4 Capitals Nordic
9 วัน 6 คืน

ผสมผสานวัฒนธรรม 4 เมืองหลวง
เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ บนเรือสาราญ DFDS
อิสระช้ อป ชิม ชิล เลือกได้ ตามใจคุณ

รวมในแพ็คเกจ
✓ โรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน
✓ รถเช่ าส่ วนตัว 7 วัน พร้ อมคนขับรถ (พูดอังกฤษ) + ทิป
✓ ล่ องเรือสาราญ DFDS ( Standard cabin Seaview )
✓ พิพิธภัณฑ์ เรื อไวกิง้
✓ ล่ องเรือสาราญ Viking line ( Standard Cabin Outside )
✓ วีซ่าเชงเก้ น ( นอร์ เวย์ )
ฃ
✓ ประกันภัยการเดินทาง

ไม่ รวมในแพ็คเกจ
 ตั๋วเครื่องบินระหว่ างประเทศไป – กลับ
 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไป - กลับ
 อาหาร และ เครื่องดื่ม
 ทิปอื่นๆ
 เจ้ าหน้ าที่หัวหน้ าทัวร์

เริ่มต้ น
67,600
บาท/ท่
า
น
ราคาสาหรับผู้เดินทาง 4 ท่านขึ ้นไป

วันที่ 1 | กรุ งเทพมหานคร
เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
แนะน าเป็ น สายการบิ น ไทย TG950 เวลา 00.50 – 06.35 น. (+1) ( ตามเวลา
ท้ องถิ่นประเทศเดนมาร์ ก ) เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประตู 2)
หมายเหตุ : หากต้ องการใช้ เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้ งก่อนทาการซื ้อ เคาน์เตอร์ เช็คอิน
ปิ ด 1 ชม. ก่อนเครื่ องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3 ชม.

วันที่ 2 | กรุ งเทพ ฯ - โคเปนฮาเก้ น
เดินทางเข้ าสู่เมืองโคเปนฮาเก้ น (Copenhagen) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ ก
ถื อ เป็ น เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค เที่ ย วชมเมื อ ง แนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
อนุสาวรี ย์นางเงือกน้ อย, น ้าพุเกฟิ ออน และบ้ านนูเฮาส์ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ที่สวยงาม
ของเดนมาร์ ก
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชัว่ โมง / วัน
 ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ บริการ
เข้ าพักที่ RADISSON BLU SCADINAVIA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 | โคเปนฮาเก้ น - ออสโล
เช็คเอาท์และอิสระช้ อปปิ ง้ ถ่ายรูป เก็บความประทับใจกันให้ เต็มอิ่ม ก่อนเดินทาง
ต่อไปยังกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์ เวย์ ล่องเรื อข้ ามประเทศด้ วยเรื อสาราญ
ครบวงจร DFDS ดื่มดา่ กับบรรยากาศและกิจกรรมที่ครบครันภายในเรื อ
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับ ไม่เกิน 6 ชัว่ โมง / วัน - เรื อสาราญ DFDS
 ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ บริการ
พักบนเรื อสาราญ DFDS

วันที่ 4 | ออสโล
เช็คเอาท์ จาก DFDS เข้ าไปเที่ยวชมเมืองออสโล แนะนาเริ่ มที่ปราสาทอเคอร์ ฮุส
(Akirshus), ศาลาว่าการเมืองออสโล (City Hall) และอุทยานฟร็ อกเนอร์ (Frogner
sculpture park) ชมประติมากรรมชื่อดังของ “กุสตาฟ วิเกอแลนด์” จากนันเข้
้ าชม
พิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้ง (Viking Ship Museum) สถานที่จดั แสดงเรื อไวกิ ้ง 3 ลาที่มีอายุ
มากกว่าพันปี และยังเป็ นที่เก็บสมบัติโบราณต่างๆมากมาย อิสระช้ อปปิ ง้ บนถนน
ถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท (Karl Johangen Gate)
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชัว่ โมง / วัน
 ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ บริการ
เข้ าพักที่ SCANDIC VICTORIA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 | ออสโล - เฮลซิงกิ
เช็คเอาท์และเดินทางไปยังเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟิ นแลนด์ ด้ วยสายการ
บินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY914 เวลา 13.15 – 15.40 น. (ตามเวลาท้ องถิ่นประเทศ
ฟิ นแลนด์) จากนัน้ เดินทางเข้ าสู่กรุ งเฮลซิงกิ เมืองหลวงที่การผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมได้ อย่างลงตัว ทาให้ กรุงเฮลซิงกิเต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่งดงาม
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับรับจากทีพ่ กั ไปส่งสนามบินออสโล
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับชมเมืองเฮลซิงกิ ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
 ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ บริการ
เข้ าพักที่ SCANDIC HOTEL SIMONKENTTA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 6 | เฮลซิงกิ – สต็อกโฮล์ ม
เช็คเอาท์และอิสระท่องเที่ยวกรุ งเฮลซิงกิ อย่างเต็มอิ่ม แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
บริ เ วณจัตุรั สรั ฐ เนท, ตลาดนัด ริ ม ทะเลและ อนุสาวรี ย์ ซิ เ บลิ อุส ล้ ว นแล้ ว เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ที่ ส าคัญ ของเมื อ ง ช้ อ ปปิ ง้ สิ น ค้ า ขึ น้ ชื่ อ อย่ า งแบรนด์ มารี เ มกโกะ
(Marimekko) จากนั น้ ขึ น้ เรื อส าราญเพื่ อ เดิ น ไปต่ อ ยั ง เมื อ งสต็ อ กโฮล์ ม
(Stockholm) ประเทศสวีเดน
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับ ไม่เกิน 4 ชัว่ โมง – ล่องเรื อสาราญ
 ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ บริการ
พักบนเรื อสาราญ Viking line

