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โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส ำรำญ DFDS – กอล – ฟลมั – นั่งรถไฟสำยโรแมนตกิ FLAMBANA 
ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน - ออสโล – ลำนกระโดดสก ี“ฮอลเมนโคลเลน” – ปรำสำทและปรำกำรอำร์เคอร์ชูร์  

ช้อปป้ิงย่ำนถนน “คำร์ล โจฮัน” - อลัต้ำ – หมู่บ้ำนเฮียมเมลุฟต์ – ฮอนนิ่งสแวค – Ice Bar - นอร์ทเคป  
“ชมพระอำทิตย์เทีย่งคืนพร้อมจบิแชมเปญ และรับใบประกำศนียบัตร” 

ฮอนนิง่สแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสำบอนิำรี – โรวำเนียม ิ- หมู่บ้ำนซำนต้ำ คลอส – เฮลซิงก ิ
เรือซิลเรียไลน์ - ช้อปป้ิงที่ห้ำง NK - เมนูพเิศษสวดีิส ล๊อบสเตอร์ - ซิกทูน่ำ (เมืองหลวงเก่ำ) 

วนัที่เดนิทำง 

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 ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

วันที1่ กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน  
22.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 โดยม ี

เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วันที2่  โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส ำรำญ DFDS – ออสโล 
01.20 เหิรฟ้ำสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก โดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG950 
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมำร์ค น ำท่ำนผ่ำนพธิีตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนเดินทำงเข้ำ

สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน จำกนั้นน ำท่ำน... 
น ำท่ำนชมรูปป้ัน “The Little Mermaid” ท่ีถูกสร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นของขวญั
แก่กรุงโคเปนเฮเกน เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม ค.ศ.1913 รูปป้ันน้ีเกิดข้ึนจำก
กำรท่ี คำร์ล จำค็อบเซน บุตรชำยของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คำร์ลสเบิร์ก ดู
บลัเล่ตเ์ร่ือง The Little Mermaid แลว้รู้สึกประทบัใจในนิทำนเร่ืองน้ีมำก 
จึงเป็นแรงบันดำลใจ จำ้ง เอ็ดวำร์ด อีริกเซน นักป้ันฝีมือดีป้ันรูปนำง
เงือกข้ึนมำ นบัเป็นสถำนท่ียอดฮิตท่ีถูกถ่ำยภำพมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก   

 

น ำท่ำนชมน ้ ำพุแห่งรำชินีเกฟิออน “Gefion Springvandet” น ้ ำพุขนำด
ใหญ่ ตั้งอยูด่ำ้นหนำ้ท่ำเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต ำนำนเล่ำว่ำ รำชินีเกฟิ
ออนไดรั้บมอบหมำยจำกเทพเจำ้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ใหก้อบกูช้ำติบำ้นเมือง 
พระนำงจึงให้พระโอรสทั้งส่ีของพระองค์แปลงกำยเป็นพระโค เพ่ือ
ช่วยกนัไถพ้ืนดินจนกลำยเป็นแผน่ดินเดนมำร์กในปัจจุบนั แลว้ชำวเดน
นิชก็ไดส้ร้ำงอนุสำวรียไ์วเ้พื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นกำรระลึกถึง 

 

น ำท่ำนชมจตุรัส “พระรำชวงัอำมำเลียนบอร์ก” “Amalienborg Palace” 
พระรำชวังฤดูหนำว สร้ำงในศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวำระ
ครบรอบ 300  ปี ของรำชวงศไ์อดเดนบวร์ก บริเวณตรงกลำงเป็นจตุัรัส
ท่ีตั้งอนุสำวรียก์ษตัริยเ์ฟรดเดอริกท่ี 5 แห่งเดนมำร์ก จตุรัสแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของโบสถเ์ฟรดเดอริก “Frederiks Kirke” โบสถรู์ปโดมท่ีมีขนำด
ใหญ่ท่ีสุดในสแกนดินีเวีย  

