
 
 
 

 
 

ชมพระอาทิตยเ์ที่ยงคืน 1 ปี มีช่วงเดียว ครั้งหน่ึงในชีวิต 

เดนมารก์ – นอรเ์วย ์- ฟินแลนด ์- สวีเดน 12 วนั (TG/DY) 

หอ้งพกับนเรอืแบบซีวิวนะครบั บินภายใน 3 ครั้งโดยไม่ตอ้งนัง่รถใหเ้ม่ือยและประหยดัเวลา 

ก าหนดการเดินทาง      
 

 วนัแรก             กรุงเทพ ฯ                                                                                                                

23.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 4 แถว D  

เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG)  เจา้หนา้ท่ีจากบริษัท ฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้าน 

วนัที่สอง กรุงเทพ ฯ - โคเปนเฮเกน้(เดนมารก์) - DFDS(ล่องเรือ) – ออสโล(นอรเ์วย)์                                                                            

01.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG950 

07.40 น.     (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง สนามบินเมืองโคเปนเฮเกน้(COPENHAGEN) ประเทศเดนมารก์ ...นครหลวงแห่งประเทศ

เดนมารก์ เจา้ของฉายาสวรรคแ์ห่งเมืองท่า ซ่ึงมีผูแ้ต่งเพลง WONDERFUL WONDERFUL COPENHAGEN  

ใหค้นรูจ้กักนัทัว่โลก ..หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้…  

จากน้ันน าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้และชมพระราชวงัอะมาเลียนบอรก์ (AMALIENBORG PALACE) พระราชวงั

แบบร็อคโคโค อนัเป็นท่ีประทบัของราชวงคเ์ดนมารก์นับตั้งแต่ค.ศ. 1794 และจะมีการเปล่ียนทหารยาม

หนา้วงัทุกวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี บริเวณตรงกลางจะมี พระรูปทรงมา้

ของพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 4 เป็นสญัลกัษณอ์ยูด่า้นหนา้ ดา้นหน่ึงของพระราชวงัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้
ชมหอ้งหบัต่างๆ ท่ีเคยเป็นพ านักของราชวงศใ์นช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 

 แลว้น าท่านถ่ายรูปกบัดา้นหนา้พระราชวงัคริสเตรียนบอรก์ (CHRISTIANBORG PALACE) ซ่ึงในปัจจุบนัใช้

เป็นท่ีท าการรฐัสภา… 

น าท่าน ชมน ้าพุเกฟิออ้น อนุสาวรียท่ี์เป็นท่ีมาแห่งต านานในการสรา้งประเทศ จากน้ันถ่ายภาพคู่กบั 

เงือกนอ้ย ลิดเด้ิลเมอรเ์มด (THE LITTLE MERMAID) สญัลกัษณท่ี์ส าคญัของโคเปนเฮเกน้ จากผลงานการ

ประพนัธอ์นัลือช่ือของฮนัส ์คริสเตียน แคนเดอรส์นั ไดเ้วลาอนัสมควร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าท่านสู่ จตุัรสักลางเมือง ตรงจุดน้ีเองเป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัของโคเปนเฮเกน้และ

นับเป็นถนนชอ้ปป้ิงสายท่ียาวท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ถนนสายน้ีเรียกวา่ สตรอ้ยท ์(THE STROGET) ตาม
ภาษาแดนิช ซ่ึงเช่ือมต่อกบัจตุรสัคองนูโทรว ์ซ่ึงมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้คริสเตียนท่ี 5 อยูต่รงจุด

ก่ึงกลางและไปจบท่ีนูฮาวน์ ซ่ึงเป็นครองท่ีเช่ือมต่อกบัท่าเรือเก่าแก่อายุ 300 ปีท่ีสวยงาม ยิ่งของ

โคเปนเฮเกน ท่ีมีสินคา้ยี่หอ้แบรนดเ์นม อาทิ หลุยสว์ิตตอง ชาแนล และอีกมากมาย …อิสระใหท่้าน 

ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั… 

15.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ 



 
 
 

16.00 น. ออกเดินทางโดยเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS ซ่ึงสะดวกสบาย ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกดว้ยส่ิงอ านวย

ความสะดวกนานาชนิด เช่นภตัตาคาร บาร ์ไนตค์ลบั และเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ..

