ทัวร์ สแกนดิเนเวีย 9 วัน สี่ประเทศแสนสวย
กรุงโคเปนเฮเกน * พักในเรื อ DFDS ห้ องแบบเห็นวิวทะเล * กรุงออสโล
เมืองคาร์ สตัด * เมืองโอเรบรู * กรุ งสต็อคโฮล์ ม
พักในเรื อ SILJA LINE ห้ องพักวิวทะเล * กรุ งเฮลซิงกิ * เมืองปอร์ วู
ออกเดินทาง ระหว่าง เมษายน - พฤศจิกายน 2565
*** เที่ยวดินแดนไวกิง้ สุ ดแสนโรแมนติก ***

วันแรกของการเดินทาง(1)
17.30
20.55

กรุ งเทพฯ – โดฮา

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว Q ประตู 8
ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833

วันที่สองของการเดินทาง(2) โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติล้ เมอร์ เมด – นา้ พุเกฟิ ออน
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก – ช้ อปปิ้ ง – เรื อสาราญ DFDS(ห้ องวิวทะเล)
23.40
01.35
07.05

เที่ยง
บ่าย

15.00

คำ่

ถึงกรุ งโดฮา เพือ่ เปลี่ยนเครื่ อง สู่ประเทศเดนมาร์ค
ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ QR161
ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้น หลังจากผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีทางศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองโคเปนเฮ
เก้น ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติค และทะเลเหนื อ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ าเกื อบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วย
คาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั
เงือกน้ อยลิตเติ้ลเมอร์ เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้น
ชม น้ำพุเกฟิ ออน ซึ่ งเป็ นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งในโอกาสครบรอบปี ที่ 50 จากนั้นชมจตุ รั ส
“พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ ก ” (Amalienborg Palace) ที่ประทับใน
ฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ “ย่านนู ฮาวน์” Nyhavn หรื อ ท่าเรื อ ใหม่ ซึ่ งเป็ น
ท่าเรื อเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็ นที่ต้งั ของบ้านเรื อนตั้งแต่ยคุ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 นาท่านชม
จัตุรัสซิ ต้ ีฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่ า เขตย่านใจกลางเมือ ง พร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่ นหรื อช้อ ปปิ้ งตาม
อัธยาศัย “ย่านถนนสตรอยเกท์”
ได้เวลาอันเดินทางสู่ท่าเรื อเพือ่ นาคณะลงเรื อสาราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่ งอานวย
ความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสิ นค้าปลอดภาษี ฯลฯ นาท่าน
ล่ อ งสู่ ท ะเลเหนื อ จรดมหาสมุ ท รแอตแลนติ ก ระหว่างการ
เดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ด” ส่ วนหนึ่ งของฟยอร์
ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลก
บริ ก ำรอำหำรมื้ อ ค่ ำ แบบบุ ฟ เฟ่ ต์ อ ำหำรทะเลเมนู พิ เ ศษ
สแกนดิเนเวียนซี ฟ๊ ูด Scandinavian Seafood พร้ อมเครื่ องดื่ม
ท่ ำนละ 1 แก้ ว ณ ภัตตำคำรภำยในเรื อ ประทับใจกับอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนติก และจำกทะเล
เหนือ คำ่ คืนนี้หำควำมสำรำญและพักค้ำงคืนในเรื อสำรำญ DFDS

ที่พกั :เรื อ DFDS TOR LINE / พักห้ องละ 2 ท่ าน(ห้ องพักวิวทะเล)

วันที่สามของการเดินทาง(3)
ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์
เดินเล่ นย่านเอเคอร์ บรูค – ช้ อปปิ้ งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ ลโจฮัน
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรื อสาราญ

09.30

เดินทางถึงท่าเรื อกรุ งออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ นาท่านชมบริ เวณลานกระโดดสกีโฮเมนคอ

