
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – มัลโม - เรือสําราญ DFDS – ออสโล - ลานกระโดดสก ี“ฮอลเมนโคลเลน” – อุทยานฟรอกเนอร์ 
 ย่านท่าเรือเอเคอร์บรูค – ช้อปป้ิงย่านถนนคนเดิน “คาร์ล โยฮัน” - น่ังรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม 



ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน - สต๊อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา– ช้อปป้ิงที่ห้างเอ็นเค – เข้าชมศาลาว่าการเมืองเก่า 
ล่องเรือ SILJA LINE - เฮลซิงกิ – อิวาโร – คาราสย็อก - ฮอนน่ิงสแวค – กิจกรรมจับปูยักษ์ (KING CRAB) 

 นอร์ทเคป – ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบเชมเปญและรับใบประกาศนียบัตร 
ฮอนน่ิงสแวค – อิวาโร่ – โรวาเนียมี -หมู่บ้านซานต้า คลอส 

กาํหนดการเดินทาง 
01-12 ก.ค. 2563 

 (กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

วนัพุธที่ 1 ก.ค.63(1)  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก ิ– โคเปนเฮเกน – มัลโม   
05.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
08.55 เดินทางสู่สู่สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY142 
15.15 ถึงสนามบินเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง 
16.35 เดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเกน โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY957 
17.15 ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมัลโม  “Malmö” (40 ก.ม.) 

คือเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของสวเีดน  นาํท่านเดินทางขา้มสะพานโอเรซุนด ์ The Øresund ซ่ึงเช่ือมประเทศ
สวเีดน-เดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยโุรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล 
4 กม. เปิดใชเ้ม่ือปี 2000 เช่ือมต่อเมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์กกบั Malmo สวเีดน สะพานน้ีมีความสวยงาม 
โดดเด่นมาก และใชไ้ดท้ั้งรถยนต ์และรถไฟ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั :  SCANDIC HOTEL, MALMO หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัพฤหัสฯที่ 2 ก.ค.63 (2) มัลโม – โคเปนเฮเกน – เรือสําราญ DFDS – ออสโล 
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมจตุัรัสกลางเมืองมลัเมอที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1538 บริเวณตรงกลางจตุัรัสมีรูปป้ันของพระเจา้ Karl Gustav ที่ 

10 ซ่ึงออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson ดา้นซา้ยของจตุัรัสเป็นที่ตั้งของ Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาวา่
การเมืองสไตลด์ตัชเ์รอเนสซองส์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1353 ซ่ึงไดช่ื้อวา่
เป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่ที่ สุดของเมือง จากนั้นเดินทางขา้มสะพาน
โอเรซุนด ์ The Øresund กลบัเขา้สู่เมืองโคเปนเฮเกน  พร้อมถ่ายรูปคู่
กบั เงือกน้อยลิตเติล้เมอร์เมด  Little Mermaid สญัลกัษณ์ของเมือง ซ่ึง
ยงัคงนัง่เศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนกัเล่า
นิทานระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สนั โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากบริเวอร์  จาคอบเซ่น  เจา้ของมูลนิธิคาร์ล สเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่น
ท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้ และเรือสาํราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผา่นสวนสาธารณะท่านจะพบกบั นํ้าพุเกฟิออน  
เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนดข์ึ้นมา 



เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ัน นําท่าน ชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก ” (Amalienborg 

Palace) ที่ประทบัในฤดหนาวของราชวงศแ์ห่ง เดนมาร์ก ชมย่านเขตท่าเรือ 
Kongens Nytorv ที่มีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษที่ 17 เรียง
ราย เป็นภาพที่งดงาม  เหมาะสาํหรับการ
เยอืนเมืองน้ี ท่านสู่ยา่นใจกลางเมืองเพือ่
อิสระกบัเมืองอนัสวยงามหรือเลือกหาซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรออก
เดินทางสู่ท่าเรือเพือ่ นําท่านลงเรือสําราญ
ขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส  DFDS ซ่ึง
สะดวกสบายดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวก
นานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั  
และเพลินกบัการเลือก  ชมสินคา้ปลอด
ภาษี ฯลฯ เรือสําราญลํานี้จะนําท่านล่องสู่
ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจาก โคเปนเฮเกน  ประเทศ เดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศ
นอร์เวย์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหน่ึงของฟยอร์ดนอร์เวยท์ี่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก   

