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โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส ำรำญ DFDS – กอล – ฟลัม – นั่งรถไฟสำยโรแมนติก FLAMBANA 
ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน - ออสโล – ลำนกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” – ปรำสำทและปรำกำรอำร์เคอร์ชูร์  

ช้อปปิ้งย่ำนถนน “คำร์ล โจฮัน” - อัลต้ำ – หมู่บ้ำนเฮียมเมลุฟต์ – ฮอนนิ่งสแวค – Ice Bar - นอรท์เคป  
“ชมพระอำทิตย์เทีย่งคืนพรอ้มจิบแชมเปญ และรับใบประกำศนียบัตร” 

ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสำบอินำรี – โรวำเนียม ิ- หมู่บ้ำนซำนต้ำ คลอส – เฮลซิงก ิ
เรือซิลเรยีไลน ์- ช้อปปิ้งทีห่้ำง NK - เมนูพิเศษสวีดิส ล๊อบสเตอร์ - ซิกทนู่ำ (เมอืงหลวงเก่ำ) 

วันที่เดินทำง 

08-19 ก.ค. // 15-26 ก.ค. // 19-30 ก.ค. // 02-13 ส.ค. // 09-20 ส.ค. // 21 ส.ค.-01 ก.ย. 2562 
( กรุณำส ำรองท่ีน่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ) 

วันที1่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน  

22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 
4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

วันที2่  โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส าราญ DFDS – ออสโล 

01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG950 

07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น า

ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน จากนั้นน าท่าน... 
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น ำท่ำนชมรูปปั้น “The Little Mermaid” ที่ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นของขวัญ
แก่กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม ค.ศ.1913 รูปปั้นนี้เกิดขึ้นจำก
กำรที่ คำร์ล จำค็อบเซน บุตรชำยของผู้ก่อตั้งบริษัทเบียร์คำร์ลสเบิร์ก ดู
บัลเล่ต์เร่ือง The Little Mermaid แล้วรู้สึกประทับใจในนิทำนเร่ืองนี้มำก 
จึงเป็นแรงบันดำลใจ จ้ำง เอ็ดวำร์ด อีริกเซน นักปั้นฝีมือดีปั้นรูปนำง
เงือกขึ้นมำ นับเป็นสถำนที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ำยภำพมำกที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก   

 

น ำท่ำนชมน้ ำพุแห่งรำชินีเกฟิออน “Gefion Springvandet” น้ ำพุขนำด
ใหญ่ ตั้งอยู่ด้ำนหน้ำท่ำเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต ำนำนเล่ำว่ำ รำชินีเกฟิ
ออนได้รับมอบหมำยจำกเทพเจ้ำผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิ ให้กอบกู้ชำติบ้ำนเมือง 
พระนำงจึงให้พระโอรสทั้งสี่ของพระองค์แปลงกำยเป็นพระโค เพื่อ
ช่วยกันไถพื้นดินจนกลำยเป็นแผ่นดินเดนมำร์กในปัจจุบัน แล้วชำวเดน
นิชก็ได้สร้ำงอนุสำวรีย์ไว้เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นกำรระลึกถึง 

 

น ำท่ำนชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก” “Amalienborg Palace” 
พระรำชวังฤดูหนำว สร้ำงในศตวรรษที่  18 เพื่อเฉลิมฉลองวำระ
ครบรอบ 300  ปี ของรำชวงศ์ไอดเดนบวร์ก บริเวณตรงกลำงเป็นจัตุรัส
ที่ตั้งอนุสำวรีย์กษัตริย์เฟรดเดอริกที่ 5 แห่งเดนมำร์ก จตุรัสแห่งนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของโบสถ์เฟรดเดอริก “Frederiks Kirke” โบสถ์รูปโดมที่มีขนำด
ใหญ่ที่สุดในสแกนดินีเวีย  

น ำท่ำนชมย่ำนเขตท่ำเรือ ช่ือว่ำ “Nyhavn” ซึ่งเป็นเขตท่ำเรืออันเก่ำแก่
ของโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นเขตท่ำเรืออันเก่ำแก่ของโคเปนเฮเกน โดยพระ
เจ้ำเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้ำงท่ำเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให้
สะดวกง่ำยต่อกำรขนย้ำยสินค้ำ ในย่ำนนี้จะเป็นที่ตั้งของร้ำนอำหำร ผับ 
บำร์มำกมำย รวมถึงที่มีอำคำรบ้ำนเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 
เรียงรำย เป็นภำพที่งดงำม   

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันที ่HEREFORD VILLAGE  
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 เมนูพิเศษ.!! สเต็กเนื้อ หรือ ซี่โครงหมูอบ ***กรุณาแจ้งฝ่ายขายหากท่านไม่ทานเนื้อ

วัว*** 

บ่าย หลังอาหารน าท่าน... 

