ไฮไลท์ การเดินทางสแกนดิเนเวีย 10 วัน เมษายน – ตุลาคม 2565

1. พักในเรือสำรำญ 2 ลำ Silja Line และ DFDS
2. นั่งรถไฟสำยโรแมนติก Flamsbana
3. ล่องเรือชมควำมงำมของซอนน์ ฟยอร์ด(มรดกโลก)
4. อำหำรท้องถิ่นและอำหำรเอเชียรสเลิศ
5. เทีย่ วครบสี่เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต๊อคโฮล์ม และเฮลซิงกิ
6. เทีย่ วเมืองเบอร์เกน “BERGEN” สุดแสนโรแมนติก
7. มีหวั หน้ำทัวร์คอยดูแลและบริกำรตลอดกำรเดินทำง

วันแรกของการเดินทาง (1)
17.30
20.30
23.20

สนามบินสุ วรรณภูมิ

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เจ้ าหน้ าที่จากบริษทั ฯ คอยอานวย
ความสะดวกก่ อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR833
ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่สองของการเดินทาง(2)

โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติล้ เมอร์ เมด
ล่องเรื อสาราญ DFDS (พักห้ อง SEA VIEW)

01.20

ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้ น โดยสายการบินกาต้าร์ เที่ยวบินที่ QR161

06.55

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก ตั้งอยูร่ ะหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนื อ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ า
เกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทรจัทแลนด์(Jutland) และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ จากนั้นนาท่านชม
ตัวเมืองโคเปนเฮเก ้น นาท่านถ่ายรู ปคู่ก ับ “เงือกน้ อยลิต
เติ้ลเมอร์ เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ที่สาคัญของ
เมือง นาท่านนั้นชม “น้ำพุเกฟิ ออน” รู ปปั้ นตานานการ
เกิดประเทศเดนมาร์ค ซึ่งเป็ นผลงานแอนเดอร์ ส บุนด์
การ์ด สร้างให้เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบ
ปี ที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียน
บอร์ ก” Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดหนาว
ของราชวงศ์แห่ งเดนมาร์ก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่าย

15.00

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ “ย่ ำนนูฮำวน์ ” Nyhavn ซึ่งเป็ นท่าเรื อเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกบั ทะเลและยังเป็ นที่ต้ งั ของ
บ้านเรื อนตั้งแต่ยคุ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 นาท่านชม จัตุรัสซิตฮี้ อลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง
นาคณะลงเรื อสาราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวก
สบายด้วยสิ่งอานวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์
ไนต์คลับและเพลินก ับการเลือกชมสิ นค้าปลอดภาษี ฯลฯ ล่องสู่
ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติ ก ออกเดินทางจากกรุ ง
โคเปนเฮเก ้น ประเทศเดนมาร์ก สู่ กรุ งออสโล ประเทศนอร์เวย์
 บริ การอาหารมือ้ คา่ แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนูพิเศษ
สแกนดิ เนเวียนซี ฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้ อมเครื่ องดื่ มท่ านละ 1 แก้ ว

ที่พัก: บนเรื อ DFDS พักห้ องละ 2 ท่ าน (SEA VIEW CABIN)

วันที่สามของการเดินทาง(3)

ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอส

เช้า

 บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารในเรือสาราญ

09.30

เรือเข้ำเทียบฝั่งท่ ำเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ นาท่าน “เข้ ำชมสวนประติมำกรรมวิกแลนด์ ” ชมผลงาน
ของปฏิมากรเอกชาวนอร์ เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรู ปสลักหิ นแกรนิตและ
ทองแดง แสดงถึงเห็ นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของ
อุทยานเป็ นที่ต้ งั ของรู ปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท"
(สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหิ นแกรนิตชนิดแข็ง และรู ปปั้ น หล่อสาริ ด
เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านเก็บภาพ
บรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที่
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่าย

ค่า

นาคณะออกเดิ นทางสู่ “เมืองฟลัม” Flam (280 กม.) สู่แหล่งแนว
ฟจอร์ดอันงดงาม เป็ นเมืองที่อยูป่ ลายสุดของฟยอร์ดปากแม่น้ าฟลัม
ล้อมรอบไปด้วยหุ บเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม บวกก ับอาคารบ้านเรื อนที่ สร้า งจากไม้สีสันสดใสทั้งสี
ขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านหุ บเขาชื่นชมก ับ
ธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึ งใจไปอีกนานแสนนาน
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่านเดินทางสู่ที่พกั

พักที่: Freitheim Hotel / Park Hotel Voss / Myrkdalen Resort หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)
เช้า