เที่ยง
บ่าย

ค่า

เลน (HOLMENKOLLEN) ซึ่งสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ชมสวน
ประติมากรรมวิกแลนด์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากร
เอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะ
กลุ่มรู ปสลักหินแกรนิ ตและทองแดงให้คน รุ่ นหลังได้เห็นวัฎจักร
ในหนึ่ งชี วิต ของมนุ ษย์ต รงใจกลางของอุ ทยานเป็ นที่ต้ งั ของรู ป
แกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สู ง 17 เมตร) แกะ
จากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมวิวทิวทัศน์ยา่ นเอเคอร์บรู ค (Aker Brygge) ย่านช้
อปปิ้ งข้างท่าเรื อเป็ นที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว และที่ต้งั ของ
ศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ ตเดคโคสถาปั ตยกรรมที่ ดู
ทันสมัย ประดับไปด้วยน้ าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดู
กลมกลืนใกล้กนั เป็ น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆมีการจัด
แสดงเกี่ ยวกับผูท้ ี่ไ ด้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือ
โรงโอเปร่ า ที่ถู กสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปั ตยกรรมร่ วม
สมัย น าท่ านช้อ ปปิ้ งที่ ย่า นคาร์ ล โจฮันสตรี ท (KARL JOHAN
STREET) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สิ นค้าของ
ฝากที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ สิ นค้าแฟชัน่ , เครื่ องครัวและ
ของที่ระลึก เป็ นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : SCANDIC HOTEL, OSLO หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ออสโล – คาร์ ลสตัท – เออเรบรู

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท (KARLSTAD) (200 ก.ม.) คาร์ลสตัดเป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ า
เดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่ นที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศอดี ตศูนย์กลางทาง
การค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล สร้างเมื่อปี
ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ ล ซึ่ งต่อ มาคือ กษัต ริ ย ์ ชาร์ ลที่ 9 แห่ ง
ราชวงศ์สวีดิ ช ชื่ อเมื องจึ งเรี ยกตามพระนามของพระองค์ ชม
โบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลาง
เมือง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบลู Orebro (109 ก.ม.) เมืองที่มี
ชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยูใ่ นภาคกลางของประเทศสวีเดน ชม
เมื อ งเออเรอะบรู เมื อ งเออเรอะบรู อดี ต เมื อ งที่ มี ค วาม
เจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้า และยังถือว่าเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่ ง
หนึ่ งของประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้ อม
ปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยูบ่ นเกาะเล็กๆ บนแม่น้ าสวาร์ตาน “Svartan River” สร้างขึ้น
ครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa)
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : SCANDIC HOTEL, OREBRO หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) เออเรบรู – ซิกทุน่า – สต็อคโฮล์ม – ช้ อปปิ้ ง
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ เมื อง “ซิ กทู น่า ” (Sigtuna) เมื อ ง
หลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of
Kings, Home of Vikings ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุ ง
สต็อค นึ่งในเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดเมือง
หนึ่ งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรื อกว่า 1,100 ปี มาแล้ว
กษัตริ ยส์ วีเดนเคยประทับอยูท่ ี่เมืองนี้ราวๆ 250 ปี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งสต๊อกโฮล์ม นาท่านชมกรุ งสต๊อกโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่
มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ า” Beauty on Water หรื อ
“ราชิ นี แห่ งทะเลบอลติค จากนั้น นาท่า นขึ้ นสู่ จุด ชมวิว พร้ อ ม ชมความสวยงามของกรุ ง สต๊ อกโฮล์ม จาก

ด้านบนเนินเขา มีเวลำอิสระให้ ท่ำนช้ อปปิ้ งที่ “ห้ ำงสรรพสิ นค้ ำ
เอ็ นเค” NK ซึ่ งเป็ น “ห้ ำงที่ใหญ่ ที่สุดในยุโรปเหนื อ” หรื อย่าน

ค่า

Walking Street Drottninggatan อันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านค้า
แบนด์เนม จากทัว่ ยุโรป ยีห่ ้อ ต่างๆ มากมาย รวมทั้งของที่ระลึ ก
พื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวิส
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : Quality Hotel Globe Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง(6)
เช้า

สต๊ อคโฮล์ม – ชมวิวศาลาว่าการ – ชมเมืองเก่า
ล่องเรื อสาราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้ องพักวิวทะเล)

บริ การอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านเก็บภาพบริ เวณ “ซิต้ ี ฮอลล์” City Hall หรื อศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบ

