ เกลา้ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พระองค์ก็เคยเสด็จไปถึงพร้อมทรงจารึก
พระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร ไว้บนก้อนศิลา ซึง่ จาก
การร่ วมมือของรัฐบาลไทยและนอรฺ เ์ วย์ได้จดั สร้าง
ศาลาไทยไว้เพื่อแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จ
ประพาสนอร์ท เคปของล น้ เกล า้ รัช กาลที่ 5 ไว้ใ น
นอร์ทเคปฮอลล์ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย เพือ่ รอชมดวง
อาทิตย์ส่องแสงสว่างเต็มๆ ดวงตอนเทีย่ งคืน ปรากฎการณ์ทเ่ี รียกว่า “มิดไนท์ซนั ” (MIDNIGHTSUN)
พร้อมจิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ และรับประกาศนี ยบัตรว่าท่านได้มาเยือนนอร์ทเคปจุดเหนือสุดที่สามารถ
เดินทางถึงได้ดว้ ยรถยนต์ ณ เส้นละติจูดที่ 71 องศาเหนือ 10 ลิปดา 21 ฟิ ลปิ ดา จากนัน้ เดินทางกลับทีพ่ กั

เทีย่ ง
บ่าย
20.00 น.

วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ฮอนนิ่ งสแวค - แลคเซลฟ์ - คาราสจ๊อก - อิวาโล (ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาและฟยอรด์ท่งี ดงามสู่
เมืองแลคเซลว์ (LAKSELV) เมืองเล็กๆ แต่นบั เป็ นเมืองทีใ่ หญ่
ที่ สุ ด ของเทศบาล PORSANGER ในจัง หวัด ฟิ นมาร์ค แล ว้
เดินทางสู่เมืองคาราสจ็อก (KARASJOK) เมืองที่ตงั้ อยู่เหนือเส้น
อาร์คติกเซอร์เคิลเช่นเดียวกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ดนิ แดนทางตอนเหนือของฟิ นแลนด์ ผ่านทะเลสาบอินารี แหล่งนํา้ จืดขนาดใหญ่กบั เกาะแก่ง
มากมาย บริเวณแถบนี้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของชาวแลปป์ (Sami) แวะหาซื้อของทีร่ ะลึกจากชาว
แลปป์ อาทิ หนังกวางเรนเดียร์ และผลิตภัณฑ์ท่ที าํ มาจากกวาง ตลอดจนของพื้นเมืองที่มี
อยู่ในด้านนี้โดยเฉพาะ แล ้วนําท่านเดินทางสู่อวิ าโล (IVALO) อีกหนึ่งเมืองสําคัญทางตอน
เหนือในเขตแลปแลนด์ของฟิ นแลนด์ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม IVALO หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
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วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

18.10 น.
19.25 น.
คํา่

วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
15.00 น.