ฟลัม – ล่องเรื อชมฟจอร์ ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ)
นั่งรถไฟสายโรแมนติก(สวยทีส่ ุ ดในนอร์ เวย์ ) – เบอร์ เกน

เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะออกเดิ นทางสู่ท่าเรื อเมืองฟลัมเพื่อ “ล่องเรื อชมซอจ์นฟจอร์ด”
(Sognefjord) ชมทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอร์ดที่สวยที่ สุดแห่ งหนึ่ง
ของโลกรายล้อมด้วยภูผาหิ นสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดู
วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริ มฝั่งมีบา้ นซัมเมอร์ เฮ้าส์ ที่สร้างจากไม้สน
เป็ นหย่อมๆ ตื่ นตาตื่นใจมิรู้ลืม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่าน “นั่งรถไฟสำยโรแมนติค” Flambana Train ที่โด่ง
ดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล – วอสส์ ชมความสวยงาม
ของธรรมชาติบริ สุทธิ์ และน้ าตกที่ ละลายมาจากธารน้ าแข็งบนยอด
เขา ซึ่งหลบซ่อนตัว อยูห่ ่ างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอด
เส้นทางจะตรึ งตาตรึ งใจท่านไปอีกนาน จากนั้นนาท่ านออกดิน

ทางสู่ เมืองเบอร์ เกน Bergen เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเล
เหนือ
ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

พักที่: Pers Hotel / Usterdalen Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง(5)
เบอร์ เกน – ชมเมือง – นั่งรถรางขึน้
ยอดเขา Floyen – โกล
เช้า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่ านเที่ย วชมเมื องเบอร์ เกน Bergen เมื องมรดกโลก ที่ ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นาท่า น นั่งรถรำงขึ้นสู่ ยอดเขำ (Fløyen) บนความสู ง
520 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิ วทัศน์ของเมืองอันเป็ น
ภาพบรรยากาศที่ งดงามและประทับ ใจ ได้เวลาสมควร น าท่ า นลงเขาสู่

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ เวณตลาดปลาที่ มีท้ งั ปลาทะเลน้ า ลึกชนิ ด ต่ า งๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิด เพลิน ไปกบั การเดิ นชมเมืองอย่า ง
เต็มที่ เริ่ มจากเขตเมืองเก่า อันเป็ นที่ ต้ งั ของ Fish Market ที่ เป็ นทั้งตลาด ปลาอันเก่า แก่แ ละศูนย์การคมนาคมทาง
ทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้
 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่า นเดิ นเที่ยวชม “หมู่บ้ำนชำวประมงโบรำณ” Bryggen สิ่งก่อสร้างเก่า แก่ที่ยงั คงอนุรักษ์อาคารไม้สีสัน
สวยงามที่ มี อายุเกือบ 300 ปี เรี ยงรายตลอด
แนว นับเป็ นตัว อย่า งการก่อสร้างที่ โดดเด่ น
และมี ความความสาคัญ ทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบี ยนให้
เป็ น ม รด ก โ ล ก โด ย อ งค์ ก า ร ยู เ น ส โ ก
(Unesco) ได้ เว ล า ส ม ค ว ร น า ท่ า น อ อ ก
เดินทางสู่เมืองโกล Gol / เมืองเกลโล Geilo เมืองสกีรีสอร์ท
 บริการอาหารมือ้ ค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง(6) เกลโล่ – ออสโล – คาร์ ลสตัด
เช้า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางเข้าสู่ “กรุงออสโล” Oslo (220 กม.) ตั้งอยูข่ อบด้านเหนื อของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัว
เมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่ งซึ่งเป็ น
แหล่งน้ าจืดสาคัญนาท่านขึ้นสู่จุดชมวิว “ชมลำนกระโดดสกีโฮเมนคอเลน” Holmenkullen Ski Jump ซึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์ เวย์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ค่า