น ำท่ำนชมย่ำนเขตท่ำเรือ ช่ือว่ำ “Nyhavn” ซ่ึงเป็นเขตท่ำเรืออนัเก่ำแก่
ของโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นเขตท่ำเรืออนัเก่ำแก่ของโคเปนเฮเกน โดยพระ
เจำ้เฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่งให้สร้ำงท่ำเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพ่ือให้
สะดวกง่ำยต่อกำรขนยำ้ยสินคำ้ ในยำ่นน้ีจะเป็นท่ีตั้งของร้ำนอำหำร ผบั 
บำร์มำกมำย รวมถึงท่ีมีอำคำรบ้ำนเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
เรียงรำย เป็นภำพท่ีงดงำม   

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนัที ่HEREFORD VILLAGE  
 เมนูพิเศษ.!! สเต็กเน้ือ หรือ ซ่ีโครงหมูอบ ***กรุณำแจ้งฝ่ำยขำยหำกท่ำนไม่ทำนเน้ือววั*** 

บ่ำย หลงัอำหำรน ำท่ำน... 



 

น ำท่ำนเดินเล่นย่ำนถนน “Strøget” แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โคเปนเฮเกน และอยูใ่นใจกลำงเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยำว
ท่ีสุดในโลกท่ีมี ตั้งแต่ร้ำนขำยของท่ีระลึก, หำ้งสรรพสินคำ้อิลลุม, 
ร้ำนขำยแต่งบำ้น,  ร้ำนขำยขนมหวำนร้ำนช็อกโกแลต ไปจนถึง
ร้ำนขำยสินคำ้หรูของแบรนดเ์นมช่ือดงัมำกมำย อิสระใหท่ำนเดิน
เล่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

 

15.00 เดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือน ำท่ำนลงเรือส ำรำญขนำดใหญ่  DFDS ซ่ึง

สะดวกสบำยดว้ยส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกนำนำชนิด เช่น ภตัตำคำร บำร์ 

ไนตค์ลบั และเพลินกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ปลอดภำษี หรือเดินเล่นชมวิว

บนดำดฟ้ำเรือตำมอธัยำศยั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อม

เคร่ืองด่ืมท่ำนละ 1 แก้ว ณ ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจกบัอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทรแอตแลนติก และ

จำกทะเลเหนือ  

ที่พกั :  บนเรือ DFDS ด้วยห้องพักแบบ Outside Cabin เห็นวิวทะเล (พักห้องละ 2 ท่ำน) (หำก
ต้องกำรอัพเกรด ห้องพกัเป็นห้องสวีท กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี) 

วันที3่  ออสโล – กอล – ฟลัม – น่ังรถไฟสำยโรแมนติก FLAMBANA 

เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ  
09.30 เรือเทียบท่ำ ณ กรุงออสโล จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงข้ึนเหนือเข้ำสู่ แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงำม ช่ืนชมกับ

ธรรมชำติของน ้ ำตกท่ีไหลรินจำกภูผำอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่ำงเป็นภำพท่ีติดตำตรึงใจไปอีกนำนแสนนำน แวะ
เมืองเกลโลเพื่อรับประทำนอำหำร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย ์

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฟลมั...  

นั่งรถไฟสำยโรแมนติค “ฟลมัสบำนำ” (FLAMSBANA) 
หน่ึงในเส้นทำงรถไฟท่ีสูงและสวยท่ีสุดในโลก  ฟลมับำ
น่ำเป็นเสน้ทำงรถไฟสำยเก่ำแก่ท่ีเปิดให้บริกำรมำตั้งแต่ปี ค.ศ.
1940 ระหว่ำงนัง่รถไฟ แวะจอดท่ีสถำนีน ้ำตกจอสฟอสเซ่น 
(Kjosfossen) ชมควำมสวยงำมและสัมผ ัสควำมชุ่มฉ ่ ำจำก
ละอองน ้ ำของน ้ ำตกท่ีมีควำมสูงถึง 225 เมตร ท่ำนจะประทบัใจ
กบัทศันียภำพท่ีสวยงำมตลอดเสน้ทำง 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 

ที่พกั  STALHEIM HOTEL / FREITHEIM HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง 



 

วันที่4  ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ำเรือฟลมั น ำท่ำน... 