เรือส าราญล าน้ีจะล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก 

ท่ีพกั พกัคา้งคืนบนเรือ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่แบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารบนเรือ และพกัคา้งคืนบนเรือ ท่านจะได้

สมัผสั และเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศวิวทิวทศัน์ยามเย็นและค า่คืนอนังดงามแสนโรแมนติคตลอดการ

ล่องเรือ… 

วนัที่สาม    ออสโล – กอล – ฟลมั – รถไฟสายโรแมนตกิ – วอส – ฟลมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

09.45 น.  เรือเขา้เทียบท่า กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ในปี 2006 ออสโลไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีมี

ค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว (ขอ้มลูจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตั้งอยูข่อบดา้น
เหนือของอ่าวฟยอรด์ท่ีช่ือ ออสโลฟยอรด์ ตวัเมืองประกอบดว้ยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ท่ีสุดช่ือ 
MALMOYA นอกจากน้ี ยงัมีทะเลสาบกวา่ 343 แห่งซ่ึงเป็นแหล่งน ้าจืดส าคญั ... 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอล (GOL) ซ่ึงเป็นเมืองน่ารกัแสนโรแมนติกสวยลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาท่ีมี
ช่ือเสียงของนอรเ์วย ์และเป็นเมืองสกีรีสอรท์ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง ..เพ่ือแวะรบัประทานอาหาร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลมั (FLAM)  ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของการเกิดการกดัเซาะของน ้าแข็งเมื่อครั้งท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลเหล่าน้ันยงัเป็นน ้าแข็งอยูเ่กิดการ

ละลายและกะเทาะ จนมีลกัษณะเวา้แหวง่เขา้มาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 

ซ่ึงตั้งอยูป่ลายสุดของฟยอรด์ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของนอรเ์วย ์ตั้งอยูริ่มชายฝั่งของซองฟยอรด์ 

(SOGNE FJORD) ... 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั   FRETHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่     ฟลมั – ล่องเรอืซองฟยอรด์ – เบอรเ์กน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลมั (FLAM)  (120 กม.) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอรด์ของ 

  นอรเวย ์ซ่ึงเป็นลกัษณะของการเกิดการกดัเซาะของน ้าแข็งเม่ือครั้งท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลเหล่าน้ันยังเป็น

น ้าแข็งอยู ่เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมีลกัษณะเวา้แหวง่เขา้มาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติท่ีมีความ

งดงามเป็นอยา่งมาก ซ่ึงตั้งอยูป่ลายสุดของฟยอรด์ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของนอรเ์วย ์ตั้งอยูริ่ม

ชายฝั่งของซองฟยอรด์ (SOGNE FJORD) ... 
จากน้ันเดินทางสู่ เมืองกูด้วานเกน้ (GUDVANGEN) เพ่ือลงเรือ ... 
น าท่านเปล่ียนบรรยากาศดว้ยการ ล่องเรือชมซอง ฟยอรด์ (SOGNE 

FJORD) ท่ีสวยงามท่ีสุดในนอรเ์วย ์มีความถึง 204 กิโลเมตร จาก
ทะเลเขา้มาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีเกิด

จากการกดัเซาะแผ่นดินของธารน ้าแข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ท่านจะ

ไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอยา่งไม่รูเ้บ่ือ ชายฝั่งนอรเ์วยม์ีความ



 
 
 

เวา้แหวง่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลก และเป็นประเทศท่ีบญัญติัศพัทค์ าวา่ ฟยอรด์ ขึ้ นมาอีกดว้ย.... 

  ไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบอรเ์กน้ (BERGEN) ...เมืองหลวงแห่งศิลปวฒันธรรมและเมืองหลวงเก่าแก่

แห่งฟยอรด์ของประเทศนอรเ์วย ์อีกทั้งยงัเป็นเมืองมรดกโลก โดยไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยูเนสโกด้ว้ย เป็นเมืองใหญ่อนัดนัสองของประเทศและเป็นเมืองท่าส าคญัทางชายทะเลตะวนัตก

เฉียงใตข้องนอรเ์วย…์ 

  ชมเมืองเบอรเ์กน้ ยา่นเมืองเก่าชาวประมงท่าเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนยก์ลางการขุดเจาะน ้ามนั