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อม
เคร่ืองด่ืมท่านละ 1 แก้ว ณ  ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจาก
ทะเลเหนือ คํา่คืนนี้หาความสําราญและพักค้างคืนในเรือสําราญ DFDS  

ที่พกั :  บนเรือ DFDS TOR LINE พกัห้อง Outside Cabin เห็นววิทะเลพกัห้องละสองท่าน หาก
ต้องการอพัเกรด ห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 

วนัศุกร์ที่ 3 ก.ค.63 (3) ออสโล – ลานกระโดดสก ี“ฮอลเมนโคลเลน” – อุทยานฟรอกเนอร์ 
 ย่านท่าเรือเอเคอร์บรูค – ช้อปป้ิงย่านถนนคนเดนิ “คาร์ล โยฮัน” 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของที่พัก   
09.30 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล จากน้ันนําท่านเข้าสู่กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในอดีต คร้ังสมยัที่

นอร์เวยอ์ยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดน
มาร์คนั้นนอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึงสอง
คร้ังสองหนจากกรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุง
เบอร์เกน้ จนกระทัง่ไดย้า้ยมาเป็นกรุง
ออสโลในปัจจุบนัที่โอ่อ่าในเวลาน้ีอุดม  
ไปดว้ยประวตัิศาสตร์ยอ้นหลงัถึง  900 ปี 
ในคร้ังนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่
ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยูภ่ายใต้



การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์แฮร์ นาํท่านเดินทางขึ้นสู่จุดชมววิที่สวยงามของ
เมืองออสโล ชม ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ที่เคยใชใ้นการแข่งขนัสมยันอร์เวย์ เป็นเจา้ภาพกีฬาโอลิมปิค
ฤดูหนาม เม่ือปี 1952 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วกิเกแลนดท์ี่ใช้

เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลกัหินแกรนิต และ
ทองแดงใหย้วุชนไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวติ
ของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของ
รูปแกะสลกัช่ือ  โมโนลิท  (สูง 17 เมตร) แกะสลกั
จากหินแกรนิตชนิดแขง็ จากนั้นเดินทางเขา้สู่ยา่น
ท่าเรือเอเคอร์บรูค Aker Brygge ในอดีตกวา่ร้อยปี
มาแลว้  เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่ สุดแห่งหน่ึงใน
นอร์เวย์  เป็นที่ตั้งของศาลาวา่การ  (Town Hall) 
แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ยนํ้ าพ ุสวน และประติมากรรมเติมแต่งใหดู้กลม  กลืนใกล้
กนัเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆมีการจดัแสดงเก่ียวกบัผูท้ี่ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติ  และไกลออกไปคือ
โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั จากนั้นเดินทางเขา้สู่ยา่นถนนคนเดิน  “คาร์ล 
โยฮนั” ศูนยร์วมสินคา้ แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป มีเวลาใหทุ้กท่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร   
พกัที่:  RADISSON BLU PARK HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัเสาร์ที่ 4 ก.ค.63 (4) ออสโล – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลมั  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสําราญ 
 เดินทางถึงท่าเรืองกรุงออสโล จากนั้น นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบั

ธรรมชาติของนํ้ าตกที่ไหลรินจากภูผาอนัสูงชนัลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน  แวะเมือง
เกลโลเพือ่รับประทานอาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่มีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย ์