Pic

วันที่ 7 | สต็อกโฮล์ ม
เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดนทีม่ ีลกั ษณะโดดเด่น สถาปัตยกรรมสีสนั สดใส
แนะนาเริ่มเที่ยวในตัวเมืองเก่า Gamla Stan (กัมลาสแตน) ที่มีความเก่าแก่กว่าพันปี
และแวะเก็บภาพกับศาลาว่าเมืองที่ใช้ เป็ นสถานทีใ่ นการมอบรางวัลโนเบลอันทรง
เกียรติและทรงคุณค่าของโลกอีกด้ วย
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับรับจากท่าเรื อสาราญไปส่งยังโรงแรม
 ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ บริการ
เข้ าพักที่ RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 8 | สต็อกโฮล์ ม - กรุ งเทพมหานคร
เดินทางไปยัง ท่าอากาศยานสต็ อกโฮล์ม -อาร์ ลันดา เพื่อทาการเช็คอิน คืนภาษี
สาหรั บการ ช้ อปปิ ง้ และเดินทางกลับกรุ งเทพมหานครแนะนา สายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 961 เวลา 13.30 – 05.45 น. (+1) (ตามเวลาท้ องถิ่นประเทศไทย)
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับรับจากทีพ่ กั ไปส่งสนามบิน
 ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ บริการ

วันที่ 9 | กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
“ขอบคุณในความสนใจ และไว้ วางใจให้ เราได้ เป็ นผู้ช่วยในการออกแบบเส้ นทาง
การเดินทางของคุณ แล้ วพบกันใหม่ในการเดินทางครัง้ ต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

Pic

เงื่อนไขสาหรับการซือ้ แพ็คเกจทัวร์
ค่ าแพ็คเกจทัวร์ ต่อท่ านรวม :
✓ ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถ Minivan 7 ที่นงั่ ปรับอากาศส่วนตัวพร้ อมคนขับรถพูดอังกฤษ ) 7 วัน
✓ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2
ท่าน) พร้ อมอาหารเช้ า
✓ ล่องเรือสาราญ DFDS ห้ อง Standard Cabin Seaview (ห้ องละ 2 ท่าน) พร้ อมมื ้อค่าและอาหารเช้ า
✓ ล่องเรือสาราญ Viking line ห้ อง Standard Cabin Outside (ห้ องละ 2 ท่าน) พร้ อมมื ้อค่าและอาหารเช้ า
✓ วีซ่าเชงเก้ น ( นอร์ เวย์ )
✓ ประกันภัยการเดินทาง
✓ ค่าเข้ าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิง้
✓ ค่าทิปเจ้ าหน้ าทีค่ นขับรถ
ค่ าแพ็คเกจทัวร์ ต่อท่ านไม่ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษี สนามบิน
 ค่าตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่ากิจกรรมเสริม / ตัว๋ เพิ่มเติม
 ค่าอาหารมื ้อกลางวันและมื ้อค่าทุกมื ้อ ( ยกเว้ นบนเรือสาราญ )
 ค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
 ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 เจ้ าหน้ าทีห่ วั หน้ าทัวร์
 บริการ รับ-ส่ง เอกสารสาหรับการเตรียมยื่นวีซ่า
ขัน้ ตอนการดาเนินการจอง และชาระเงิน :
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้ มีการสรุปยอดค่าใช้ จ่ายทังหมดแล้
้
ว จะต้ องชาระเต็มจานวน
เงินภายใน 3 วัน
- หลังจากการชาระเงินทางบริ ษัทจะดาเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทังหมด
้
และชาระเงินกับทาง
ต่างประเทศทันที
- กรณี ลูกค้ าต้ องการจองกิจ กรรมเสริ ม ( Optional ) ต้ องทาการจองและช าระเงิ นให้ เรี ยบร้ อยก่อนการ
เดินทาง