เที่ยง
14.30

โดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโม
เสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปี จะมีพธิ ีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิต้ ี ฮอลล์น้ ี นาท่านชม
ความสวยงามของเมืองเก่า(Gamla Stan) เก็บภาพความ
ยิง่ ใหญ่ของพระราชวังหลวง (Stockholm Palace) ที่ข้ นึ
ชื่อว่าเป็ น พระราชวังที่งดงามที่สุดในบรรดา
พระราชวังทั้งหมดของสแกนดิเนเวีย สร้างในสไตล์
แบบบาโรคในปี ค.ศ. 1754 ชมเมืองเก่าของสต็อกโฮล์
มสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ไม่วา่ จะเป็ นอาคารรัฐสภา,
มหาวิหาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพธิ ภัณฑ์
บ้านเรื อน สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม ในรู ปแบบ
งานสถาปั ตยกรรมแบบสวีเดน ซึ่งปั จจุบนั ยังคงรักษาสภาพเก่าแก่ไว้เป็ นอย่างดี ทั้งหมดนี้ลว้ นมีมาตั้งแต่สมัยเริ่ ม
ก่อตั้งเมืองสต็อกโฮล์ม นอกจากนี้ยงั มีตรอกซอกซอยมากมายให้นกั ท่องเที่ยวได้เดินชมวิวทิวทัศน์ เก็บภาพ
สวยๆ และเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งสินค้าทีส่ วยงามมีรสนิยม ทั้งสินค้าแฟชัน่ และของที่ระลึก ที่สาคัญริ ม
สองข้างทางยังเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านกาแฟรสเลิศ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรื อสำรำญขนำดมหึมำ “ซิ ลเลียไลน์ ” Silja Line ซึ่ ง
เป็ นเรื อสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอล
ติก สู่กรุ งสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุ กสนาน
มากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค,
ศูนย์สันทนาการสาหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ ยงโชค

คา่

ในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของหมู่เกาะแก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่าง
สองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย อิสระกับการพักผ่อนบนเรื อ
บริการอาหารมื้อคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคาร
ภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบ
ต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรู หราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พกั : บนเรื อสาราญซิลเลียไลน์ : Silja Line (พักห้ องละ 2 ท่ าน) ห้ องพักวิวทะเล
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)
เช้า
09.30

เที่ยง
บ่าย

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์ หินเทมเปอเลียวคิโอ
อิสระช้ อปปิ้ ง

บริ การอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรื อสาราญ
เรื อเข้าเทียบฝั่งกรุ งเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ จากนั้นนาท่ านชมกรุ งเฮลซิ งกิ นครหลวง
ของประเทศฟิ นแลนด์ ซึ่ งเป็ นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนี ยม
ชมรอบกรุ ง “เฮลซิ งกิ” ซึ่ งมี สถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสาน
ระหว่างสวีดิช และรั ส เซี ย เจ้าของสมญานาม “ธิ ดำสำวแห่ ง
ทะเล บอลติ ก ” เข้า ชม “โบสถ์ หิ น เทมเปอเลี ย วคิ โ อ”
Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอก
หิ นแกรนิ ต ขนาดมหึ มา หากท่านได้เ ห็ นภาพถ่ ายทางอากาศ
โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่ างคล้ายจานบิน โบสถ์ซ่ ึงออกแบบโดย
สองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 ชม “วิหารอุสเปนส
กี้” Uspensky ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่
งดงามด้วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรั ฐสภำ” Senate Square ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ
อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม “อนุสาวรี ย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ ผูแ้ ต่ง
เพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นาท่านชม “ตลำดนัด
ริ มทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะเป็ นตลาด
ย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขาย
ปลานานาชนิ ด อาหารผลไม้ และดอกไม้แ ล้ว ยัง เป็ นที่ ต้ งั
สถานที่สาคัญ อาทิ ทาเนี ยบประธานาธิบดี , ศาลากลางและ
โบสถ์ ชมย่านถนน “เอสปลานาดิ ” Esplanadi ที่สองข้างทาง
เต็ม ไปด้วยอาคารสไตล์ฟิ นนิ ชผสมสวีดิช เรี ย งรายไปด้ว ย

ค่า

สินค้าดีไซน์ชื่อดัง ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรื อห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง ที่เต็ม
ไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: SCANDIC HOTEL, HELSINKI หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันแปดของการเดินทาง(8)