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติค  FLAMSBANA ที่โด่งดัง

ที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม  – ไมร์ดาล – ฟลัม เป็นรถไฟนาํ
เที่ยว  ที่ประยกุตม์าจากเสน้ทาง  เดินทาง ประจาํ ของคน
ทอ้งถ่ิน นอร์เวย์  ชมความสวยงามของ ธรรมชาติบริสุทธ์ิ  
และนํ้ าตกที่ ละลายมาจากธารนํ้ าแขง็บนยอดเขา  ซ่ึงหลบ
ซ่อนตวัอยูห่่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอด
เสน้ทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน  จากนั้นมีเวลาให้
ท่านเดินเล่นชมความงามของตวัเมืองฟลมั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 



พกัที่:  PARK VOSSEVANGEN HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.63 (5) ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก 
 จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ  เพ่ือชมซอจ์นฟ

จอร์ด  เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาสใหท้่านช่ืนชม
ทศันียภาพชวนฝันของฟจอร์ด  ที่สวยที่สุดของโลก ท่าน
จะ เห็นภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้
วจิิตรพสิดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นซมัเมอร์เฮา้ส์  ที่
สร้างจาก ไมส้นเป็นหยอ่มๆ ต่ืนตาต่ืนใจมิรู้ลืม  บางคร้ัง
อาจมีนกน างนวลบินตามลาํเรือ และแมวนํ้ า วา่ยนํ้ าตาม
ชายฝ่ังสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ทุกท่าน  จากนั้นนาํ
ท่านออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน  Bergen  เมืองมรดก
โลก ที่ไดรั้บการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น  จากน้ันนํา ท่านน่ังรถรางขึน้สู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร  เหนือ

ระดบันํ้ าทะเล  เพือ่ใหท้่านไดช้มววิทิวทศัน์ของเมืองอนั
เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทบัใจ ไดเ้วลาสมควร 
นาํท่านลงเขา เดินเล่นชมเมือง เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็น
ที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่และ
ศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคน้ี  
เที่ยวชมหมู่บา้นชาวประมงโบราณ Bryggen  ส่ิงก่อสร้าง
เก่าแก่ที่ยงัคงอนุรักษอ์าคารไมสี้สนัสวยงามที่มีอายเุกือบ 
300 ปี เรียงรายตลอดแนว  นบัเป็นตวัอยา่งการก่อสร้างที่
โดดเด่นและมีความสาํ คญัทางประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรม จนไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก (Unesco) 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  THON HOTEL BERGEN AIRPORT หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัจันทร์ที่ 6 ก.ค.63 (6) เบอร์เกน – สต๊อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑ์เรือวาซา– ช้อปป้ิงที่ห้างเอน็เค 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  
11.20 ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY804  

*** รับอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน *** 
12.40 เดินทางถึง กรุงสต๊อกโฮล์ม  เมืองหลวงของประเทศสวเีดน  ที่มีความสวยงาม ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก  จนไดรั้บการ

ขนานนามวา่ “ความงามบน ผวินํ้ า” หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง  ศตวรรษที่  
13ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ดว้ยความสะดวกสบาย  และ  ทนัสมยั
ของบา้นเมือง, ตึกรามบา้นช่อง  รวมทั้ง
ปราสาทราชวงัตั้งอยูริ่มนํ้ าและตามเนิน
สูงตํ่า  เกาะใหญ่นอ้ย  14 เกาะ  ที่โอบ
ลอ้มดว้ยทะเลบอลติก  Baltic Sea 
ทะเลสาบ  มาลาเร็น  Lake Malaren ทาํ
ใหส้ตอ็กโฮลม์เป็นเมืองที่สวยที่สุด
แห่งหน่ึงในโลก นําท่านเดินทางเข้าชม  
“พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ” Vasa Museum 
เรือรบแห่งราชอาณาจกัรสวเีดนที่ไดรั้บ  
พระราชโองการใหส้ร้างขึ้นเพือ่ใชใ้น
การทาํสงครามกบัเยอรมนี  “เรือรบวา
ซาร์ ” ไดถู้กสร้างขึ้นอยา่งยิง่ใหญ่ดู
งดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบลาํน้ี
กลบัไม่มีโอกาสที่จะไดอ้อกไปลอยลาํ
ต่อหนา้ศตัรูของสวเีดนเลยเพราะ
หลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงนํ้ า
ไดเ้พยีง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและ
จมลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจ้มอยูอ่ยา่งเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนที่จะกูข้ึ้นมา  และ
นาํมาตั้งแสดงไวท้ี่พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี จากนั้นอิสระทุกท่าน เลือกซ้ือสินคา้ ยา่นถนนคนเดิน  DROTTNINGGATAN 
ของกรุงสตอ็คโฮลม์ หรือชอ้ปป้ิงที่หา้งสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “หา้งที่ใหญ่ที่สุดในยโุรปเหนือ” ตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  CLARION HOTEL STOCKHOLM หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 



