สต๊ อกโฮม เรื อเฟอร์ รี่ TALLINK / SILJA LINE ล่ องทะเลบอลติก *กรุ งทาล์ ลน
ิ
ฮาปซาลู *ปราสาทฮาปซาลู * พระราชวังแคทเดอริก * เฮลซิงกิ *อูลู * เคมิ *ภัตตาคารนา้ แข็ง 365โร
วาเนียมิ * หมู่บ้านซานตาคลอส *พักโรงแรมห้ องกระจก (GLASS IGLOO)
ฟาร์ มกวางเรนเดียร์ *นั่งเลื่อนสุ นัขฮัสกี้ * ซาฟารีควอดไบค์ (ATV QUAD BIKE) ล่ าแสงเหนื อ
โบเดน *ฮาราดส์ พัก ARCTIC BATH & SPA HOTEL หรื อ THREE HOTEL*ซิกทูน่า
วันเดินทาง:กันยายน – ธันวาคม 2565

วันแรก ของการเดินทาง
22.00

(1) กรุ งเทพฯ (ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) – สต๊อกโฮม (สวีเดน)

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์
เตอร์ Dสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอํานวยความสะดวก

วันที่สอง ของการเดินทาง (2) สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – เรื อเฟอร์รี่ TALLINK –SILJA LINE
ล่องทะเลบอลติก –กรุ งทาล์ลิน (พักบนเรื อ 1 คืน ห้อง SEAVIEW)
01.10
07.00

เที่ยง
บ่าย

15.00

เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG962
เดินทางถึงกรุ ง สต๊อกโฮล์ม ประเทศ สวีเดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง แล้ว เดินทาง ใจกลาง กรุ งสต๊อก
โฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่ งได้รับขนาน
นามว่า “ราชินีแห่งทะเลบอลติค ”เมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะ
และสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้วยความ
สะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง , ตึก
รามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยูร่ ิ มนํ้า
และตามเนินสู งตํ่า เกาะใหญ่นอ้ ย 14 เกาะ ที่โอบ
ล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็ น ทําให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
นําท่านขึ้นสู่ “จุดชมวิว เนินเขาถนน ”(Fjallgaten)ชมความสวยงามของกรุ งสต๊อกโฮล์มจากด้านบนเนินเขา
เข้า ชม “ซิ ต้ ี ฮอลล์ ” (City Hall)หรื อศาลาว่าการเมืองซึ่ งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้าน
ก้อน และมุงหลังคาด้วยหิ นโมเสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” ที่ซิต้ ี
ฮอลล์น้ ี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ “แกมล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ที่สุด
แห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวัง
หลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ น
้ ตลอดจน
กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์จากนั้นแวะถ่ายรู ป (ด้าน
นอก) พระราชวังสต็อคโฮล์ม (Stockholm Royal
Palace)เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ พระมหากษัตริ ย ์
สวีเดนในปั จจุบนั เป็ นพระราชวังที่ก่อสร้างด้วย
อิฐ หลังคาถูกปกคลุมด้วยทองแดงและยังเป็ น 1
ในพระราชวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ
โดยเรื อสําราญข นาดมหึ มา Tallink - Silja Line
ซึ่ งเป็ นเรื อสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของ
สแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลิน

คํ่า

ที่พกั :

กับความสนุกสนานมากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร , ร้านอาหาร, บาร์ , ไนต์คลับ , ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการ
สําหรับครอบครัว , ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ ยงโชคในคาสิ โนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของหมู่เกาะ
แก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุ ง
สต็อกโฮล์ม-กรุ งทาล์ลิน อิสระกับการพักผ่อนบนเรื อ
บริ การอาหารมื้อคํ่า แบบบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซี ฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ
ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์ เวีย และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรู หราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

บนเรื อสาราญTALLINK- SILJA LINE (พักห้ อง SEA VIEWวิวทะเล พักห้ องละ 2
ท่ าน หากต้ องการอัพเกรดห้ องพักเป็ นห้ องสวีท กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่)

