โคเปนเฮเกน - ปราสาทเฮลซิงงอร์ - หมู่เกาะแฟโร - น้าตกมูลาฟอสเซอร์ - ล่องเรื อชมผารังนกแห่ งเกาะแฟโร
เคริ์กจูบูเออร์ - ทอร์ สเฮาน์ - โอเดนเซ - เฮลซิงบอร์ ก – อัลบอร์ ก - หาวิหารบูโดลฟี
นั่งเรื อเฟอร์ รี่ STENA LINE - กอเทนเบิร์ก (สวีเดน)

กาหนดการเดินทาง

09-18 ส.ค.//20-29 ก.ย.//11-20 ต.ค.//18-27 ต.ค.//15-24 พ.ย.//04-13 ธ.ค. 2562// 27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563

( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า )
วันที่1 กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ)
22.30

สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกั น ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 โดยมี
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

วันที่2 โคเปนเฮเกน – ปราสาทเฮลซิงงอร์ – โคเปนเฮเก้น
01.20
07.40

เที่ยง
บ่ าย

เหิรฟ้ าสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ TG950
ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ ค นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ว
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิ งงอร์ (Helsingor) ตั้งอยู่
ริ มทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ ก -สวีเดน นาท่านเข้าชม
ปราสาทโครนบอร์ก หรื อ “ปราสาทเอลซินอร์ ” ปราสาทแห่ งนี้
สร้ างมาเกื อบ 500 ปี เป็ นที่ รู้จัก กัน ดี ใ นหมู่ ชาวยุโรปจากบท
ละครแฮมเล็ ต วรรณกรรมชิ้ น เอกของวิ ล เลี ย ม เชคสเปี ยร์
ปราสาทโครนบอร์ กเป็ นสถาปั ตยกรรมชิ้นสาคัญของปราสาท
แบบสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ในทางตอนเหนื อของยุโรป ซึ่ ง
ทาให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ในปี ค.ศ. 2000
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางเข้ า สู่ ตั ว เมื อ งโคเปนเฮเกน Copenhagen แวะถ่ ายรู ป คู่ กับ เงื อ กน้ อ ยลิต เติ้ล เมอร์ เมด Little Mermaid
สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่ งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้ อเรื่ องใน
เทพ นิ ยายอันลือลัน่ ของนักเล่านิ ทานระดับโลก ฮันส์คริ สเตียน
แอนเดอร์สัน ชมน้าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สี ยสละกับบุตรชายที่
ร่ วมสร้างเกาะซี แลนด์ข้ ึนมา ชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียน
บอร์ ก ” Amalienborg Palace พระราชวัง ฤดู ห นาว สร้ า งใน
ศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์
ไอด์ เดนบวร์ ก บริ เวณตรงกลางเป็ นจัตุ รั ส ที่ ต้ ั ง อนุ ส าวรี ย์
กษัตริ ยเ์ ฟรดเดอริ กที่ 5 แห่ งเดนมาร์ ก จตุรัสแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั
ของโบสถ์ เฟรดเดอริ ก “Frederiks Kirke” โบสถ์ รู ป โดมที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ใน

สแกนดินีเวีย จากนั้นชม ย่านเขตท่าเรื อ “Nyhavn” ซึ่ งเป็ นเขตท่าเรื ออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ซึ่ งเป็ นเขตท่าเรื อ
อันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ในย่านนี้จะเป็ นที่ต้ งั ของร้านอาหาร ผับ บาร์ มากมาย รวมถึงที่มีอาคารบ้านเรื อนตั้งแต่
ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย เป็ นภาพที่งดงาม
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ซี่โครงหมูย่างซอสบาบีควิ

ที่พกั : SCANDIC HOTEL, COPENHAGEN / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่3 โคเปนเฮเกน – หมู่เกาะแฟโร – น้าตกมูลาฟอสเซอร์
เช้ า
11.00
12.15

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟโรโดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ เที่ยวบิน SAS1777
เดินทางถึงสนามบินแฟโร (Faero Island Airport) ประเทศเดนมาร์ ก