วนัองัคารที่ 7 ก.ค.63 (7) สต๊อกโฮลม์ – เข้าชมศาลาว่าการเมืองเก่า – ล่องเรือ SILJA LINE  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านขึน้สู่จุดชมวิว เนินเขาถนน  “FJALLGATAN” ชมความสวยงาม

ของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบนเนินเขา   เข้าชม  “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall 
หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั
ของสวเีดน  คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่  8 ลา้นกอ้น  และมุง
หลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี  1911 และทุกปีจะมีพธีิมอบ
รางวลั “โนเบล” ที่ซิต้ีฮอลลน้ี์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ “แกมล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งยคุกลาง  และยงัเป็นที่ตั้งของพระราชวงัหลวง , รัฐสภา , 

มหาวหิาร , ตลาดหุน้  ตลอดจนกลุ่มอาคารพพิธิภณัฑ์  จากนั้น แวะถ่ายรูป  (ดา้นนอก ) พระรา ชวงัสตอ็คโฮลม์ 
(STOCKHOLM ROYAL PALACE) เป็นที่อยูอ่าศยัของ  พระมหากษตัริยส์วเีดนในปัจจุบนัเป็นพระราชวงัที่
ก่อสร้างดว้ยอิฐ หลงัคาถูกปกคลุมดว้ยทองแดงและยงัเป็น 1 ในพระราชวงัหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

15.30 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสําราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์ ” Silja Line ซ่ึงเป็น
เรือสมุทร  ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวยี 
ล่องผา่นทะเลบอลติก  สู่กรุงสตอ๊กโฮลม์ 
ประเทศสวเีดน เพลิดเพลินกบัความสนุกสนาน
มากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, 
ไนตค์ลบั , ดิสโกเ้ธค , ศูนยส์นัทนาการสาํหรับ
ครอบครัว , ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคใน
คาสิโนมีระดบัชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่
เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษที่ 
19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง
สแกนดิเนเวยี กรุงเฮลซิงกิ  - กรุงสต็อกโฮล์ม 
อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ แบบบุฟเฟ่ต์อาห ารทะเล
เมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian 
Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจ
อาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศ
รส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้  

ที่พกั:  บนเรือสําราญซิลเลยีไลน์  : SILJA LINE (พกัห้อง Out Side เห็นววิทะเล  พกัห้องละสอง
ท่าน หากต้องการอพัเกรด ห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่) 

 



วนัพุธที่ 8 ก.ค.63 (8) เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – อวิาโร – คาราสยอ็ก 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของที่พัก 
09.30 เรือเทียบท่า ณ กรุงเฮลซิงกิ  เมืองหลวงของฟินแลนด ์ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวดิีชและรัสเซีย 

เจา้ของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก ”  นาํท่านเขา้ชม 
“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคโิอ ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้น
โดย การขดุเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่ านไดเ้ห็น
ภาพถ่ายทางอากาศ  โบสถหิ์นแห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน 
โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพีน่อ้งตวัโมและติโม ในปีค .ศ. 1969 มี
การตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงที่ดี ชม “อนุสาวรียซิ์เบลิ
อุซ ” Sibelius คีตกวเีอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียที่
สวนสาธารณะเวลล์  จากนั้น ชมมหาวหิาร Uspensy ของศาสนา
คริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ
รัสเซีย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร ชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวหิารใหญ่

นิกายรูเธอรัน  นอกจากนั้นยงัมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ ” Sibelius คีตกวเีอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียที่
สวนสาธารณะเวลล ์ 

14.30 เดินทางสู่เมืองอิวาโร โดยสายการบินฟินนแอร์ เที่ยวบินที่ AY639 
17.15 ถึงเมืองอิวาโร จากน้ันเดินทางสู่เมืองคาราสย็อก Karasjok 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก 

ที่พกั:  SCANDIC HOTEL KARASJOK หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัพฤหัสฯที่ 9 ก.ค.63 (9) คาราสยอ็ก – ฮอนนิ่งสแวค – กจิกรรมจับปูยกัษ์ (KING CRAB) 
 นอร์ทเคป – ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบเชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางผา่นธรรมชาติป่าอนังดงามตามแบบฉบบัของเขตขั้วโลกเหนือ นาํท่านลอดอุโมงคใ์ตท้ะเล  เขา้สู่

เกาะมาเกอโรยา่ (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนน่ิงสแวค เมืองเอกประจาํเกาะ ซ่ึงเป็นดินแดนที่มีชุมชนอยูเ่หนือสุด
ของประเทศนอร์เวย(์237 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางเขา้สู่เมืองฮอนน่ิงสแวก  นาํท่านร่วมกิจกรรมปูยกัษ์ ...

King Crab Express ณ หมู่บา้นชาวประมงเมืองทาํจะไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัปูยกัษ ์(King Crab) ที่อยูอ่าศยัอยูใ่นบริเวณตอนเหนือของ
นอร์เวยเ์ท่านั้น  ปูยกัษเ์ป็นสตัวเ์ศรษฐกิจที่สาํคญัของประเทศ
นอร์เวย ์แต่ล่ะตวัจะมีนํ้ าหนกัประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา  ที่



ยาวที่สุดประมาณ  1.8 เมตร  เลยที่เดียว  ไกดท์อ้งถ่ินจะแสดงกรรมวธีิการจบัปูใหทุ้กท่านดูและใหทุ้กท่านไดล้อง
สมัผสัดว้ยตวัเอง จากนั้นจะนาํปูมาปรุงเป็นอาหารใหทุ้กท่ านไดท้านอยา่งจุใจ (Crab Shack) จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ที่
พกั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารเดินทางสู่นอร์ธเคป จุดเหนือสุดของยโุรป ชมศาลาไทย ที่จดัสร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงการเสด็จประพาสของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเม่ือปี  พ.ศ. 
2450 และทรงลงพระปรมาภิไธยยอ่ “จปร” ไวบ้นศิลา
ภายในศาลาเป็นที่เก็บรวบรวมเร่ืองราว  ในการเสด็จ
ประพาสของพระองคฯ์  นบัเป็นพพิธิภณัฑไ์ทยที่อยู่
เหนือสุดของโลก  ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ  “พระ
อาทิตยเ์ที่ยงคืน” ริมฝ่ังมหาสมุทรอาร์คติคแห่งขั้วโลก
เหนือ พร้อมช่ืนชมดวงอาทิตยท์ี่ส่องแสงสุกสวา่งยามราตรี  *** พเิศษจิบแชมเปญแกลม้คาเวยีร์ฉลองการมาเยอืน  
และท่านจะไดป้ระกาศนียบตัรรับรอง การเดินทางมาชมพระอาทิตยเ์ที่ยงคืนในคร้ังน้ี  