เดินทำงสู่ท่ำเรือ ลงเรือ เพื่อชมซอจ์นฟจอร์ด ช่ืนชมทศันียภำพ
ชวนฝันของฟจอร์ด ท่ีสวยท่ีสุดของโลก ท่ำนจะ เห็นภูผำหินสูง
ตระหง่ำนท่ีธรรมชำติบรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดำรบนเนินลำด
ริมฝ่ังมีบำ้นซมัเมอร์เฮำ้ส์ ท่ีสร้ำงจำกไมส้น ระหว่ำงล่องเรือจะ
นกนำงนวลบินตำมล ำเรือ สร้ำงควำมประทบัใจให้แก่ทุกท่ำน 
จำกนั้นเดินทำงสู่เมือง “เบอร์เกน”   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย เดินทำงเขำ้สู่เมืองเบอร์เกน้ เมืองท่ำโบรำณ เเละมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของนอร์เวย์ โดยไดรั้บสมญำ

นำมว่ำเป็นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขำของนอร์เวย ์เพรำะดว้ยท่ีตั้งท่ีรำยลอ้มไปดว้ยภูเขำสูงท่ีมีควำมงดงำมน ำท่ำน... 

นั่งรถรำงข้ึนสู่ยอดเขำ Floyen บนควำมสูง 320 เมตร เหนือ
ระดบัน ้ ำทะเล ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภำพบรรยำกำศท่ี
งดงำมและประทบัใจ ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนลงเขำ เดินเล่นชม
เมือง เร่ิมจำกเขตเมืองเก่ำอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ท่ีเป็นทั้ง
ตลำด ปลำอนัเก่ำแก่และศูนยก์ำรคมนำคมทำงทะเลและท่องเท่ียว
ในภูมิภำคน้ี  

ชมหมู่บำ้นชำวประมงโบรำณ Bryggen  ส่ิงก่อสร้ำงเก่ำแก่ท่ียงัคง
อนุรักษอ์ำคำรไมสี้สนัสวยงำมท่ีมีอำยเุกือบ 300 ปี เรียงรำยตลอด
แนว นบัเป็นตวัอยำ่งกำรก่อสร้ำงท่ีโดดเด่นและมีควำมส ำคญัทำง
ประวติัศำสตร์และวฒันธรรม จนไดรั้บกำรจดทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก (Unesco) ในปี 1970 

 

 
 
 
ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

 
 

ที่พกั :  SCANDIC HOTEL BERGEN หรือระดับใกล้เคียง 

 



 

วันที5่  ออสโล – ลำนกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” – ปรำสำทและปรำกำรอำร์เคอร์ชูร์  
 ช้อปป้ิงย่ำนถนน “คำร์ล โจฮัน” 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม  
07.40 เดินทำงสู่กรุงออสโล โดยสำยกำรบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่...... 
08.40 ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองเก่ำอำยุกว่ำ 900 ปี ซ่ึงในยุคนั้นออสโลถือเป็นในเมือง

อำณำนิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบรำณ ชม ลำนกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ท่ีเคยใชใ้นกำรแข่งขนั
สมยันอร์เวยเ์ป็นเจำ้ภำพกีฬำโอลิมปิคฤดูหนำม เมื่อปี 1952   
ชม “อุทยำนฟรอกเนอร์” ลำนปฎิมำกรรมกลำงแจ้งท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก จำกผลงำนของ “กุสตำฟ วิคเกอร์แลนด์” ปฏิมำกร
ช่ือดงั ซ่ึงท่ีน่ีมีปฎิมำกรรมมำกกว่ำ 200 ช้ิน โดยผลงำนช้ินเอก
เป็นเสำกลำงอุทยำนซ่ึงมีควมสูงถึง 17 เมตร ช่ือ Monolitten รอบ
เสำแกะสลกัเป็นเร่ืองรำวเก่ียวกบัวฎัจกัรชีวิตมนุษย ์ลกัษณะของ
เสำโมโนลิท เป็นรูปคนจ ำนวนมำกมำยปีนป่ำยกนัอยู่บนเสำใช้
เวลำสร้ำงรวม 22 ปี  

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร // หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินชมบริเวณ... 

ชมปรำสำทและป้อมปรำกำรอำร์เคอร์ชูร์  Akershus 
Fortress ปรำสำทและป้อมโบรำณแห่งน้ีท่ีสร้ำงข้ึนในปี 1299 
ในสมยัของกษตัริยฮ์ำกอนท่ี 5 บนเดินเขำริมทะเล และในสมยั
กษตัริยค์ริสเตียนท่ี 4 ทรงบูรณะซ่อมแซมป้อมปรำกำรแห่งน้ี
ใหเ้ป็นปรำสำทในรูปแบบเรอเนสซองส์ และใชเ้ป็นท่ีประทบั
ของรำชวงศม์ำตลอดในยคุของพระองค ์  

 น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณดำ้นหน้ำ พระรำชวงัหลวง “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระรำชวงัแห่งน้ีมี
สถำปัตยกรรมแบบนีโอคลำสสิกท่ีสวยงำม โดยมี
รูปป้ันกษตัริยเ์ฟรเดอริกท่ี 5 (Frederik V) ทรงมำ้
บริเวณดำ้นหนำ้พระรำชวงั และเมื่อมองลงไปจำก
เนินพระรำชวงัแลว้จะเห็นสวน Slottsparken และ 

“ถนนคำร์ล โจฮัน” ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินค้ำ
มำกมำย รวมถึงยงัเป็นท่ีตั้ งของ “โรงละคร
แห่งชำติ” ท่ีสร้ำงข้ึนในปี 1899, “มหำวิทยำลยั
ออสโล” มหำวิทยำลยัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของนอร์เวย ์
สร้ำง ข้ึนในปี  1852, และ  “อำคำรรัฐสภำ” 



 

“Stortinget” ท่ีเปิดใชม้ำตั้งแต่ปี 1866 จำกนั้นอิสระกบักำรเดินเล่นถ่ำยภำพอำคำรเก่ำแก่โบรำณตลอดเส้นทำง
เดินลงมำจำกเนินดำ้นหนำ้พระรำชวงั หรือชอ้ปป้ิงยำ่นถนนคำร์ลโจฮนัตำมอธัยำศยั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

ที่พกั :  RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดับใกล้เคียง 
 

 

วันที6่  ออสโล – อัลต้ำ – หมู่บ้ำนเฮียมเมลุฟต์ – ฮอนน่ิงสแวค – Ice Bar 
 นอร์ทเคป “ชมพระอำทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญ และรับใบประกำศนียบัตร” 
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของที่พกั // หลงัอำหำรเดินทำงสู่สนำมบิน 
08.30 เดินทำงสู่เมืองอัลต้ำ โดยสำยกำรบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่... 
10.25 เดินทำงถึงสนำมบินอัลต้ำ อลัตำเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ฟินน์มำร์ค และไดช่ื้อว่ำเป็นเมืองแห่งแสงเหนือและหอดูแสง
เหนือแห่งแรกของโลกซ่ึงสร้ำงข้ึนท่ีน่ีบนเขำฮำลด์เดอในค.ศ.
1899... เดินทำงสู่หมู่บำ้น “เฮียมเมลุฟต”์ (Hjemmeluft) ชม 
หินแกะสลกัอลัตำ “Rock Art of Alta” ส ำรวจภำพวำด
และกำรแกะสลักนับพนัรูปท่ีแกะลงบนโขดหินทรำยโดย
มนุษย์ยุคก่อนประวัติศำสตร์ ท่ีได้รับกำรข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี 1985  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย เดินทำงผำ่นธรรมชำติป่ำอนังดงำมตำมแบบฉบบัของเขตขั้วโลกเหนือ น ำท่ำนลอดอุโมงค์ใตท้ะเล เขำ้สู่เกำะ