วันที่สาม ของการเดินทาง

(3) กรุ งทาล์ลิน –ฮาปซาลู– ปราสาทฮาปซาลู – ชมเมือง

เช้า บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารบนเรื อ
10.00
ถึงกรุ งทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังผ่านพิธี
ตรวจคนเข้า แล้ว เดินทางสู่ เมือง “ฮัปซาลู ”
(Haapsalu)(89 กม.) ที่ ได้รับขนานนามว่า "เวนิ
สแห่งทะเลบอลติก"เมืองตากอากาศชายทะเลที่
ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งตะวันตกของเอสโตเนียเมืองนี้มี
มาตั้งแต่ปี 1200 ถึงแม้วา่ เมืองนี้จะมีชื่อเสี ยงมาก
ในช่วงต้นทศวรรษ 1800 เป็ นที่รู้จกั ในฐานะ
เมืองสปา โคลนเป็ นที่รู้จกั ในด้านคุณสมบัติการ
บําบัด รักษาโรค ที่ เสริ มด้วยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานในฐานะ เมืองตากอากาศที่ ดึ งดูด ความสนใจจากขุน
นางและราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซี ยที่มาพักผ่อนที่ฮาปซาลูในฤดูร้อน
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
บ่าย หลังอาหารชม
“ปราสาทฮาปซาลู”(Haapsalu Castle) เป็ นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด
ในเอสโตเนีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตัว
ปราสาทหลักกลายเป็ นซาก ปรักหักพังตาม
กาลเวลาเมื่อปลาย ศตวรรษที่ 17 ต่อมาได้รับการ
บูรณซ่อมแซม โดยยังคงความสวยงามของ การ
ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมและธรรมชาติ
อันเป็ นเอกลักษณ์ โดยยังคงมี กําแพงยุคกลางที่มี
หอคอยเจ็ดแห่งและประตูสี่บานยังคงล้อมรอบ
บริ เวณปราสาทใจกลางของปราสาทสมกับความยิง่ ใหญ่ในอดีต จากนั้นเดินเล่นย่านเมืองเก่า ที่ยอดเยีย่ มด้วย
ถนนแคบๆ ศาลากลางขนาดเล็ก และบ้านเรื อนจากต้นศตวรรษที่ 20 ที่มีเสน่ห์ เรี ยงรายทอดยาวไปสู่ ทะเลบน

ทางเดินเล่นริ มทะเลแสนโรแมนติกมีคูร์ซาล (Kuursaal)ซึ่ งเป็ นอาคารไม้ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน
เอสโตเนีย และ ฮาปซาลูยงั ได้รับรางวัล “European Destinations of Excellence (EDEN) ในปี 2013
คํ่า บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
HESTIA HOTEL HAAPSALU SPAหรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่สี่ ของการเดินทาง
(4) ฮาปซาลู–ทาล์ลิน–ชมเมือง –พระราชวังแคทเดอริ ก
นัง่ เรื อเฟอร์รี่กลับสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ
เช้า บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านชมกรุ งทาล์ลินน์ เมืองที่ใหญ่
ที่สุดในเอสโตเนียและเป็ นเมืองหลวง และเป็ น
ศูนย์กลางสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมและ
การเมืองระดับภูมิภาค ทาลลินน์ก่อตั้งขึ้นในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 13 ติดกับอ่าวฟิ นแลนด์ และเป็ น
ที่ต้ งั ของท่าเรื อนํ้าที่สาํ คัญ ชมย่านเมืองเก่า ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก โดยมีตรอก
ซอกซอยที่ปูดว้ ยหิ นที่คดเคี้ยว ยอดแหลมของ
โบสถ์มากมาย รวมถึงป้ อมปราการและป้ อมปราการที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint
Mary Church) หรื อในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาว
เดนมาร์ ก เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิ ค โบสถ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นก่อนปี 1233 และสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งนับแต่น้ นั มา
โบสถ์แห่งนี้จดั แสดงรู ปแบบสถาปั ตยกรรมผสมผสานกัน ตัวอาคารหลักที่มีหลังคาโค้งสร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 14 ในขณะที่หอคอยสไตล์บาโรกเป็ นส่ วนเสริ มจากช่วงปลายทศวรรษ 1770
เที่ยง บริ การ
อาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านเข้าชม
“พระราชวังแคทเดอริ ก
”
(Kadriorg Palace) เป็ นพระราชวังสไตล์บาร๊ อค
สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปี เตอร์ ม
หาราชที่ 1 แห่งรัสเซี ย เพื่อเป็ นที่ประทับของ
พระราชินีแคทเธอรี น โดยพระราชวังแห่งนี้
ได้รับการออกแบบโดย
NiccoloMichetti
สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ใน
ปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงาน
ทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริ เวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้
ด้วย จากนั้นเดินทางสู่ “ถนนคนเดิน”Walking street อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
........ เดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ Tallink - Silja Line หรื อ Viking Line กลับสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ (ใช้เวลาประมาณ
2.15 ชัว่ โมง)
คํ่า
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนเรื อ