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ เมนูพเิ ศษ “ล๊อบสเตอร์ ”
หลังอาหารนาท่านเที่ยวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่ าง
สกอตแลนด์นอร์เวย์และไอซ์แลนด์หมู่เกาะแฟโรเป็ นเขตการ
ปกครองตนเองของเดนมาร์ กตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 เมืองหลวงคือ
“ทอร์ ส เฮาน์ ” น าท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ น้ าตกมู ล าฟอส เซ อร์
(Mulafossur waterfall) ชมสายน้ าที่ พุ่ ง จากขอบหน้ า ผาลงสู่
มหาสมุทรแอตแลนติกด้านล่าง ทาให้เป็ นสถานที่ๆ สวยงาม
น่ าประทับ ใจอีก แห่ งหนึ่ ง น้ าตกแห่ งนี้ ที่ โดดเด่ นที่ สุ ดตั้งอยู่
ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ Vágar ซึ่งเป็ นหนึ่งใน 18 เกาะใหญ่ที่
เป็ นหมู่ เกาะแฟโร จากนั้ น เดิ น ทางสู่ ห มู่ บ้ านบู เออร์ (Bour
Village) หมู่บา้ นเล็กๆ อยู่ทางด้านตะวันตกของ Vágoy ซึ่งเป็ น
ที่ต้ งั ของซอร์แวงฟยอร์ด (Sorvagsfjord) ฟยอร์ดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมากที่สุดอีกแห่งของเกาะแฟโร มี
ทัศนี ยภาพสวยงามทั้งเกาะแก่ งและโขดหิ นริ มทะเล หมู่บ ้านนี้ มีบ ้านไม้เก่ าแก่ ที่ มีเสน่ ห์และโบสถ์แบบดั้งเดิ ม
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1865 ประทับใจกับทัศนียภาพที่สวยงาม
บริการอาหารค่าในโรงแรมที่พกั

ค่า

ที่พกั : HOTEL HAFNIA, TORSHAVN หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่4 ล่องเรื อชมผารังนกแห่ งเกาะแฟโร – เคริ์กจูบูเออร์ – ทอร์ สเฮาน์
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

หลังอาหารนาท่านล่องเรื อสู่ ผารังนก (Towering Cliffs) ซึ่ ง
เป็ นผาสู ง ตระหง่ านอัน เป็ นที่ อยู่ ข องนกแถบโซนอาร์ ค ติ
กไม่ว่าจะเป็ นนกพัพฟิ น (Puffins) ที่อาศัยอยู่ตามชะง่อนผา
และ นกอาร์คติดเทิร์น และอีกนานาชนิด ได้เวลาพอสมควร
เดิ น ทางสู่ ห มู่ บ ้ า นไควิ ค (Kvívík Village) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
หมู่บา้ นที่เก่าแก่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโร และยังคงมีหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่ขดุ ค้นซากบ้านเรื อนของชาวไวกิ้ง โดยบ้าน
ที่อายุเก่าแก่ที่สุดประมาณศตวรรษที่ 18 อิสระให้ท่านได้
เก็ บ ภาพบรรยากาศและความสวยงามของธรรมชาติ และ
หมู่บา้ นโบราณริ มฝั่งทะเลตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองเคิร์ก จูบู เออร์ (Kirkjubour) หมู่บ้าน
เล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะแฟโร หมู่บา้ นแห่ งนี้ ยงั เป็ น
ที่ ต้ งั ของ “โบสถ์แมกนัส “ (Magnus Cathedral) โบสถ์หิน
โบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 (ค.ศ.1300) นอกจากนี้ยงั
มีบา้ นไม้ที่อายุเก่ าแก่ ที่สุดซึ่ งสร้ างตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ชม
โบสถ์หิ น โบราณที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ อุ ทิ ศ ให้ กับ นั ก บุ ญ Saint
Olav (Olavskirkjan) ที่ ย งั คงอนุ รั ก ษ์ ไ ว้จ นถึ ง ปั จ จุ บั น ชม
บ้ า นไม้ โ บราณ ที่ นิ ยมปลู ก ห ญ้ า บนห ลั ง คาเลี ย บฝั่ ง
มหาสมุทร นับเป็ นอีกหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามแห่งเกาะ
แฟโร อิ ส ระให้ท่ านเก็บ ภาพความสวยงามของธรรมชาติ
ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินสู่ เมืองทอร์ สเฮาน์ (Torshavn) ซึ่ ง
เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร นา
ท่านเที่ยวชมเมืองและเดินเล่นพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของ
เมื องหลวงที่ ต้ งั อยู่ในฟยอร์ ดอันสวยงาม อิส ระให้ท่านได้
เก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงทอร์ สเฮาน์แห่ งเกาะ
แฟโรได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ที่พกั : HOTEL TORSHAVN หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่5 หมู่เกาะแฟโร – โคเปนเฮเก้น – โอเดนเซ
06.00
08.30
11.35
เที่ยง
บ่ าย