ของประเทศดว้ย  

 ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) หรือยา่นเมืองเก่าของเบอรเ์กน้ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมืองน้ี 
ดว้ยหอ้งแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นท่ีสรา้งดว้ยไมท้าสีขาว แดง เหลือง เขียว จัว่หนา้สามเหล่ียม มีเสน่ห์
น่ารกั หนา้บา้นมกัจะตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปหวักวาง ตวัแคปริคอน หรือมา้มงักร และรูปตุ๊กตา

ต่างๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลงัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์าร
ยูเนสโก ้ ....อิสระมีเวลาใหท่้านเลือกเดินเล่น ซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซ่ึงมีทั้งยา่น
ตลาดปลา ตลาดนัดขายสินคา้พ้ืนเมือง ผลไม ้งานศิลปะ ฯลฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั   BRYGGEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้    เบอรเ์กน้ - ออสโล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบินนอรว์ิเจียนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี DY613 
11.30 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง เมืองออสโล (OSLO) ประเทศนอรเ์วย ์

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากน้ัน เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง (VIKING SHIP MUSEUM) อาคารชั้นเดียวท่ีจดัแสดงเรือไวก้ิงไว ้3 ล า 
แต่ละล ามีอายุประมาณ 1,000 ปี โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบั
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั   RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL OSLO หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก    ออสโล – อลัตา – ฮอนน่ิงสแวก – นอรท์เคป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอลัตา ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบินนอรว์ิเจียแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี DY320 
12.40 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง เมืองอลัตา (ALTA) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินน์มารก์และเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมู่

ชาวประมงวา่มี แหล่งแมน่ ้าท่ีมีปลาแซลมอนท่ีดีท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง เมืองหน้าด่านสู่ขัว่โลกเหนือ 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเพ่ือเดินทางต่อสู่ เมืองฮอนน่ิงสแวก (HONNINGSVAG) ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก 

ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศนอรเ์วย ์เป็นแควน้กวา้งใหญ่ซ่ึงเป็นบริเวณแห่งทะเลน ้าแข็ง (ARCTIC 

CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน”  



 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั   SCANDIC BRYGGEN  หรือเทียบเท่า 

21.30 น. น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ ขึ้ นเหนือสู่ นอรท์เคป (NORTH CAPE) น าท่านชมภาพถ่ายเก่ียวกบัการ

ประพาสของรชักาลท่ี 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซ่ึงพระองคไ์ด้
จารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหินขนาดใหญ่ ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดั
แสดงไวใ้หช้าวไทยไดม้ีความภาคภูมิใจในพระปรีชา

สามารถภายในพิพิธภณัฑส์ยามซ่ึงสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติ

แก่ประเทศไทย จากน้ันรบัฟังและชมเร่ืองราวของ
ปรากฏการณพ์ระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในหอ้ง Auditorium ก่อนท่ีจะไปชมปรากฏการณจ์ริงดา้นนอก เฉลิม
ฉลองการพิชิตแหลมนอรท์เคปดว้ยแชมเปญ และไขป่ลาคาเวียร ์พรอ้มรบัประกาศนียบตัรเป็นท่ีระลึก 

ส าหรบัผูม้าเยือน 
   อิสระใหท่้านช่ืนชมกบัความงามของทิวทศัน์รอบดา้นอนัยิ่งใหญ่ช่ืนชมกบัดวงอาทิตยท่ี์ส่องแสงสุกสว่าง

  ยามราตรี และหนา้ผาสูงด่ิงลงไปถึง 1,200 ฟุต ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของท่านว่าเป็น 1 ของโลกท่ีไดม้ี

  โอกาสขึ้ นไปยืนตรงน้ัน  

  น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑไ์ทย ท่ีสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ เสด็จมาทรงกระท าพิธีเปิดเม่ือกลางปี 
พ.ศ.2532 เพ่ือเป็นท่ีระลึกในการเสด็จประพาสของลน้เกลา้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเมื่อ
ปี พ.ศ.2450 นับเป็นพิพิธภณัฑไ์ทยท่ีอยูเ่หนือสุดของโลก ชมพระบรมฉายาลกัษณข์องรชักาลท่ี 5 ขณะ