17.00 น.
คํา่

อิวาโล - โรวาเนี ยมี - เฮลซิงกิ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดิ น ทางสู่ โ รวาเนี ย มี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดิน แดนมหัศ จรรย์บ ริ เ วณ
เส้นอาร์คติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเยี่ยมชมหมู่บา้ นซานตาคลอส (SANTACLAUS VILLAGE) ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นศูนย์กลาง
ของซานตาคลอส ซึ่งทุกๆ ปี เด็กๆ จากทัว่ โลกจะส่ง
ไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาหานับเป็ นแสนฉบับต่อปี เลือก
ซื้อสินค้าของทีร่ ะลึกจากหมูบ่ า้ นซานตาคลอส หรือถ่ายรูปคู่กบั
คุณลุงซานต้าตัวจริงได้ทน่ี ่ี ก่อนมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ ง
ของทีร่ ะลึกต่างๆ รวมทัง้ เขียนไปรษณียส์ ่งให้เพือ่ นสนิท ญาติพน่ี อ้ งของท่าน แล ้วเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เทีย่ วบินที่ AY 536
ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงของฟิ นแลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือระดับเดียวกัน
*** กรุ ณาจัดเตรียมกระเป๋ าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ทีจ่ าํ เป็ นใส่กระเป๋ าเดินทางขนาดเล็ก เพือ่ พักค้างคืนบน
เรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋ าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***
เฮลซิงกิ – ล่องเรือซิลเลียไลน์ - สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติค” นําท่านเดิน
ชมตลาดยามเช้าทีม่ ผี ลไม้สดตามฤดูกาล และของทีร่ ะลึกขายอย่าง
มากมาย พร้อ มบัน ทึ ก ภาพกับ นํ้ าพุ ธิ ด าแห่ ง ทะเลบอลติ ค
สัญลักษณ์ประจําเมือง แล ้วนําท่านสู่จตุรสั แห่งวุฒสิ ภา (SENATE
SQUARE) ซึง่ สร้างขึ้นมาในรู ปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชม
โบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO ROCK
CHURCH) ซึ่ง เป็ น โบสถ์ท่ีม ีส ถาปัต ยกรรมแปลกกว่ า ที่อ่ืน โดย
สร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทัง้ ลูกและมีระบบเสียงทีด่ ที ส่ี ุด หนุ่ม
สาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่ โบสถ์แห่งนี้ แลว้ นําท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI
CATHEDRAL)
ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออธอดอกซ์ท่งี ดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชม
อนุสาวรียเ์ ซบิลสุ ทีส่ ร้างขึ้นเป็ นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลสุ ผูป้ ระพันธ์เพลง FINLANDIA
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE) นําท่านเข้าห้องพัก
บนเรือ ห้องแบบมีหน้าต่าง ซึง่ มีทงั้ ภัตตาคาร ไนต์คลับ ห้อง
ออกกําลังกาย ซาวด์น่า และร้านปลอดภาษี
เรือออกจากกรุงเฮลซิงกิ ข้ามทะเลบอลติค สู่สต็อคโฮล์ม
รับประทานอาหารคํา่ แบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟต์ท่หี ลากหลายด้วยซีฟู้ด+ปลาแซลมอน และอาหารนานาชาติ
หลังอาหารพักผ่อนสบายๆกับสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ค้างคืนบนเรือกับห้องพักมีหน้าต่าง
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วันที่หก
เช้า
09.30 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า
09.20 น.
10.40 น.
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

สต็อคโฮล์ม
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือเทียบท่ากรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) นครหลวงของสวีเดน นําท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนิ นเขาถนน
FJALLGATAN
เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รบั
สมญานามว่า “เวนิส แห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รบั การคัดเลือกให้เป็ น “นครหลวงแห่ง
วัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารีสและอัมสเตอร์ดมั ชมวิวสวยของตัวเมืองที่
ตัง้ อยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะทีห่ อ้ มลอ้ มด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติค ผ่านชมสถานที่
สําคัญ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทาํ การรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน
(GAMLASTAN) ซึง่ ปัจจุบน
ั ใช้เป็ นสถานทีร่ บั รองแขกบ้านแขกเมือง นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์เรือ
รบโบราณวาซาร์ (VASA MUSEUM) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริยก์ ุสสตาฟ อดอลฟที่ 2
ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็ นเรือรบทีม่ อี านุภาพร้ายแรงทีส่ ุดในยุคนัน้ กับระวางขับนํา้ 1,300 ตัน ปื นใหญ่ 64
กระบอก เพือ่ แย่งชิงความเป็ นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึง่ ก็ตอ้ งผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลง
สัมผัสนํา้ ทะเลเพียงไม่ก่นี าที และได้รบั การกูข้ ้นึ มาหลังจมอยู่ใต้นาํ้ ถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตทีไ่ ด้รบั
การซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพงั นับแสนชิ้นทีจ่ มและกระจายไปทัว่ ท้องนํา้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึง่ ใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั งานเลี้ยง
ฉลองผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายในห้อง GOLDEN
HALL ที่ป ระดับ ประดาด้ว ยโมเสคทองคํา นับ ล า้ นชิ้ น จากนัน
้
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมือง เลือก
ซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / ทีพ่ กั โรงแรม SCANDIC GRAND CENTRAL หรือระดับเดียวกัน
สต็อคโฮล์ม – เบอร์เก้น (นอรเวย์) – วอสส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เบอร์เก้น โดยเทีย่ วบินที่ AY 803
ถึงสนามบินกรุงเบอร์เก้น (BERGEN) เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริมฝัง่ ทะเลเหนือของนอรเวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านชมเมืองเบอร์เก้น ชมบริเวณท่าเรือเก่า (BRYGGEN) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง องค์การยูเนสโก้ได้
ให้เงินมาบูรณะ และขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก นับได้ว่าเป็ นเมืองทีม่ คี วามงดงามทางชัยภูมทิ ต่ี งั้ และมีความ
น่ารักด้วยสีสนั ราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง แลว้ นําท่านขึ้นรถรางสูย่ อดเขา FLOYEN เพื่อ
ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของเบอร์เก้น จากนัน้ ออกเดินทางสู่วอสส์ (VOSS / 1 ชม. 20 นาที) เมืองน่ารักของ
นอรเวย์ทล่ี น้ เกลา้ รัชกาลที่ 5 เคยประทับเมือ่ คราวเสด็จประพาสยุโรปครัง้ ทีส่ องในปี ค.ศ. 1907 นําท่านเข้าที่
พักโรงแรม....................... หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ แบบพื้นเมืองในโรงแรม
วอสส์ - กุดวาเก้น (ล่องเรือซองฟยอร์ด) - ฟลัม(รถไฟสายโรแมนติค) –
ไมดาล – ไกโล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองกุดวาเก้น (GUDVANGEN / 1 ชม.) เพือ่ นําท่านลงเรือล่อง
ชมความงามของซองฟยอร์ด (ประมาณ 2 ชม.) ซึ่งได้รบั การขนานนามว่า
เป็ น THE KING OF FJORD เพราะมีความยาวทีส่ ุด ลึกทีส่ ุดและแน่นอน
ว่ามีความงดงามทีส่ ุด ทีท่ ่านจะได้ช่นื ชมกับธรรมชาติของหุบเขาตลอด 2 ฝัง่
เหมือนภาพวาดในจินตนาการ สู่เมืองฟลัม (FLAM) เมืองเล็กๆ ทีม่ บี รรยากาศสบายๆ สไตล์ชาวนอรวีเจี้ยน
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
15.00 น.