มำเกอโรยำ่ (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนน่ิงสแวค เมืองเอกประจ ำเกำะ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีชุมชนอยู่เหนือ
สุดของประเทศนอร์เวย ์น ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน... 
อำร์ติโก ไอซ์ บำร์ (ARTICO ICE BAR) บำร์แห่งน้ีตั้งอยู่
ในเมืองฮอนน่ิงสแวกค์ (Honningsvag) สัมผสักบับรรยำกำศ
ควำมหนำวเยน็ภำยในบำร์ ซ่ึงถูกตกแต่งไปดว้ยน ้ ำแข็งไม่ว่ำจะ
เป็น โต๊ะ เกำ้อ้ี เคำน์เตอร์บำร์  เคร่ืองใชต่้ำงๆ รวมไปถึงแกว้ท่ี
ไวใ้ส่เคร่ืองด่ืมลว้นท ำมำจำกน ้ ำแข็ง โดยทำงบำร์จะมีเส้ือกัน
หนำวเตรียมไวส้ ำหรับทุกท่ำน พร้อมเคร่ืองด่ืมบริกำรดำ้นใน  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร // จำกนั้นเดินทำงต่อสู่นอร์ธเคป จุดเหนือสุดของยุโรป ชมศำลำไทย ท่ีจดัสร้ำง
ข้ึนเพ่ือระลึกถึงกำรเสด็จประพำสของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2450 และทรงลง
พระปรมำภิไธยย่อ “จปร” ไวบ้นศิลำภำยในศำลำเป็นท่ีเก็บรวบรวม
เร่ืองรำว ในกำรเสด็จประพำสของพระองค์ฯ นับเป็นพิพิธภณัฑ์ไทยท่ี
อยูเ่หนือสุดของโลก ชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ “พระอำทิตยเ์ท่ียงคืน” 



 

ริมฝ่ังมหำสมุทรอำร์คติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมช่ืนชมดวงอำทิตยท่ี์ส่องแสงสุกสว่ำงยำมรำตรี *** พิเศษจิบ
แชมเปญแกลม้คำเวียร์ฉลองกำรมำเยอืน และท่ำนจะไดป้ระกำศนียบตัรรับรอง กำรเดินทำงมำชมพระอำทิตย์
เท่ียงคืนในคร้ังน้ี 

พกัที่:  SCANDIC NORDKAPP / SCANDIC HONNINGVAG  หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที7่  ฮอนน่ิงสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสำบอินำรี – โรวำเนียมิ  
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั  
 หลงัอำหำรเดินทำงสู่เมืองอิวำโร่ เมืองเล็กท่ีอยู่ในเขตแลปแลนด์ ริมฝ่ัง

แม่น ้ ำอิวำโล่ ผำ่นชม “ทะเลสำบอนิำรี” แหล่งน ้ ำจืดขนำดใหญ่ และท่ีอยู่
อำศยัของชนพ้ืนเมืองชำวซำมิ จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชม “พิพิธภัณฑ์ ชำว
แลปป์” ชมสภำพจ ำลองควำมเป็นอยูข่องชำวแลปป์ คนทอ้งถ่ินพ้ืนเมือง
ท่ีอำศยัอยูใ่นแถบขั้วโลกเหนือ กระจำยอยู่ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด ์
นอร์เวย ์และบำงส่วนของสวีเดนมำเป็นเวลำนำน   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร // หลงัอำหำรเดินทำงสู่เมืองโรวำเนียม ี