ค่า

เดินทางสู่ สนามบินแฟโร // บริการอาหารเช้ าแบบปิ คนิค (กล่อง)
ออกสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Atlantic Airwaysโดยเที่ยวบิน RC450
ถึงสนามบินโคเปนเฮเก้ นประเทศเดนมาร์ ก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอเดนเซ “Odense” (134 กม.) เป็ นเมืองที่
มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศเดนมาร์ ก ตั้งอยู่ตอนกลาง
ค่อนไปทางเหนื อของเกาะฟึ น “FYN” และเป็ นหนึ่ งในเมื องที่
เก่ าแก่ ที่สุดของเดนมาร์ ก นี้ เป็ นบ้านเกิ ดและเมื องที่ ฮันส์ คริ ส
เตียน แอนเดอร์เซน นักเล่านิทานที่มีชื่อเสี ยง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : RADISSON BLU HOTEL, ODENSE หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่6 โอเดนเซ – ปราสาทเอเกสโคฟ – ออร์ ฮุส – อัลบอร์ ก
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชมปราสาทเอเกสโคฟ (ด้านนอก) “Egeskov
Slot” (35 กม.) สร้ า งขึ้ นในสมั ย ศตวรรษที่ 14 ใน
สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ก ถื อ ว่า เป็ นปราสาทที่ ย งั คง
สภาพสมบู ร ณ์ แ ห่ ง หนึ่ งในทวี ป ยุ โ รป ตัว ปราสาท
ออกแบบในลักษณะคล้ายป้อมปราการเพื่อปกป้องเมือง
จากการสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่ วงเวลานั้น โดย
สวนด้านนอกตกแต่งในแบบเรอเนสซองส์ โดยใช้ต้น
บีชโบราณอายุกว่าร้อยปี จากนั้นเดินทางสู่ เมืองออฮุส
(Aarhus) (166 กม.) ออร์ฮูส เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2
ของประเทศเดนมาร์ ก เป็ นเมืองท่าสาคัญ ริ มอ่าวออร์ ฮู
สทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรจัตแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ค่า

หลังอาหารนาท่านชมเมืองออร์ ฮุส เมืองโบราณที่ก่อตั้งโดยชาวไวกิ้งเมื่อศตวรรษที่ 10 บนชายฝั่ งตะวันออกของ
คาบสมุทรจัตแลนด์ ชมย่านเมืองเก่า “Den Gamle By” หรื อพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
โดยรวบรวมอาคารบ้านเรื อนที่ เก่ าแก่ ต้ งั แต่ศตวรรษที่
16-20 ถึง 75 หลังมาจัดแสดงในพิพิธฑภัณท์ ชมวิหาร
ออร์ฮุส (Aarhus Cathedral) ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12
เพื่ อเป็ นการสดุ ดี นัก บุ ญ คลี เมนส์ ผูค้ ุ ้ม ครองเหล่ านัก
เดินเรื อทั้งหลาย ด้วยความยาว 93 เมตร และความสูง 96
เมตร วิหารแห่ งนี้ จึงเป็ นทั้งวิหารที่ ยาวและสู งที่ สุดใน
เดนมาร์ ก จากนั้น เดิ น ทางสู่ เมื องอัล บอร์ ก (Aaaborg)
(118 กม.) เมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งของเดนมาร์ก เมือง
นี้ยงั มีงานเทศกาลคาร์นิวลั อัลบอร์ ก (Aalborg Carnival)
ที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย ในด้านสถาปัตยกรรม
เมื อ งนี้ ขึ้ นชื่ อ ด้ า นบ้ า นแบบครึ่ งตึ ก ครึ่ งไม้ (halftimbered mansion)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : RADISSON BLU LIMFJORD HOTEL, AALBORG / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่7 อัลบอร์ ก – มหาวิหารบูโดลฟี – เฟรดเดอริกชาวเฟ่ น – นั่งเรื อเฟอร์ รี่ STENA LINE
กอเทนเบิร์ก (สวีเดน)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่ านชมเมืองอัลบอร์ ก เข้าสู่ จตุรัสเก่ ากลางเมือง “Gammeltorv” เป็ นจัตุรัสเก่ าแก่ ที่สุดในเมื องอัล
บอร์ก มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 จัตุรัสนี้ เป็ นที่ต้ งั ของศาลเมืองแบบกลางแจ้ง เคยมีการแขวนคอ
และตัดศีรษะนักโทษมาแล้วในอดีต จากนั้นเข้าสู่ มหาวิหารบูโดลฟี
“Budolfi Kirke” ซึ่ งอยู่ท างทิ ศ ใต้ข องจัตุ รัส ชมสถาปั ตยกรรมและ
วัตถุ ตกแต่ ง เก่ าแก่ และดื่ ม ด่ าความสงบนิ่ งภายในตกแต่งในสไตล์
โกธิคและบาโรกนี้มีชุดระฆัง 48 ใบ ชมบ้านสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาแบบ
ดัตช์ของ เจนส์ แบง (Jens Bang’s House) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านขายยา
มากว่า 300 ปี และบ้า นแบบครึ่ งตึ ก ครึ่ งไม้ที่ ท าจากหิ น ทรายของ
นายกเทศมนตรี เยอร์ เก้น โอลู ฟ เซ่ น (Jørgen Olufsen’s House) ใน