17.00 น.
คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านนัง่ รถไฟสายโรแมนติคฟลัม-ไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็ น
เส้นทางรถไฟสายโรแมนติคทีส่ ุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ทเ่ี จาะ
ทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่นาํ้ ใสสะอาดตาทีเ่ กิดจากการละลาย
ของหิมะ
และนํา้ ตกจํานวนมากมาย
ถึงสถานี ไมดาล
(MYRDAL) เป็ นสถานีรถไฟที่อยู่สูง จากระดับนํา้ ทะเลกว่าพัน
เมตร เป็ นสถานีรถไฟทีม่ ที ศั นียภาพงดงามทีส่ ุดในนอรเวย์ ท่านจะได้ต่นื ตากับหิมะขาวโพลนทีย่ งั คงเหลืออยู่
แม้จะเป็ นกลางฤดูรอ้ น ออกเดินทางต่อสู่ไกโล (GEILO) เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรสี อร์ทยอดนิยมตลอดกาล
ของนอรเวย์ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม DR HOLMS หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
*** กรุ ณาจัดเตรียมกระเป๋ าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ทีจ่ าํ เป็ นใส่กระเป๋ าเดินทางขนาดเล็ก เพือ่ พักค้างคืนบน
เรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋ าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***
ไกโล – ออสโล – ล่องเรือ DFDS – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอรเวย์ นําท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่
ยิ่งใหญ่มาตัง้ แต่ยุคไวกิ้งเมือ่ ประมาณ 1,000 ปี เศษ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ สวน
ประติมากรรมฝี มอื กุสตาฟ วิเกอแลนด์ประติมากรผูม้ ชี ่ือเสียงที่สุดของนอรเวย์ในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ทีท่ างการได้มอบพื้นทีเ่ พือ่ แสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ นํ้ าพุวงจรชีวิต
ของมนุ ษย์และเสาหินโมโนลิท ซึง่ นับว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง ผ่าน
ชมสถานทีส่ าํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา, โรงละครโอเปร่าใหม่ ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล
สถานทีม่ อบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (สาขาอืน่ ๆ มอบทีส่ ต็อคโฮล์ม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นํา ท่ า นชมพิพิธ ภัณ ฑ์เ รื อ ไวกิ้ ง จุด พิสู จ น์ค วามยิ่ง ใหญ่ ใ นอดีต
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง
เดินทางสู่ท่าเรือของบริษทั SCANDINEVIAN SEA WAY หรือ
DFDS นําท่านเข้าห้องพักแบบมีหน้าต่าง (SEA VIEWS) เดิน
เล่นสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆในเรือ อาทิ ร้านค้า
ห้องอาหาร ไนต์คลับ ดิสโก้เธค
เรือ DFDS ถอนสมอ มุง่ หน้าสู่โคเปนเฮเก้น นครหลวงเดนมาร์ค
รับประทานอาหารคํา่ แบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ท่หี ลากหลาย ค้างคืนกับบรรยากาศสบายๆ
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วันที่สิบ
เช้า