เดินทำงสู่เมืองโรวำเนียมี “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลป
แลนด์ โดยเมืองน้ีตั้งอยู่บนเส้นอำร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) 
พอดีอนัเสน้ละติจูดท่ีใชแ้บ่งเขตขั้วโลกเหนือกบัเขตภูมิอำกำศแบบ
อบอุ่น และเป็นเขตแดนท่ีสำมำรถมองเห็นปรำกฏกำรณ์พระ
อำทิตยเ์ท่ียงคืนไดใ้นช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนำว 
อิสระใหท่้ำนเดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  SANTA CLAUS HOTEL / SOKOS VAAKUNA / หรือระดับใกล้เคียง   
วันที8่ โรวำเนียมี – หมู่บ้ำนซำนต้ำ คลอส – เฮลซิงกิ 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั // หลงัอำหำรน ำท่ำน... 

เขำ้ชม “หมู่บำ้นซำนตำ คลอส” Santa Claus Village ซ่ึง
ชำวฟินแลนดไ์ดส้ร้ำงข้ึนเพ่ือระลึก ถึงลุงซำนตำคลอสผูใ้จดี ให้
ท่ำนได้ถ่ำยรูปคู่กับลุงซำนต้ำ และท่ำนจะได้มีโอกำสส่ง
โปสกำร์ดใหเ้พื่อนๆ ของท่ำนจำกตูไ้ปรษณียข์องซำนตำ้ พร้อม
ถ่ำยรูปกบัซำนตำ คลอส หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร // หลงัอำหำรเดินทำงสู่สนำมบิน  
15.20 เดินทำงสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสำยกำรบิน Norwegian Airlines ..... 
16.40 ถึงกรุงเฮลซิงก ิจำกนั้นน ำท่ำนท่ำนเข้ำสู่ตวัเมือง  



 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  RADISSON BLU HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง  
 

 

 

 

วันที9่  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก // หลังอำหำรน ำท่ำนชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซ่ึงมี

สถำปัตยกรรมแบบ ผสมผสำนระหว่ำงสวดีิชและรัสเซีย น ำท่ำนชม…  

“โบสถหิ์นเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church หรือ
ท่ีรู้จกักนัในนำม "โบสถหิ์น" (Rock Church) โบสถแ์ห่งน้ีแต่
เดิมเป็นภูหินแกรนิตใหญ่ท่ีตั้งอยูก่ลำงเมือง ถูกสร้ำงข้ึนโดยกำร
ระเบิดชั้นหินธรรมชำติ ซ่ึงออกแบบโดย Timo และ Tuomo 
Suomalainen สองพี่นอ้งสถำปนิกชำวฟินแลนด ์  

 

“มหำวิหำร” Uspenski Cathedral วิหำรออร์ธอดอกซ์แห่งน้ี
สร้ำงข้ึนในปีค.ศ.1864 โดยใชเ้วลำก่อสร้ำงถึง 6 ปี โดยตวัวิหำร
เป็นสีน ้ ำตำลอิฐ โดมสีฟ้ำอ่อน และยอดโดมเป็นสีทอง  ภำยใน
ตกแต่งอยำ่งวิจิตรงดงำมดว้ยสีทองและอญัมณี มหำวิหำรแห่งน้ี
ถือเป็นเคร่ืองแสดงถึงควำมสมัพนัธข์องฟินแลนดก์บัรัสเซียโดย
ท่ีรัสเซียเคยปกครองฟินแลนดอ์ยูถึ่ง 100 กว่ำปี 

 

จำกนั้นเขำ้สู่ เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัส
กลำงเมือง โดยใจกลำงจตุรัสมี อนุสำวรียพ์ระเจำ้อเล็กซำนเดอร์ 
ท่ี 2 ประดิษฐำนอยู่อย่ำงโดดเด่นเป็นสง่ำ  ชมมหำวิหำร
เฮลซิงกิ สร้ำงในรูปแบบนีโอคลำสสิค มำตั้งแต่ปีค.ศ.1830-
1852 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญนิโคลสั ซ่ึงในอดีตเรียกว่ำโบสถนิ์
โคลสั “Nicholas Church”  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  