น ำท่ำนเดินเล่นย่ำนถนน “Strøget” แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
โคเปนเฮเกน และอยู่ในใจกลำงเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยำว
ที่สุดในโลกที่มี ต้ังแต่ร้ำนขำยของที่ระลึก, ห้ำงสรรพสินค้ำอิลลุม, 
ร้ำนขำยแต่งบ้ำน,  ร้ำนขำยขนมหวำนร้ำนช็อกโกแลต ไปจนถึง
ร้ำนขำยสินค้ำหรูของแบรนด์เนมช่ือดังมำกมำย อิสระใหท่ำนเดิน
เล่นช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย 

 

15.00 เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าท่านลงเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS ซึ่ง

สะดวกสบายด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ 

ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี หรือเดินเล่นชมวิว

บนดาดฟ้าเรือตามอัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian 

Seafood พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจาก

มหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ  

ที่พัก :  บนเรือ DFDS ด้วยห้องพักแบบ Outside Cabin เห็นวิวทะเล (พักห้องละ 2 ท่าน) 
(หากต้องการอัพเกรด ห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี) 

วันที3่  ออสโล – กอล – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ  

09.30 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล จากน้ันน าท่านเดินทางขึ้นเหนือเข้าสู่ แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับ

ธรรมชาติของน้ าตกท่ีไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะ

เมืองเกลโลเพื่อรับประทานอาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

 
 

 License :  11/05306            

 

เลขที ่56 ถนนดนิสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  

56 Thanon Dinso, Bovonnivet, Phranakorn, Bangkok 10200 
Tel  : (66-2) 408 8424 to 5  Hotline: 089 992-5122 , 081 889-9481 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม...  

น่ังรถไฟสายโรแมนติค “ฟลัมสบานา” (FLAMSBANA) 

หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก ฟลัมบาน่า
เป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ท่ีเปิดให้บริการมาต้ังแต่ปี  ค.ศ.

1940 ระหว่างน่ังรถไฟ แวะจอดที่สถานีน้ าตกจอสฟอสเซ่น 

(Kjosfossen) ชมความสวยงามและสัมผัสความชุ่มฉ่ าจาก
ละอองน้ าของน้ าตกท่ีมีความสูงถึง 225 เมตร ท่านจะประทับใจ

กับทัศนียภาพท่ีสวยงามตลอดเส้นทาง 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  STALHEIM HOTEL / FREITHEIM HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่4  ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง  

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือฟลัม น าท่าน... 

เดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ เพื่อชมซอจ์นฟจอร์ด ชื่นชมทัศนียภาพ

ชวนฝันของฟจอร์ด ท่ีสวยท่ีสุดของโลก ท่านจะ เห็นภูผาหินสูง

ตระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาด

ริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ท่ีสร้างจากไม้สน ระหว่างล่องเรือจะ

นกนางนวลบินตามล าเรือ สร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่าน 

จากน้ันเดินทางสู่เมือง “เบอร์เกน”   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางเข้าสู่เมืองเบอร์เก้น เมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ีสองของนอร์เวย์ โดยได้รับสมญา

นามว่าเป็นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์เวย์ เพราะด้วยท่ีต้ังท่ีรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงท่ีมีความงดงามน าท่าน

... 
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น่ังรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร เหนือ

ระดับน้ าทะเล ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศท่ี
งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร น าท่านลงเขา เดินเล่นชม
เมือง เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอันเป็นท่ีต้ังของ Fish Market ท่ีเป็นท้ัง
ตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและ

ท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี  

ชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen  ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ี

ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามท่ีมีอายุเกือบ 300 ปี เรียง
รายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี 
1970  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก :  SCANDIC HOTEL BERGEN หรือระดับใกล้เคียง 

วันที5่  ออสโล – ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์

ชูร์  ช้อปปิ้งย่านถนน “คาร์ล โจฮัน” 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  

07.40 เดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่...... 

08.40 ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองเก่าอายุกว่า 900 ปี ซึ่งในยุคน้ันออสโลถือเป็นใน

เมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรด์ิไวกิ้งโบราณ ชม ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ท่ีเคยใช้ในการ
แข่งขันสมัยนอร์เวย์เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาม เมื่อปี 1952   
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ชม “อุทยานฟรอกเนอร์” ลานปฎิมากรรมกลางแจ้งท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก จากผลงานของ “กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์” ปฏิมากร
ชื่อดัง ซึ่งท่ีน่ีมีปฎิมากรรมมากกว่า 200 ชิ้น โดยผลงานชิ้นเอก

เป็นเสากลางอุทยานซึ่งมีควมสูงถึง  17 เมตร ชื่อ Monolitten 
รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ 

ลักษณะของเสาโมโนลิท เป็นรูปคนจ านวนมากมายปีนป่ายกัน

อยู่บนเสาใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารน าท่านเดินชมบริเวณ... 