........

ถึงท่าเรื อกรุ งเฮลซิ งกิ เดินทางเข้าที่พกั

ที่พกั :
CLARION HOTEL HELSINKIหรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่หา้ ของการเดินทาง
(5) เฮลซิ งกิ – ชมเมือง – อูลู (บินภายใน)
เช้า บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ชมกรุ งเฮลซิ งกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ซึ่ งเป็ นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม ซึ่ งมี
สถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิช
และรัสเซี ย เจ้าของสมญานาม“ธิ ดาสาวแห่งทะเล
บอลติก” แล้วนําท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอ
เลียวคิโอ” Temppeliaukio Churchที่สร้างขึ้น
โดย การขุดเจาะในซอกหิ นแกรนิตขนาดมหึ มา
หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หิน
แห่งนี้จะมีรูปร่ างคล้ายจานบิน โบสถ์ซ่ ึ ง
ออกแบบโดยสองพี่นอ้ งตัวโมและติโม ในปี
ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสี ยงที่ดี ต่อจากนั้นเยีย่ มชมวิหาร Uspenskyของศาสนา
คริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซี ยจากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา”
Senate Square ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรันนําท่านชม
“อนุสาวรี ยซ์ ิ เบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผแู ้ ต่งเพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินเล่น
“ตลาดนัดริ มทะเล ” Market
Square ที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจ
กลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว
แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และ
ดอกไม้แล้ว ยังเป็ นที่ต้ งั สถานที่สาํ คัญ
อาทิ
ทําเนียบประธานาธิ บดี , ศาลากลางและโบสถ์
และย่าน ถนนเอสปลานาดิ Esplanadiที่สองข้าง
ทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช
เรี ยงรายไปด้วยสิ นค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรื อ
ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
......... สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินเฮลซิ งกิ
17.45 เดินทางสู่ เมืองอูลู โดยสายการบินนอร์ วเี จี้ยนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
D82521
18.45 ถึงเมืองอูลู หลังจากรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางเข้าที่พกั