โคเปนเฮเก้น
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือเทียบท่ากรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก เจ้าของชื่อ “สวรรค์แห่งเมืองท่า”
(AMALIENBORG
นําท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจตุรสั หน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก
PALACE) ทีง่ ดงาม ปัจจุบน
ั ยังเป็ นทีป่ ระทับของ พระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนัน้ ชมนํ้ าพุแห่งราชินีเกฟิ
ออน (GEFION FOUNTAIN) ทีก่ าํ ลังลงแส้โคถึกทัง้ 4 เพือ่ ลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็ นประเทศเดนมาร์ก
ตามตํานานการสร้างประเทศ ก่ อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ลเมอร์เมด” (LITTLE
MERMAID) อนุ สาวรียเ์ งือกน้อย จากเทพนิยายรักอันลือลันของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สน
ั นําท่านชม
มงกุฏและสมบัตแิ ห่งราชวงศ์กษัตริยเ์ ดนมาร์กใน “โรเซนบอร์ก คาสเซิล” (ROSENBORG CASTLE)
อดีตพระราชวังหลวงทีน่ าํ มาจัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทง่ี ดงามอีกแห่งหนึ่ง

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพือ่ เป็ นทีร่ ะลึกฝากคนทางบ้านทีถ่ นนสตรอยเก็ต (STROGET) หรือใช้
เวลาว่างเข้าไปเดินชมสวนสนุ กทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ทีเ่ ก่าแก่และคลาสสิกของยุโรป
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม SKT PETRI หรือระดับเดียวกัน

คํา่
วันที่สิบเอ็ด
เช้า
13.20 น.
15.50 น.
17.35 น.

โคเปนเฮเก้น - เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเทีย่ วบินที่ AY 954
ถึงสนามบินเฮลซิงกิ แวะเปลีย่ นเครื่องชัว่ ครู่
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ AY 141

วันที่สิบสอง
07.15 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

 สแกนดิเนเวีย A- 12 วัน (AY)...07/10/17

วันเดินทาง 6-17, 20-31 ก.ค.
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
เด็ก อายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)ท่านละ
เด็ก อายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

.-บาท
.-บาท
.-บาท
.-บาท
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*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคานํ้ ามันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสาร
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วไม่สามารถเลื่อนได้ทกุ กรณี
ยืนยันเท่านั้น** / ตัวกรุ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กก.
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั เิ หตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
* ตัวชั
๋ น้ ทัศนาจรกระเป๋ า 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 23 กก. / ตัวชั
๋ น้ ธุรกิจกระเป๋ า 2 ใบ นํ้ าหนักไม่เกินใบละ 23 กก.
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่านํ้ าหนักกระเป๋ าเกิน (1 ใบ 23 กก. ในชัน้ ทัศนาจร และ 2 ใบๆ ละ 23 กก. ในชัน้ ธุรกิจ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 24-34 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-23 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่
จากความเดือดร้อนของลูกค้า
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หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 15 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มาก
ทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะใกล ้เคียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,200 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลง
ของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คือผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงินและ
เวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มคี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบ
รับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารยื่นวีซ่าฟิ นแลนด์ (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างทีย่ งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) โปรด
ตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารู ปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
อัดจากฟิ ลม์ หรือ
จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) **ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
โพลารอยด์เท่านัน้
3. หลักฐานการงาน(จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใช้ช่อื ของแต่ละสถานฑูต)
 พนักงานบริษทั
ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเข้า
ทํางาน
 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่ งจากต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาํ เป็ นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณี
เกษียณอายุ ใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการบํานาญ
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษทั
 นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชนั้ เรียน
4. หลักฐานการเงิน (จดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่อื ของแต่
ละสถานฑูต)
- กรณีมบี ญั ชีส่วนตัว สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รบั กระแสรายวัน) ย้อนหลัง 3 เดือน (กรุณาปรับเป็ น
ยอดปัจจุบนั )
- กรณี ไม่มบี ญั ชีส่วนตัว ให้บุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวทําหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษ และระบุวา่ จะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสําเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน (ปรับเป็ นยอดปัจจุบนั )
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีทอ่ี ายุตาํ ่ กว่า 18 ปี
7. สําเนาใบสําคัญสมรส, หรือหย่า (กรณีทส่ี มรสแล ้ว หรือหย่าแล ้ว)
8. สําเนาใบสําคัญเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
9. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีทเ่ี ด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ
เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทําทีเ่ ขต หรืออําเภอเท่านัน้
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้อง จะช่วย
ให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยืน่ วีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยืน่ วีซ่า