บ่ำย หลงัอำหำรน ำท่ำนชม อนุสำวรียซี์บีริอุส “Sibelius Monument” ท่ีสร้ำงข้ึนมำเพ่ือเป็นอนุสรณ์เเก่นัก
ประพันธ์เพลงคลำสสิกชำวฟินเเลนด์ท่ีมีช่ือเสียงอย่ำงมำกใน
ระดบัโลกอย่ำง Jean Sibelius ซ่ึงเขำคนน้ีน่ีเองท่ีเป็นผูป้ระพนัธ์
เพลงปลุกใจชำวฟินเเลนดท่ี์มีช่ือเสียงโด่งดงัอย่ำงมำกในช่ือเพลง
ฟินแลนเดีย ท่ีกล่ำวถึงควำมรักชำติเเละอิสระเสรีภำพ เพื่อปลุกใจ
ให้ชำวฟินน์ทุกคนลุกข้ึนมำต่อสู้เรียกร้องเอกรำชจำกรัสเซีย 



 

จำกนั้นอิสระใหท่้ำนเดินเล่นยำ่น “ตลำดนัดริมทะเล” Market Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจำกจะเป็นตลำดย่ำนใจ
กลำงเมืองท่ีขำยของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขำยปลำนำนำชนิด อำหำรผลไม ้และดอกไม  ้หรือชอ้ปป้ิงท่ี
หำ้ง Stockman  ตำมอธัยำศยั   

  
15.30 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพื่อเดินทำงเปล่ียนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลียไลน์” Silja Line ซ่ึง

เป็นเรือสมุทร ขนำดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่ำนทะเล
บอลติก สู่กรุงสต๊อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัควำม
สนุกสนำนมำกมำยในเรือ อำทิ ภัตตำคำร,ร้ำนอำหำร ,บำร์, 
ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์นัทนำกำรส ำหรับครอบครัว, ร้ำนคำ้
ปลอดภำษี และเส่ียงโชคในคำสิโนมีระดับชมวิวอนัสวยงำม
ของหมู่เกำะแก่งหินท่ำเรือและบำ้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19      

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ 
ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจอำหำรจำกทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลำคำร์เวีย  และ
ปลำแซลมอนแบบต่ำงๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัควำมหรูหรำที่ไม่ธรรมดำในคืนพเิศษนี ้

ที่พกั:  บนเรือส ำรำญซิลเลียไลน์ : Silja Line (ในห้องแบบ Out Side เห็นวิวทะเล พักห้องละ
สองท่ำน หำกต้องกำรอัพเกรด ห้องพกัเป็นห้องสวีท กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี) 

วันที1่0  สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิงทีห้่ำง NK - เมนูพเิศษสวีดิส ล๊อบสเตอร์ *** 

เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน ณ ห้องอำหำรในเรือส ำรำญ 
09.30 เรือเข้ำเทียบฝ่ังกรุงสต๊อกโฮล์ม น ำท่ำนเข้ำสู่ “กรุงสต๊อกโฮล์ม” เมือง

หลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จน
ไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำ “ควำมงำมบน ผิวน ้ ำ” Beauty on Water หรือ 
“รำชินีแห่งทะเลบอลติค” เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน  น ำ
ท่ำนข้ึนสู่จุดชมวิวพร้อมชมควำมสวยงำมของกรุงสต๊อกโฮล ์และเมือง
เก่ำ “แกมล่ำสแตน จำกบริเวณจุดชมวิว จำกนั้นน ำท่ำน...  