คํ่า บริ การอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

ที่พกั :
SCANDIC HOTEL OULUหรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่หก ของการเดินทาง (6)อูลู –เคมิ –ภัตตาคารนํ้าแข็ง 365 – โรวาเนี ยมิ
หมู่บา้ นซานตาคลอส–พักห้องกระจก (GLASS IGLOO)
เช้า บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ เมือง“เคมิ”(105 กม.)
เมืองเล็กๆ ตั้งอยูร่ ิ มอ่าวบอทเนีย ในเขตแลป
แลนด์ของฟิ นแลนด์ชมโบสถ์เคมิ “Kemi
Church”โบสถ์นิกายลูเธอรันอีแวนเจลิค ตั้งโดด
เด่นอยูใ่ จกลางเมืองที่มีสถาปั ตยกรรมแบบฟื้ นฟู
กอธิ คที่สวยงาม(Gothic Revival)ได้รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิก Josef Stenbäckและ สร้าง
เสร็ จในปี 1902 และต่อมาได้มีการบูรณะ
ปรับปรุ งในปี 2003จากนั้นนําท่านเข้าสู่ “ภัตตาคารนํ้าแข็ง”SnowExperience365 แห่งนี้เปิ ดบริ การตลอดทั้ง
ปี ภายในจะมีประติมากรรมนํ้าแข็งที่น่าทึ่ง
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร
นํ้าแข็ง Snow Experience 365ท่านเพลิดเพลินกับ
รสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมนู Snow & Ice
Tasting โต๊ะอาหารนํ้าแข็งที่ลอ้ มรอบด้วยรู ปปั้ น
ที่สวยงามที่ทาํ จากนํ้าแข็ง แก้วนํ้าแข็งที่ทาํ ด้วย
มือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซี ยสแม้ในช่วงกลาง
ฤดูร้อน” ด้วยสภาพแวดล้อมที่เยือกแข็ง
บ่าย
เดินทางสู่ เมือง“โรวาเนียมิ ” (Rovaniemi) (141 กม.)เข้าสู่ “หมู่บา้ นซานตา คลอส ” Santa Claus Village ซึ่ ง
ชาวฟิ นแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุง
ซานตาคลอสผูใ้ จดี ให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่กบั ลุง
ซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่ งโปสการ์ ดให้
เพื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ ปรษณี ยข์ องซานต้า
พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บา้ นที่เต็ม
ไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก
( พร้อมรับ
ประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยีย่ มบ้าน
ซานต้า ผูน้ ่ารัก ณ เส้นอาร์ คติก เซอร์ เคิล )อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรื อเก็บภาความ
น่ารักของหมูบา้ นซานต้า ที่สาํ คัณอย่าลืมส่ งโปสการ์ ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรื อถึงตัวคุณเองเป็ นที่
ระลึก
คํ่า บริ การอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

ที่พกั :

GLASS RESORT, ROVANIEMI หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจาํ นวนจํากัด และต้องจองพร้อมชําระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่ งทางบริ ษทั
ขอยืนยันวันมีหอ้ งพักแน่นอน 100 % ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั และสํารองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่าน
ประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่
ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริ งท่านสามารถใช้บริ การเซาว์น่าและ
กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่

วันที่เจ็ด ของการเดินทาง
(7)โรวาเนี ยมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ –นัง่ เลื่อนสุ นขั ฮัสกี้
ซาฟารี ควอดไบค์ (ATV QUAD BIKE) ล่าแสงเหนื อ
เช้า บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารท่านแวะเยีย่ มชม “ฟาร์ มกลางเรน
เดียร์ ” Reindeer Farmจิบชาเบอร์ รี่อุ่นๆ ชาขึ้นชื่อ
ของดินแดนแถบนี้ ก่อนนําท่านชมฟาร์ มกวาง
เรนเดียร์ สัตว์ข้ ึนชื่อของฟิ นแลนด์ โดยเฉพาะ
ชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มกั เลี้ยงไว้ใช้งานในเขต
หนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู ้ จากนั้น
เดินทางสู่ “ฟาร์ มสุ นขั ฮัสกี้”Husky Farm ชม
ความน่ารักของสุ นขั พันธุ์ไซบีเรี ยน ฮัสกี้ ที่แสน
เชื่อง และเป็ นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็ น
สุ นขั พันธุ์พ้น
ื เมืองที่มกั เลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว
จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อนั แปลก
ใหม่กบั การทดลองซิ่ งรถเลื่อนเทียมสุ นขั ฮัสกี้ ใน
สไตล์ซมั เมอร์ ที่มีไว้บริ การภายในฟาร์ ม
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านสนุกกับกิจกรรมขับรถ (ATVQuad Bike) ซาฟารี ควอดไบค์ สัมผัสความตื่นเต้นในการขี่รถเอทีวเี อ
ทีวขี า้ มภูมิประเทศที่สวยงามเพื่อค้นหาความมหัศจรรย์เช่น สระนํ้า แม่น้ าํ และป่ าไม้มากมาย เราจะผ่าน

สถานที่เลี้ยงกวางเรนเดียร์ และเขตสงวนธรรมชาติ สนุกกับขี่รถควอดไบค์ในอาร์ กติกเซอร์ เคิลค้นหาแสง
เหนืออันงดงามพร้อมไกด์ทอ้ งถิ่นประทับใจกับความงามอันน่าทึ่งของแม่น้ าํ ป่ าไม้มากมาย และเขตสงวน
ธรรมชาติในชนบทของแลปแลนด์