- เมื่อดาเนินการเรื่ องวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั , เอกสารการ
จองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตัว๋ ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว
และตัว๋ การเดินทางต่างๆ ให้ กบั Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้ งมา ภายใน 7 - 10 วัน ก่อน
เดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สาเร็จ
***กรณี ไ ม่ ต้ อ งทาวี ซ่ า ทางบริ ษั ท จะส่ง เอกสารการเดิ น ทาง เช่ น ใบจองที่ พัก , เอกสารการจองกิ จ กรรมต่ างๆ ,
ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้ กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบ
ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้ งทันทีที่การจองต่างๆสาเร็จ***
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :
เนื่องจากระบบการจองทังหมดเป็
้
นการชาระเงินแบบเต็มจานวน และเป็ นการจองชาระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนัน้
การยกเลิกการจองจะต้ องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริ ษัททุกรายการ เพราะในบางบริ การการจองไม่
สามารถคืนเงินได้ เต็มจานวน หรือไม่สามารถคืนได้ เลย
ขนาดที่น่ ังรถเช่ า
• รถ Minivan จานวน 7 ที่นงั่ พร้ อมเจ้ าหน้ าที่คนขับ สาหรับนักท่องเที่ยว 4 - 6 ท่าน
เงื่อนไขระยะเวลาของรถโดยสาร
1. ตามเงื่อนไขการเช่ารถพร้ อมเจ้ าหน้ าที่ต้องมีชั่วโมงการทางานไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในแต่ละวัน
หากเกินเวลาจานวนชัว่ โมงที่กาหนดไว้ ดงั กล่าวจะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 50 EUR ต่อชัว่ โมง และ
หากเกินในช่วงเวลา 22.00 น. – 07.00 น. (ตามเวลาท้ องถิ่น) จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 60 EUR
ต่อชัว่ โมง
2. เจ้ าหน้ าที่คนขับรถจะขับขี่ไปตามสถานที่ที่ตกลงกันไว้ ตามโปรแกรมที่เสนอเท่านัน้ หากออกนอกเส้ นทาง
หรือไม่ได้ เป็ นไปตามเส้ นทางที่ระบุไว้ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ล่วงหน้ าเพื่อคานวณ
และปรับราคาค่ ารถ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ท่านในวันเดินทางจริง
3. การจอดรถจะจอดเฉพาะจุดจอดรถ หรือจุดที่เจ้ าหน้ าที่ขบั รถ เห็นว่าสามารถจอดได้ เพื่อความถูกต้ อง
ตามกฎหมายและ เพื่อความปลอดภัยเป็ นสาคัญ

ใบจองแพ็คเกจทัวร์
ชื่อผู้เดินทาง..............................................................................................บริษัททัวร์ ( Agency ) ...........................................................
เบอร์ ติดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................
จานวนผู้เดินทาง............................................................วันที่เดินทาง......................................................................................................
รายละเอียดตัว๋ ที่เดินทาง.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
แพ็คเกจที่ต้องการ
1. FIT Program Denmark-Norway-Finland-Sweden { รวม โรงแรม พร้ อมอาหารเช้ า, วีซ่าเชงเก้ น (ประเทศนอร์เวย์),
ประกันภัยการเดินทาง, พาหนะท่องเที่ยว (รถตู้), ค่าเข้ าชมตามทีร่ ะบุในรายการ}
โรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในโปรแกรม
โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สอบถามเพิ่มเติม )
Upgrade ห้ องพักบนเรื อสาราญ DFDS ( cabin seaview) ( สอบถามเพิ่มเติม )
Upgrade ห้ องพักบนเรื อสาราญ Viking line (cabin outside) ( สอบถามเพิ่มเติม )
2. สายการบิน
วันที่เดินทางไป........................................... เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จานวน...................................ท่าน
วันที่เดินทางกลับ........................................ เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จานวน...................................ท่าน
การบินไทย

สายการบินอื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................

หมายเหตุ : รายการกิจกรรมเสริมที่ต้องการจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่ น ร้ านอาหาร, โรงแรม, ค่ าเข้ า
ชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ มีอัตราค่ าบริการจอง 200 บาท/รายการ
**ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เริ่มต้ นที่ 4 ท่านขึ ้นไป หากมีจานวนมากหรื อน้ อยกว่า 4 ท่าน กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเพื่อจะจัดหาเตรี ยมพาหนะ
ให้ เหมาะสม เพราะการเดินทางที่นี่ขนาดของพาหนะต้ องเหมาะสมกับจานวนคน และไม่รวมช่วงเวลาเดินทางในเทศกาลคริ สต์มาส และปี ใหม่
กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเช่นกัน**
*** กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาที่ระบุเป็ นราคาเริ่มต้ น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ ต้องบอกล่ วงหน้ า หากสนใจใน
กิจกรรมใด กรุ ณาสอบถามข้ อมูลอีกครัง้ ก่ อนทาการตัดสินใจ ***