เฮลซิงกิ – ปอร์ วู – เดินทางกลับ

เช้า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ปอร์ว”ู เมืองโบราณที่ก่อตั้งขึ้น
เมื่ อ เกื อ บ 800 ปี ที่แล้ว เป็ นเมื อ งที่เก่ าแก่ ที่สุดเป็ นอันดับ
สองในฟิ นแลนด์ และหลักฐานประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
ยังคงปรากฏให้เห็นและสัมผัสได้เมื่ อเดิ นไปตามถนนที่มี
เสน่ ห์ เมื อ งนี้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นทั้ง บ้า นและแรงบัน ดาลใจ
ส าหรั บ ศิ ล ปิ นชาวฟิ นแลนด์ ม ากมายเป็ นเวลา หลาย
ศตวรรษ ชมบ้านสี แดงริ มชายฝั่งที่ทาสี แดงเพื่อเป็ นเกียรติแก่การมาถึ งของกุสตาฟที่ 3 กษัตริ ยแ์ ห่ งสวีเดน ใน
อดีตปอร์วเู ป็ นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญ และบ้านริ มชายฝั่งเคยถูกใช้เพือ่ เก็บสินค้าและผลิตผล เช่น อาหารแปลก
ใหม่จากดินแดนห่างไกล

17.40
23.30

ออกเดินทางสู่กรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR302
ถึงสนามบินโดฮา นาท่านเปลี่ยนเครื่ อง เดินทางสู่กรุ งเทพฯ

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)
02.20
13.10

โดฮา – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR836
เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************************

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพือ่ ความเหมาะ และความปลอดภัยใน
การเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู ้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึ ง
ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

16 – 24 ก.ย. 65
31ต.ค. – 08พ.ย.65
23 – 31 ม.ค. 65
10 – 18 ก.พ. 65
24ก.พ.-04มี.ค. 65
03 – 11 มี.ค. 65
10 – 18 มี.ค. 65
17 – 25 มี.ค. 65
24 มี.ค.-01เม.ย. 65

85,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900

85,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900

85,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900
83,900

17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

* คณะออกเดินทางได้ เมื่อมีจานวนผู้เดินทางครบ 20 ท่ านเท่ านั้น *
อัตราค่าบริการนีร้ วม





ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ - กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่
อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดี ยวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึ งถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผนู ้ าเที่ยวตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากผูเ้ ดินทางอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไปและ
กลับพร้อมกรุ๊ปต้องซื้อประกันสุขภาพเพิม่ )

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่าน (ท่ านละ 14 ยูโร)

3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน/ท่าน (ท่ านละ 900 บาท)
4.
5.
6.
7.

ค่ าบริการและค่ าธรรมเนียมวีซ่า 6,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ ได้ จัดให้ แก่ ท่านเนื่องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชี พที่แฝง
ตัวเข้ ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่ าน)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000.- บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญ
หาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยัน
การจองมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั
ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่าน
ทีม่ ีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ

เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็ นผูพ้ จิ ารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการ 4,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่าน
หรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 60-90 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสียแต่ค่ามัดจาตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะสารองตัว๋ เครื่ อ งบิน หรื อ พาหนะอย่า งหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อ จากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อค่ามัดจาที่ตอ้ งการันตีที่นงั่ กับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ าน)





หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) ขนาด 2 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิ น
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
 พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ *ข้าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด
o หลักฐานแสดงฐานะการเงิน ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน)

o หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูต พร้ อมสาเนาสมุดเงินฝากประจา หรื อ ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่ อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ)
o เด็กใช้เอกสารร่ วมกับบิดา-มารดา*สามี -ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงิ นร่ วมกันได้ แต่ให้ถ่าย
สาเนาแยกคนละชุด
o กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดา
 มารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดย
ที่ว่าการอาเภอ
o สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
o สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
o สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่า นจะถูก ปฏิ เ สธวี ซ่า สถานทู ต ไม่ คื นค่ าธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ช าระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยื่น ค าร้ อ งใหม่ ก็ ตอ้ งช าระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ บางท่ าน ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้ง นี้ จะคานึ ง ถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นหลัก
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