ชมปราสาทและป้อมปราการอาร์เคอร์ชูร์  Akershus 
Fortress ปราสาทและป้อมโบราณแห่งน้ีท่ีสร้างขึ้นในปี 1299 
ในสมัยของกษัตริย์ฮากอนท่ี 5 บนเดินเขาริมทะเล และใน
สมัยกษัตริย์คริสเตียนท่ี 4 ทรงบูรณะซ่อมแซมป้อมปราการ

แห่งน้ีให้เป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนสซองส์ และใช้เป็นท่ี

ประทับของราชวงศ์มาตลอดในยุคของพระองค์   

 น าท่านถ่ายรูปบริ เวณด้านหน้า พระราชวัง

หลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล 

พระราชวั งแห่ง น้ีมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอ

คลาสสิกท่ีสวยงาม โดยมีรูปปั้นกษัตริย์เฟรเด

อริกท่ี 5 (Frederik V) ทรงม้าบริเวณด้านหน้า

พระราชวัง และเมื่อมองลงไปจากเนินพระราชวัง

แล้วจะเห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล 

โจฮัน” ถนนช้อปปิ้งท่ีมีสินค้ามากมาย รวมถึงยัง

เป็นท่ีต้ังของ “โรงละครแห่งชาติ” ท่ีสร้างขึ้นใน
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ปี 1899, “มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย์ สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคาร

รัฐสภา” “Stortinget” ท่ีเปิดใช้มาต้ังแต่ปี 1866 จากน้ันอิสระกับการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณ

ตลอดเส้นทางเดินลงมาจากเนินด้านหน้าพระราชวัง หรือช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันตามอัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก :  RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันที6่  ออสโล – อัลต้า – หมู่บ้านเฮียมเมลุฟต์ – ฮอนนิ่งสแวค – Ice Bar 

 นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์ เที่ ย งคืนพ ร้อมจิบแชมเปญ และ รับใบ
ประกาศนียบัตร” 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก // หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน 

08.30 เดินทางสู่เมืองอัลต้า โดยสายการบิน Norwegian Airlines เท่ียวบินท่ี... 

10.25 เดินทางถึงสนามบินอัลต้า อัลตาเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในฟินน์มาร์ค และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแสงเหนือและหอดู

แสงเหนือแห่งแรกของโลกซึ่งสร้างขึ้นท่ีน่ีบนเขาฮาลด์เดอใน

ค . ศ . 1899. . .  เ ดิ น ท า ง สู่ ห มู่ บ้ า น  “เ ฮี ย ม เ ม ลุ ฟต์ ” 

(Hjemmeluft) ชม หินแกะสลักอัลตา “Rock Art of 

Alta” ส ารวจภาพวาดและการแกะสลักนับพันรูปท่ีแกะลงบน
โขดหินทรายโดยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1985  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางผ่านธรรมชาติป่าอันงดงามตามแบบฉบับของเขตขั้วโลกเหนือ น าท่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเล เข้าสู่

เกาะมาเกอโรย่า (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนน่ิงสแวค เมืองเอกประจ าเกาะ ซึ่งเป็นดินแดนท่ีมีชุมชน

อยู่เหนือสุดของประเทศนอร์เวย์ น าท่านเข้าชมภายใน... 
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อาร์ติโก ไอซ์ บาร์ (ARTICO ICE BAR) บาร์แห่งน้ีต้ังอยู่
ในเมืองฮอนน่ิงสแวกค์ (Honningsvag) สัมผัสกับบรรยากาศ
ความหนาวเย็นภายในบาร์ ซึ่งถูกตกแต่งไปด้วยน้ าแข็งไม่ว่า

จะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์  เครื่องใช้ต่างๆ รวมไปถึงแก้ว

ท่ีไว้ใส่เครื่องด่ืมล้วนท ามาจากน้ าแข็ง โดยทางบาร์จะมีเส้ือกัน

หนาวเตรียมไว้ส าหรับทุกท่าน พร้อมเครื่องด่ืมบริการด้านใน  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร // จากน้ันเดินทางต่อสู่นอร์ธเคป จุดเหนือสุดของยุโรป ชมศาลาไทย ท่ี

จัดสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2450 และทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ 