พกัที่:  SCANDIC NORDKAPP / SCANDIC HONNINGVAG หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัศุกร์ที่ 10 ก.ค.63 (10) ฮอนนิ่งสแวค – อวิาโร่ – โรวาเนียมี 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ นาํท่านออกเดินทางสู่อิวาโล่ ประเทศฟินแลนด ์ดินแดนหม่ืนทะเลสาบ หรือ แล๊พแลนด์  สู่

ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด ์ นํา
ท่านเข้า ชม  “พิพิธภัณฑ์  ชาวแลปป์ ” ชม
สภาพจาํลองความเป็นอยูข่องชาวแลปป์  คน
ทอ้งถ่ิน พื้นเมืองที่อาศยัอยูใ่นแถบขั้วโลก
เหนือ  กระจายอยูใ่นประเทศรัสเซีย 
ฟินแลนด ์นอร์เวย ์และบางส่วนของสวเีดน 
มาเป็นเวลานาน  ในพพิธิภณัฑพ์ื้นบา้น ท่าน
จะไดรู้้เร่ืองราว ของคนทอ้งถ่ิน วฒันธรรม 
ประเพณี การกินอยู ่และความผกูพนัของชาว
แลปป์ ที่มีต่อกวางเรนเดียร์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองโรวาเนียมิ Rovaniemi เมืองซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณเสน้อาร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง ศูนยก์ลาง

ธุรกิจ การปกครอง และการศึกษาของประเทศฟินแลนดท์างตอนเหนือตั้งอยูร่ะหวา่งแม่นํ้ า KEMIJOKI และแม่นํ้ า 
OUNASJOKI ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองปากประตูสู่แผน่ดินชาว LAPLAND  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั :  SANTA CLAUS HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 



วนัเสาร์ที่ 11 ก.ค.63 (11) โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – เฮลซิงก ิเดนิทางกลบั 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรมที่พัก 
 จากน้ันนําท่านชม เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) เมืองซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณเสน้อาร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง ศูนยก์ลาง

ธุรกิจ การปกครอง และการศึกษาของประเทศฟินแลนดท์างตอน
เหนือ ตั้งอยูร่ะหวา่งแม่นํ้ า KEMIJOKI และแม่นํ้ า OUNASJOKI 
ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองปากประตูสู่แผน่ดินชาว LAPLAND ซ่ึงมีโอกาส
เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือมากที่สุด (ช่วงฤดูหนาว )และ
ยงัถือวา่เป็นเมือง ที่อยู่ของซานตาคลอส ที่เด็ก ๆ รู้จกักนัดีทัว่โลก
อยูด่ว้ย นําท่าน เข้า ชม “หมู่บ้านซานตา คลอส ” Santa Claus 
Village ซ่ึงชาวฟินแลนดไ์ดส้ร้างขึ้นเพือ่ระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู ้
ใจดี ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่กบัลุงซานตา้ และท่านจะไดมี้โอกาสส่ง
โปสการ์ดใหเ้พือ่นๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พร้อม
ถ่ายรูปกบัพาหนะของซานตา คลอส สนุกกบักิจกรรมมากมายในหมู่บา้นที่เตม็ไปดว้ยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน   
14.10 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY534 
15.25 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 1.30 ช่ัวโมง  
17.30 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141 
วนัอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.63 (12) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
07.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจาก ความล่าชา้ของ สายการบิน  (Flight 

Delay) และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํ
ทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

01-12 ก.ค. 2563 139,900 139,900 135,900 32,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
  อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ   
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนัโรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า และ

ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทปิคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอกเส้นทาง  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 นํ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ วนัละ 1 ขวด 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีท่ีท่านประทบัใจในการบริการของหัวหนา้ทวัร์) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อม แฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิ ดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภั ย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก ประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ  จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็น

กรุ๊ปในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาให้กบั
ทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวก
ในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้

จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่าน
จะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเท ศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใด

ที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิ ไม่สามรถคืนเงินทุกกรณ*ี** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