เขำ้ชม “พิพิธภณัฑ์เรือวำซำ” ชมเรือรบวำซำ ท่ีสร้ำงข้ึนเพ่ือใชใ้น
กำรท ำสงครำมกบัเยอรมนี แต่เรือรบล ำน้ีกลบัไม่มีโอกำสท่ีจะได้
ออกไปลอยล ำต่อหน้ำศตัรูของสวีเดนเลยเพรำะหลงัจำกเรือรบวำ
ซำร์ไดถู้กปล่อยลงน ้ ำไดเ้พียง 30 นำที เรือรบวำซำร์ก็ล่มและจมลง
สู่กน้ทะเลอยำ่งรวดเร็ว และถูกท้ิงให้จมอยู่ใตท้ะเลบอลติคนำนถึง 
333 ปี    

เที่ยง  บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ***เมนูพเิศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ พร้อมหมึกทอด Calamari 



 

น ำท่ำนเขำ้ชม “ซิต้ี ฮอลล”์ City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมืองซ่ึงใช้
เวลำสร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สร้ำงดว้ยอิฐแดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และมุงหลงัคำ
ดว้ยหินโมเสค สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบ
รำงวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

 

 จำกนั้นอิสระใหท่้ำนชอ้ปป้ิง ท่ีหำ้งสรรพสินคำ้เอ็นเค NK ซ่ึงเป็น“ห้ำงท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ”  หรือย่ำน 
Walking Street อนัทนัสมยั ท่ีเต็มไปดว้ยสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE 
JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  SCANDIC TALK HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง  
วันที1่1  สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่ำ (เมืองหลวงเก่ำ) – เดินทำงกลับ  
เช้ำ  บริกำรอำหำรม้ือเช้ำแบบสแกนดิเนเวยีน  

 หลังอำหำรชมเมือง “ซิกทูน่ำ” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของ
ประวติัศำสตร์สวีเดน จนได้รับฉำยำว่ำ  City of Kings, Home of 
Vikings ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงสต็อค น่ึงในเมืองท่ีมี
ควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์มำกท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวีเดนมำตั้งแต่ 
ศตวรรตท่ี 10 หรือกว่ำ 1,100 ปีมำแลว้ กษตัริยส์วีเดนเคยประทบัอยู่ท่ี
เมืองน้ีรำวๆ 250 ปี // ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

14.20 ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG961 

วันที1่2  กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
05.30 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
*** หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน (Flight Delay) 

และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้  ำทวัร์ 
มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจจะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
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 

ต้องกำรเดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สต๊อคโฮลม์-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลหรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ย
เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วีซ่ำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท้่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพจิำรณำ
หรือไม่กต็ำม 

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้ และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำทิปคนพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นตลอกเส้นทำง  
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท ต่อท่ำน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีที่ท่ำนประทบัใจในกำรบริกำรของหวัหนำ้ทวัร์) 

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำท ิค่ำโทรศพัท ์คำ่ซักรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำร
บินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั  
เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 60,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 
หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น 
กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ จะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ 15 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำกบริษัทฯ 
จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆ ที่เป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถย่ืนวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

2. หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงควิวีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในกำรย่ืนวีซ่ำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวีซ่ำ

ด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  



 

3. เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะย่ืน
วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 
บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำเท่ำน้ัน มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับทำงท่ำน 

4. กรณวีซ่ีำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
- ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงต๋ัวเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรย่ืนวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ต๋ัว

เคร่ืองบินถ้ำออกต๋ัวมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-
60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยงัไม่ออกต๋ัวท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำต๋ัวตำมจริงเท่ำน้ัน 

- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยดึค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ให้ท่ำนเข้ำใจ 

5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 

6. ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัวเคร่ืองบิน 
หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำก

โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยดุ หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   หรือ 
กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

  



 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตเพ่ือสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำ
ว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดง
ทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เดก็ตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเดก็ไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่ว่ำกำรอ  ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั ฃ 

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั  