ที่พกั :

SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

*** ช่วงที่จะเห็นแสงเหนือได้ดีที่สุดคือช่ วงเดือนกันยายน – เดือนมีนาคม และเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นแสงเหนือในช่วง
หน้าร้อน (มิถุนายน/กรกฎาคม) เพราะแสงเหนือจะเห็นได้ในช่วงที่ทอ้ งฟ้ามืดเท่านั้น แต่ช่วงฤดูร้อนนี้จะเป็ นเวลาของพระ
อาทิตย์เที่ยงคืน และช่วงกลางคืนของเดือนสิ งหาคมท้องฟ้าจะเริ่ มมืดมากขึ้น ทําให้มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากขึ้น

วันที่แปด ของการเดินทาง (8)โรวาเนี ยมิ–โบเดน –ฮาราดส์ บ้านบนต้นไม้ (THREE HOTEL)
หรื อ พัก
ARCTIC BATH& SPA HOTEL
เช้า บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ เมือง “โบเดน”Boden (254 กม.)เมืองเล็กๆ เขตแลปแลนด์ของสวีเดน หนึ่งในที่ต้ งั ทาง
ยุทธศาสตร์ สาํ คัญ ป้ อมปราการโบเดนขนาดใหญ่ก็ถือกําเนิดขึ้น ในต้นศตวรรษที่ 20 กลายเป็ นป้ อมปราการ
หลักแห่งหนึ่งในสวีเดน และมีบทบาทสําคัญในการปกป้ องสวีเดนตอนเหนือในช่วงศตวรรษที่ผา่ นมาป้ อม
ปราการโบเดนถูกปลดประจําการในปี 1998 แวะเดินเล่นเปลี่ยนอิริยาบทการเดินทางที่ศูนย์กลางของเมือง
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร
เดินทางสู่ เมือง “ฮาราดส์” (47 กม.) หมู่บา้ นเล็กในเขตนอร์ บอตเทน ประเทศสวีเดน นําท่านเข้าที่
พัก Arctic Bath & Spa Hotel โอเอซิ สแห่งสุ ขภาพและการออกแบบที่ลอยอยูใ่ นใจกลางแลปแลนด์ของ
สวีเดนตั้งอยูใ่ ต้แสงเหนือในฤดูหนาว และดวงอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน เป็ นโรงแรมและสปาที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวบนแม่น้ าํ ลูเล (Lule)

*** ในกรณี ที่โรงแรม Arctic Bath & Spa Hotel บริ ษทั ฯ ขอเปลี่ยนเป็ นพักที่โรงแรม “The Bird's
Nest”THREEHOTELโรงแรมที่ ผสมผสานความสะดวกสบายและการออกแบบที่ทนั สมัย กับธรรมชาติ เข้า
ด้วยกันเพื่อการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ที่สามารถมองออกไปที่ธรรมชาติอนั งดงามจากห้องพักแสนสบายที่แยก
จากกัน มีเอกลักษณ์ และเงียบสงบท่ามกลางต้นไม้ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมีนาคม ยัง มีโอกาสได้ชมแสง
เหนือที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าอีกด้วย

คํ่า บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พกั

ที่พกั :

ARCTIC BATH& SPA HOTEL,*THREE HOTEL HARADS/ SCANDIC
LULEAหรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่เก้า ของการเดินทาง
(9)ฮาราดส์ –ลูเล – สต๊อกโฮล์ม
เช้า บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินลูเล (84 กม.)
10.25 เดินทางสู่ กรุ งสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินนอร์ วจี ้ ียนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
D84036
11.45 ถึงกรุ งสต๊อกโฮล์ม หลังจากรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ ใจกลางเมืองสต๊อกโฮล์ม
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารอิสระเลือกซื้ อสิ นค้าย่านถนนคนเดิน
Drottningatanของกรุ งสต็อคโฮล์ม หรื อช้อป
ปิ้ งที่หา้ งสรรพสิ นค้าเอ็นเค NK ซึ่ งเป็ น “ห้างที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ”อันทันสมัยที่เต็มไป
ด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis
Vuitton,Chanel, NUDIE JEANS, Hermes,
Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ
คํ่า บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ
Lobster