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ศตวรรษที่ 17 ชมศาลาว่าการเมืองอัลบอร์ก “Aalborg Radhaus” ที่สร้างในรู ปแบบสถาปัตยกรรมแบบรอกโคโคที่
มี อ ายุ ก ว่ า 250 ปี จากนั้ น เดิ น ท างสู่ เมื องเฟ รดริ กชาวเฟ่ น “Frederikshavn” (63 กม.) เมื อ งทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรจัตแลนด์ทางตอนเหนือของเดนมาร์ก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์รี่ STENA LINE ข้ามทะเลคัตเทกัต “Kattegat” (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) สู่
เมืองกอเทนเบิ ร์ก “Göteborg” เมืองใหญ่อนั ดับสองของสวีเดน และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ ดิก
แต่ยงั เป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกอีกด้วย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : RADISSON BLE SCANDINEVIA HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่8 กอเทนเบิร์ก – เฮลซิงบอร์ ก
เช้า

เที่ยง
บ่ าย

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่ านชมย่านเมืองเก่ ากอเทนเบิ ร์ก เข้าสู่ จตั ุรัสกุส ตาฟอดอล์ฟ “Gustav Adolfs Torg” จตุรัสใหญ่
กลางเมื อ ง อัน เป็ นที่ ต้ ัง ของสถานที่ ส าคัญ หลายแห่ ง เช่ น ศาลาว่ า
การเมื อ งเก่ า “Kronhuset” อนุ ส าวรี ย ์ข องกษัต ริ ย ์กุ ส ตาฟที่ 2 อดอล์ฟ
ที่ต้ งั อยู่หน้าอาคารเทศบาลเมืองกอเทนเบอร์ ก พื้นถนนของเมืองเก่านี้ ปู
ด้ ว ยหิ น กรวดรซมถึ ง คลองหลายสายที่ อ ยู่ ร อบเมื อ งคล้า ยกั บ กรุ ง
อัมสเตอร์ ดมั เพราะผูอ้ พยพชาวดัตช์ได้มีส่วนร่ วมในการก่อสร้างป้ อม
ปราการและผังเมืองขึ้นในปี 1621 ชมตลาดปลาหรื อ Feskekôrka อาคาร
ที่ออกแบบมาคล้ายกับโบสถ์คริ สต์ เดินเล่นย่านฮากา “Haga Nygata”
ย่านถนนช้อปปิ้ งที่ เต็มไปด้วยร้ านกาแฟ ร้ านขายของที่ ระลึ กมากมาย
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮามสตัด “Harmstadd” (142 กม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเฮลซิ งบอร์ ก “Helsingborg” (79 กม.) เมื องที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของสวีเดน และมี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานนับพันปี เข้าสู่ เขตเมื องเก่ าซึ่ งเป็ นจุดที่ สวยงามที่ สุดของเมื อง ชมศาลาว่าการเมือง The
Town Hall (Rådhuset) ที่สวยงามนี้ สร้างขึ้นในแบบสถาปั ตยกรรมนี โอ
โกธิคที่มีหอคอยสมัยศตวรรษที่ 19 และยอดแหลมคมอาคารที่ตกแต่ง
อย่างหรู ห ราและหอระฆัง สู ง 65 เมตร สร้ า งตั้ง แต่ ปี 1870 ด้านหน้า
ศาลากลางเป็ นอนุสรณ์ของนอร์เวย์และเดนมาร์กอนุสรณ์การให้ความ
ช่ วยเหลื อจากประเทศสวีเดนเมื่ อประเทศเหล่านี้ ถู กยึดครองโดยชาว