“จปร” ไว้บนศิลาภายในศาลาเป็นท่ีเก็บรวบรวมเรื่องราว ในการเสด็จ

ประพาสของพระองค์ฯ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยท่ีอยู่เหนือสุดของโลก 

ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ “พระอาทิตย์เท่ียงคืน” ริมฝ่ังมหาสมุทร

อาร์คติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมชื่นชมดวงอาทิตย์ท่ีส่องแสงสุกสว่าง

ยามราตรี *** พิเศษจิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ฉลองการมาเยือน และท่านจะได้ประกาศนียบัตรรับรอง การ

เดินทางมาชมพระอาทิตย์เท่ียงคืนในครั้งน้ี 

พักท่ี:  SCANDIC NORDKAPP / SCANDIC HONNINGVAG  หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันที7่  ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอินารี – โรวาเนียมิ  

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอิวาโร่ เมืองเล็กท่ีอยู่ในเขตแลปแลนด์ ริมฝ่ัง

แม่น้ าอิวาโล่ ผ่านชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ และท่ี

อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ จากน้ันน าท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ 

ชาวแลปป์” ชมสภาพจ าลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์ คนท้องถิ่น

พื้นเมืองท่ีอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซีย 
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ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และบางส่วนของสวีเดนมาเป็นเวลานาน   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี 

เดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลป
แลนด์ โดยเมืองน้ีต้ังอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) 
พอดีอันเส้นละติจูดท่ีใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบ

อบอุ่น และเป็นเขตแดนท่ีสามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระ

อาทิตย์เท่ียงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว 

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

พักท่ี:  SANTA CLAUS HOTEL / SOKOS VAAKUNA / หรือระดับใกล้เคียง   

วันที8่ โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – เฮลซิงกิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก // หลังอาหารน าท่าน... 

เข้าชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่ง
ชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้

ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่ง

โปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อม

ถ่ายรูปกับซานตา คลอส หรือเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน  

15.20 เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน Norwegian Airlines ..... 

16.40 ถึงกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นน าท่านท่านเข้าสู่ตัวเมือง  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี:  RADISSON BLU HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง  
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วันที9่  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก // หลังอาหารน าท่านชมกรุงเฮลซิงกิเมอืงหลวงของฟินแลนด์ ซึ่ง

มีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย น าท่านชม…  

“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church หรือ
ท่ีรู้จักกันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) โบสถ์แห่งน้ีแต่เดิม
เป็นภูหินแกรนิตใหญ่ท่ีต้ังอยู่กลางเมือง ถูกสร้างขึ้นโดยการ

ระเบิดชั้นหินธรรมชาติ ซึ่งออกแบบโดย Timo และ Tuomo 
Suomalainen สองพี่น้องสถาปนิกชาวฟินแลนด์   

 

“มหาวิหาร” Uspenski Cathedral วิหารออร์ธอดอกซ์แห่งน้ี
สร้างขึ้นในปีค.ศ.1864 โดยใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี โดยตัววิหาร
เป็นสีน้ าตาลอิฐ โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมเป็นสีทอง  ภายใน

ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามด้วยสีทองและอัญมณี มหาวิหารแห่ง

น้ีถือเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย

โดยท่ีรัสเซียเคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 100 กว่าปี 
 

จากน้ันเข้าสู่ เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัส

กลางเมือง โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซาน

เดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า ชมมหาวิหาร
เฮลซิงกิ สร้างในรูปแบบนีโอคลาสสิค มาต้ังแต่ปีค.ศ.1830-
1852 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญนิโคลัส ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิ
โคลัส “Nicholas Church”  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

บ่าย ห ลั ง อ าหา ร น า ท่ า น ชม  อนุ สา ว รี ย์ ซี บี ริ อุ ส  “Sibelius 

Monument” ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์เเก่นักประพันธ์เพลง

คลาสสิกชาวฟินเเลนด์ท่ีมีชื่อเสียงอย่างมากในระดับโลกอย่าง 
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Jean Sibelius ซึ่งเขาคนน้ีน่ีเองท่ีเป็นผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจชาวฟินเเลนด์ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในชื่อ

เพลงฟินแลนเดีย ท่ีกล่าวถึงความรักชาติเเละอิสระเสรีภาพ เพื่อปลุกใจให้ชาวฟินน์ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้

เรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย จากน้ันอิสระให้ท่านเดินเล่นย่าน “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมี

ชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว  แหล่งขายปลานานาชนิด 

อาหารผลไม้ และดอกไม้ หรือช้อปปิ้งท่ีห้าง Stockman  ตามอัธยาศัย   

 15.30 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปล่ียนบรรยากาศโดยเรือ

ส าราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร 

ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่กรุงส

ต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนาน

มากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร,ร้านอาหาร,บาร์, ไนต์คลับ, ดิส