คณะเดินทางสู่ “เมืองคำร์ ลสตัท”Karlstad (218 กม.) เมืองสวยงำมเล็กๆ ตัง้ อยู่ริมแม่ น้ำเดลต้ำที่ยำวที่สุดใน
สวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสำบวำเน่ นที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลำงทำงกำรค้ ำของชำวไวกิ้งมำ
ตัง้ แต่ 1,000 ปี ก่ อนคริสตกำล เมืองนี้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริ ย ์ ชาร์ ลที่ 9 แห่ ง
ราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ ใหญ่ ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชม
จัตุรัสใจกลำงเมือง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: SCANDIC HOTEL, KALSTAD หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(6) คาร์ ลสตัด – โอเรบรู – สต๊ อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง
เช้า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองเออเรบรู” Orebro เมืองที่ มีชื่อเสี ยง
มากแห่ งหนึ่ง ตั้งอยูใ่ นภาคกลางของประเทศสวีเดน ชมเมือง
เออเรอะบรู อดีตเมืองที่มีควำมเจริญรุ่ งเรืองทำงกำรค้ ำ และยัง
ถือว่ ำเป็ นศูนย์กลำงทำงประวัตศิ ำสตร์ และวัฒนธรรมที่มี
ควำมเก่ ำแก่ มำกแห่ งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้วย
บันทึกภำพควำมงดงำมของ ปรำสำทเออเรบรู (Orebro Castle)
ปรำสำทป้ อมปรำกำรยุคกลำงที่มีอำยุเก่ ำแก่ มำกกว่ ำ 700 ปี
ตัง้ อยู่บนเกำะเล็กๆ บนแม่ น้ำ สวำร์ ตำน “Svartan River” สร้าง
ขึ้นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family
Vasa) จากนั้นเดิ นทางสู่กรุ งสต๊ อกโฮล์ม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊ อกโฮล์ ม” เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงาม
ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ควำมงำมบน
ผิวน้ำ” Beauty on Water หรื อ “รำชินีแห่ งทะเลบอลติค ” เมือง
แห่ ง ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ
สถาปั ตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัย
ของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่
ริ มน้ าและตามเนิ นสูงต่า เกาะใหญ่นอ้ ย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วย

ทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็ น Lake Malaren ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งใน
โลก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งในบริ เวณ ห้างสรรพสิ นค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็ น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
เหนือ” หรื อเลือกเดินในย่าน Walking Street อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis

Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ และสามารถทะลุผา่ นไปใน
บริ เวณย่านเมืองเก่าที่สวยงาม
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Quality Globe Hotel / Scandic Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่แปดของการเดินทาง(8) สต๊ อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้ าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน
ล่องเรื อสาราญ SILJA LINE (พักห้ อง SEA VIEW)
เช้า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะ “เข้ ำชมศำลำว่ ำกำรเมือง” City Hall สถานที่จดั งานเลี้ยงให้ผทู ้ ี่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทัว่
โลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นในเดื อนธันวาคมของ
ทุกปี ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก ้อนและตกแต่ง
ผนังในห้องเต้นราที่มีลวดลายฝังหิ นโมเสกกว่า 19 ล้า นชิ้น
ใช้เวลาใน การก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.
1911 จากนั้นนาท่านชมเมืองเก่า “แกมล่ ำสแตน” ซึ่งตั้งอยู่
กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติ กและทะเลสาบมาลาเร็ น
โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็ นทาง
เดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงทาให้เป็ นที่ มาของ
สมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่ งนี้ โดยที่ นี่เป็ นเมืองที่
ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์และความ
ทันสมัยของร้านค้าที่เรี ยงรายมากมายบนท้องถนนแคบๆ ของเมือง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.00

นำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรื อเพื่อเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือสำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลียไลน์” Silja
Line ซึ่งเป็ นเรื อสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินก ับความสนุ กสนาน
มากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโกเ้ ธค, ศูนย์สนั ทนาการสาหรับครอบครัว ร้านค้า

ค่า

ปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อนั
สวยงามของหมู่เกาะแก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่
19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ ง
บริการอาหารมือ้ ค่า แบบบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ
สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายใน
เรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนื อและทะเลบอลติก ทดลองชิม
ไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิ มไวน์เลิศ
รส เพลิดเพลินก ับความหรู หราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก : บนเรื อสาราญซิลเลียไลน์ : SILJA LINE พักห้ องละ 2 ท่ าน (SEA VIEW CABIN)
วันที่เก้าของการเดินทาง(9) เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ
เช้า

บริการอาหารเช้ า ที่ ห้ องอาหารในเรือ SILJA LINE

09.30

เรือเข้ำเทียบฝั่ง “กรุงเฮลซิงกิ” เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ชมกรุ งเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟิ นแลนด์ ซึ่งมี
สถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซี ย
เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่ งทะเล บอลติก” นาท่าน

“เข้ ำชม โบสถ์ หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio
Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหิ นแกรนิต
ขนาดมหึ มา โบสถ์ซ่ ึงออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติ
โม ในปี ค.ศ. 1969 มี รู ปร่ างคล้ายจานบิน นาชม

“อนุสำวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผแู ้ ต่ง
เพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นาท่านเยีย่ มชม

“มหำวิหำร Uspensky” ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ธอด
อกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภำ” Senate Square ซึ่งเป็ นที่ต้ งั
ของอนุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน นาชม “ตลำดนัดริมทะเล” Market

Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่ องเที่ยว แหล่งขายปลานานา
ชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็ นที่ต้ งั สถานที่ สาคัญ อาทิ ทาเนียบระธานาธิบดี , ศาลากลางและโบสถ์

ชมย่ ำนถนนเอสปลำนำดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรี ยงรายไปด้วย
สินค้าชื่อดัง // สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบิน *** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง***
17.40
23.30

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR302
ถึงสนามบินโดฮา นาท่ านเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ กรุงเทพฯ

วันที่สิบของการเดินทาง(10)

โดฮา – สนามบินสุ วรรณภูมิ

02.20
13.10

เดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR836
เดินทางถึงถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
****************************************************************
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยใน
การเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัว หน้า ทัว ร์ ผูน้ าทัว ร์ มีอานาจตัด สิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัด สิ นใจ จะค านึ งถึง
ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริ การ เม.ย. - ต.ค.2565 (ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

01 – 10 เม.ย.65
07 – 16 เม.ย.65
09 – 18 เม.ย.65
22 เม.ย. – 01 พ.ค.65
29 เม.ย. – 08 พ.ค.65
14 – 22 พ.ค.65
27 พ.ค. – 05 มิ.ย.65
10 – 19 มิ.ย.65
17 – 26 ก.ย.65
30 ก.ย. – 09 ต.ค.65
08 – 17 ต.ค.65

103,900
113,900
113,900
103,900
103,900
103,900
103,900
103,900
103,900
103,900
103,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักก ับ พักเดี่ยว
พักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง) เพิ่มท่านล่ะ

103,900
113,900
113,900
103,900
103,900
103,900
103,900
103,900
103,900
103,900
103,900

98,900
108,900
108,900
98,900
98,900
98,900
98,900
98,900
98,900
98,900
98,900

29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900

21 – 30 ต.ค.65

103,900

103,900

98,900

29,900

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผู้เดินทางครบ 15 ท่ านเท่ านั้น *

**กรณีต้องการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินหรือห้ องพักบนเรือสาราญ กรุณาติดต่ อพนักงานขาย **

อัตราค่ าบริ การนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเก ้น // เฮลซิงกิ-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศก่อน-หลัง)
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้
คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 โรงแรมที่ พกั ตามระบุหรื อเที ยบเท่าในระดับเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงก ับงาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสก ับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอด การเดินทาง
1 ท่าน
 ค่าประก ันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **

อัตราค่ าบริ การนี้ไม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุ ในรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าผกผันของภาษีน้ า มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/ท่ าน (ท่ านละ 16 ยูโร)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 100 บาท/วัน /ท่ าน (ท่ านละ 1,000 บาท)
ค่าน้ าดื่ม
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเช็งเก่ น 5,000 บาท (สถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่ านจะผ่านหรือไม่ก็ตาม)
ค่าตรวจ RT-PCR Test ก่อนกลับเมืองไทย

9. ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตัวขากลับ
10. ค่าโรงแรมที่พกั กรณี อยูต่ ่อ
11. ค่ าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษทั ฯไม่ได้จัดให้ แก่ ท่านเนื่องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝง
ตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้ องพักสาหรับทุกท่ าน)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
 กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่ าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสัย จนไม่อาจแก ้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุ กกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงก ับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุ ไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
 ทางบริษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้สู ารองที่นั่งครบ 15 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่ ได้รับการยืนยัน
การจองมาจากทางยุโรป ,ประก ันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้ก ับ
ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อานวยความสะดวก

 เอกสารต่างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ย มเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้ก ับทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คื นค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่าน
หรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน หรือตัว๋ เครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่า นต้องถูกหักบางส่วน
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ ละสายการบิ น) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษทั เริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
 ในกรณี ที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรื อกระเป๋ าเดินทางไม่มาตามกาหนด ทางบริ ษทั จะเป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินให้ก ับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่ก ับกฎเกณฑ์ของสายการบิ นเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ ก ับสายการบิ น หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
o หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
o รูปถ่ ายสี (ต้องถ่ ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยู่ก ับประเทศที่จะ
เดินทาง
o หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่ น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลัง
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
 *ข้าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังก ัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่ นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณา
สะกดชื่อให้ตรงก ับหน้า พาสปอร์ต และหมายเลขบัญชี เล่มเดียวก ับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอ
ประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่ มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ ว มกนั ได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
o กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางก ับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดิ นทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ
o สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุ ด
o สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุ ด
o สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ -สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ มเชงเก้ นเป็ นการถาวร
และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิ เสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติ มทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นก ัน กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้
วีซ่าแล้ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะ
เดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะ
คืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะ
คานึงถึงประโยชน์แ ละความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