ค่า

เยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ สอง จากนั้นชมโบสถ์เซนต์แมรี่ เป็ นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของเฮลซิ ง
บอร์ก สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 โดยสร้างขึ้นในสไตล์โรมันและได้รับการตกแต่งใหม่ในสไตล์โกธิ คในศตวรรษ
ที่ 15 จากนั้นชมสล็อตฮาเกน (Slottshagen) ประตูเก่าแก่ที่สวยงาม ด้านบนสุ ดจะเป็ นส่ วนของปราสาทโบราณที่
เป็ นลักษณะหอคอย เรี ยกว่าแชร์ นัน (Kärnan) เป็ นหอคอยอิฐขนาด 35 เมตรซึ่ งตั้งอยู่ที่ปลายด้านบนของจัตุรัส
ตลาดอันยาวไกล (Stortorget) ในตอนท้ายของจัตุรัสหอคอยสองแห่งจะมีบนั ไดกว้างขึ้นซึ่งจะนาไปสู่ ที่ต้ งั ของหอ
ป้ องกันเก่ าเป็ นปราสาทโบราณที่ สร้ างขึ้นตั้งแต่ศ ตวรรษที่ 14 เพื่ อเป็ นป้ อมปราการ คู่กับปราสาทครอนบอร์
(Kronborg) ในเมืองเฮลซิงเออร์ซ่ ึงอยูฝ่ ั่งตรงข้ามของทะเล
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : RADISSON BLU HOTEL, HELSINBORG หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่9 เฮลซิงบอร์ ก – โคเปนเฮเกน – เดินทางกลับ
เช้ า

13.50

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ผ่านเมืองมัลโม่ ข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซึ่ง
เชื่อมประเทศสวีเดน-เดนมาร์ก เป็ นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็ นสะพาน 8 กม. และเป็ น
อุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิ ดใช้เมื่อปี 2000 เชื่อมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo สวีเดน สะพาน
นี้ มีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใช้ได้ท้ งั รถยนต์ และรถไฟ มีเวลาให้ท่านทาคืนภาษีคืน TAX REFUND ก่อน
เดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951

วันที่10 สนามบินสุ วรรณภูมิ
06.20

เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผนู ้ าทัวร์ มีอานาจ
ตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

ต.ค. 2562

138,900

138,900

134,900

29,900

15-24 พ.ย. 2562
133,900
133,900
129,900
29,900
04-13 ธ.ค. 2562
138,900
138,900
134,900
29,900
27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 148,900
148,900
144,900
31,900
ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเก้น -กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคา
โรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง
โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าทิปคนพนักงานขับรถและค่าทิปหัวหน้ าทัวร์
น้ าดื่มวันละ 2 ขวด
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (กรุ ณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรี ยบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสู ญหายได้)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋ าไม่พอทาให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนาสัมภาระขึ้น
ห้องพักได้ดว้ ยตัวเอง ***

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
❖
❖

❖

กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่าย
ส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิ นทางก่ อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหา
คณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณี ที่สูญ หาย สู ญ เสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับ ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่ น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

❖
❖

เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ป
ในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทางท่าน
ได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป
กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัว กลาง และอานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้อง
ทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่
ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตาม
วันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่
ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษั ท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคา
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความ
ประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจาก
ทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