โก้เธค, ศูนย์สันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี 

และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวอันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหินท่าเรือและบ้านไม้สมัยศตวรรษท่ี 19      

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood 
ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์
เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดา
ในคืนพิเศษนี้ 

ที่พัก:  บนเรือส าราญซิลเลียไลน์ : Silja Line (ในห้องแบบ Out Side เห็นวิวทะเล พัก
ห้องละสองท่าน หากต้องการอัพเกรด ห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที)่ 
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วันที1่0  สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิ้งทีห่้าง NK - เมนูพิเศษสวีดิส ล๊อบสเตอร์ *** 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือส าราญ 

09.30 เรือเข้าเทียบฝั่งกรุงสต๊อกโฮล์ม น าท่านเข้าสู่ “กรุงสต๊อกโฮล์ม” 
เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ า” Beauty on Water หรือ 

“ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน  น า

ท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์ และเมือง

เก่า “แกมล่าสแตน จากบริเวณจุดชมวิว จากน้ันน าท่าน...  

เข้าชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” ชมเรือรบวาซา ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ใน
การท าสงครามกับเยอรมนี แต่เรือรบล าน้ีกลับไม่มีโอกาสท่ีจะได้
ออกไปลอยล าต่อหน้าศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวา

ซาร์ได้ถูกปล่อยลงน้ าได้เพียง 30 นาท ีเรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลง
สู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกท้ิงให้จมอยู่ใต้ทะเลบอลติคนานถึง 
333 ปี    

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***เมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ พร้อมหมึกทอด 

Calamari 

น าท่านเข้าชม “ซิต้ี ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้
เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ 

Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคา
ด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบ

รางวัล “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลล์น้ี 
 

 จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ท่ีห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น“ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ”  หรือย่าน 

Walking Street อันทันสมัย ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE 

JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 
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ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก 

พักท่ี:  SCANDIC TALK HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง  

วันที1่1  สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – เดินทางกลับ  

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน  

 หลังอาหารชมเมือง “ซิกทูน่า” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของ
ประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, Home of 

Vikings ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงสต็อค น่ึงในเมืองท่ีมี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวีเดนมาต้ังแต่ 

ศตวรรตท่ี 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแล้ว กษัตริย์สวีเดนเคยประทับอยู่ท่ี

เมืองน้ีราวๆ 250 ปี // ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.20 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961 

วันที1่2  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

05.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน (Flight 

Delay) และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้า

ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจจะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทำงช่วง 

 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ี 

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ป ี 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่ำนเดียว / ห้อง 

จ่ำยเพิ่ม 

 

08-19 ก.ค. 2562 146,900 146,900 140,900 49,900 

15-26 ก.ค. 2562 146,900 146,900 140,900 49,900 

19-30 ก.ค. 2562 146,900 146,900 140,900 49,900 

02-13 ส.ค. 2562 146,900 146,900 140,900 49,900 

09-20 ส.ค. 2562 146,900 146,900 140,900 49,900 

21 ส.ค.-01 ก.ย. 2562 135,900 135,900 131,900 45,900 

ต้องการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บรษิัทฯ 

(รำคำนี้จอยทัวร์) 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต๊อคโฮล์ม-กรุงเทพฯ(หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.
ม. / วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมี
การปรับเปล่ียนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
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 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอกเส้นทาง  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท ต่อท่ำน ต่อ หนึ่งวัน (กรณีท่ีท่ำนประทับใจในกำรบริกำรของหัวหน้ำทัวร์) 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำเครื่องดืม่และอำหำรนอกเหนอืจำกท่ีระบุในรำยกำร ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันท่ีทำงสำย
กำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  
เงื่อนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงนิ  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 60,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยัง
บริษัท และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วัน มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรอืจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ตำ่งๆ 

 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏเิสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ จะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองท่ีนั่งครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก
บริษัทฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆ ท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ประกันกำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

2. หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

3. เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมท่ีสถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อ
กำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำ
ให้กับทำงท่ำน 
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4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
- ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนก ำร

พิจำรณำ ต๋ัวเคร่ืองบินถ้ำออกต๋ัวมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือ
จะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 

- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันท่ีเข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100% 

6. ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัว
เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำร
บิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจ ำท้ังหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่ำใช้จ่ำย  80 % ของรำคำทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วัน - เก็บค่ำบริกำรท้ังหมด 100 % 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ายส ี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุน้ หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ

สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้

ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน 
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน ฃ 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
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กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ท้ังน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก  

 