ที่พกั :
SCANDIC HOTEL, STOCKHOLMหรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่สิบ ของการเดินทาง
(10)สต๊อกโฮล์ม – ซิ กทูน่า – เดินทางกลับ
เช้า บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารชมเมือง “ซิ กทูน่า ” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์ สวีเดน จนได้รับฉายาว่า
City of Kings, Home of Vikings ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของกรุ งสต็อค นึ่งในเมืองที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ มากที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรื อกว่า 1,100 ปี มาแล้ว กษัตริ ย ์
สวีเดนเคย

ประทับอยูท่ ี่เมืองนี้ราวๆ 250 ปี // ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
........ เดินทางสู่ สนามบินสต๊อกโฮล์ม
14.30 เดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG961

วันที่สิบเอ็ด ของการเดินทาง (11)สนามบินสุ วรรณภูมิ
05.50 ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************************
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอา จเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผน
ู ้ าํ ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการ 2565 รวมค่ าวีซ่าและทิปพนักงานขับรถ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

15– 25ก.ย.65
06–16ต.ค.65
20 – 30ต.ค.65
10 – 20พ.ย.65
01 – 11ธ.ค.65

159,900
159,900
159,900
159,900
159,900

159,900
159,900
159,900
159,900
159,900

159,900
159,900
159,900
159,900
159,900

42,900
42,900
42,900
42,900
42,900

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ**

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-สต๊อคโฮล์ม-กรุ งเทพฯและไฟท์ภายในตามรายการทัวร์
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปเหนือจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจาก
อยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรื อการประชุม
ต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน
่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะ
ผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
7. ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นตลอกเส้นทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั
9. ค่าประกันการเดินทางแผนสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุระหว่างการท่องเที่ยววงเงินท่านละ 3,000,000 บาท(ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์)
10. นํ้าดื่มบริ การบนรถโค้ช
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าณโรงแรมที่พกั (กรุ ณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรี ยบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง ) หากท่านลืม
สัมภาระไว้ในห้องพักมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคืนและอาจเกิดความล่าช้าหรื อสู ญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงานยก
กระเป๋าไม่ พอทาให้ เกิดความล้ าช้ าท่ านสามารถนาสั มภาระขึน
้ ห้ องพักได้ ด้วยตัวเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน (กรณี ที่ท่านประทับใจในการบริ การของหัวหน้าทัวร์ )
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการค่าผกผันของภาษี
นํ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4. ค่าธรรมเนียมในเปลี่ยนวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบินกรณี อยูต่ ่อ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก80,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํ เนาหน้าหนังสื อเดินทาง
Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง

2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทําการยืน
่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ าํ รองที่นงั่ ครบ
15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน
่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์
มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน
่ วีซ่าให้กบั ทางท่าน
ได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน
่ วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน
่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายืน
่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อํานวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน
่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด
ท่านที่มีความประสงค์จะยืน
่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน
่ วี
ซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน

กรณีวซ
ี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้
ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยืน
่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาํ คัญในการยืน
่ วีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100 % ในทันที ทาง
บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
5. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อค่ามัดจําที่ตอ้ งการันตีที่นงั่
กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง ค่าที่พกั ในเรื อและห้องนอร์ ดเคปไม่สามารถรี ฟันได้)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA(ต้ องมาโชว์ ตัวทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจํานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะ
เดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
*** ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทางอายุ ย้อนหลัง
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผูถ้ ือหุ น
้ หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต* ข้าราชการและ
นักเรี ยนหนังสื อรับรองจากต้นสังกัดหนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน
่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
*** หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยน
ื่ วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ)
*** เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*** สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด
5. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ
6. สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
9. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวรและ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน
่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุ ภาพทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน
่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน
่ ขอวีซ่า
ท่องเที่ยวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
**********************************************************