ฉายพระรูปพรอ้มขา้ราชบริพาร ณ บริเวณหินสลกัพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. โดยในปี ค.ศ. 1907 หรือ ร.ศ. 
126 ของเดือนกรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัหรือรชักาลท่ี 5 ไดเ้สด็จประพาส

ประเทศนอรเ์วยแ์ละแหลมเหนือ หรือ นอรธ์เคป แห่งน้ี ซ่ึงเป็นจุดชมพระอาทิตยใ์นยามเท่ียงคืนท่ีกล่าว

กนัวา่สวยท่ีสุดในโลก 

  น าท่านเขา้ชมนอรธ์เคป ฮอลล ์(NORTHCAPE HALL) เพ่ือชม พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน (MIDNIGHT SUN) ท่ีส่อง

แสงสุขสวา่งยามราตรี ท่านจะไดร้บั ประกาศนียบตัร” ในฐานะท่ีท่านเป็นผูท่ี้เคยเดินทางมาถึงขัว้โลก

เหนือแห่งน้ี บนจุดเหนือสุดของโลกท่ีสามารถเดินทางไดด้ว้ยรถยนต ์ไดเ้วลาอนัสมควร ..จากน้ันน าท่าน

เดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

วนัที่เจ็ด    ฮอนน่ิงสแวค – ทะเลสาบอินารี – พิพิธภณัฑซ์ามิ - อิวาโล  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองลคัแซลฟ์ (LAKSELV) เมืองเล็กๆ ท่ีมี

ประชากรไมถึ่ง 4,000 คน เป็นเมืองท่ีผูค้นนิยมมาตกปลาแซลมอน
ในช่วงฤดูรอ้น ระหวา่งทางรถวิ่งผ่านเสน้ทางอนังดงามใหท่้านไดช้ม

ทิวทศัน์สวยงามตลอดสองขา้งทาง แวะถ่ายภาพความสวยงามของโอล
เดนฟยอรด์ (OLDEN FJORD) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ ประเทศฟินแลนด ์ณ เมืองชายแดนคาราซอก (KARASJOK) (240 กิโลเมตร) แวะ
เดินเล่นท่ีทะเลสาบอินารี (INARI LAKE)  



 
 
 

ท่ีสวยงาม และเป็นแหล่งเพาะพนัธป์ลาน ้าจืด ท่ีอุดมสมบรูณท์างตอนเหนือของฟินแลนด ์น าท่านชม

ทศันียภาพท่ีสวยงามของทะเลสาบอินารี ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีสุดทางตอนเหนือของฟินแลนด ์ตวั
ทะเลสาบมีสภาพโดยทัว่ไปคลา้ยฟยอรด์ ซ่ึงเป็นพ้ืนน ้าเวา้แหวง่ไปตามไหล่แผ่นดิน เกิดจากการละลาย
ของธารน ้าแข็งในยุคน ้าแข็ง ซ่ึงบริเวณน้ีเคยถูกปกคลุมดว้ยน ้าแข็งจ านวนมากเป็นเวลาหมื่นๆ ปีมาแลว้ 
นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยป่าไม ้และทะเลสาบ ซ่ึงตั้งเรียงรายอยูส่องขา้งทาง  

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิวาโล (IVALO) เมืองใหญ่

ท่ีสุดในฟินน์มารค์ เป็นท่ีรูจ้กักนัในหมูช่าวประมงวา่มีแหล่ง
แมน่ ้าท่ีมีปลาแซลมอนดีท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ดินแดนแห่ง
ศูนยก์ลางชาวแลปป์ (LAPLAND) ซ่ึงผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นแถบน้ี
มกัเป็นชาวแลปป์หรือซามิ ซ่ึงปัจจุบนัเหลืออยูไ่ม่มากนัก
ดินแดนแถบน้ีมกัมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี แต่ในช่วง

หนา้รอ้น บรรยากาศจะเต็มไปดว้ยความเขียวชอุ่มของตน้
สน และป่าเบิรช์ซ่ึงตดักบัทอ้งฟ้าใสดูงดงามสุดบรรยาย  
น าท่านแวะชมพิพิธภณัฑซ์ามิ (THE SAMI CULTURAL CENTRE) หรือชนพ้ืนเมืองเดิมในเขตแลปแลนด ์ท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตประเทศนอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์และคาบสมุทรโกลา รสัเซีย ชาวซามิพดูภาษากลุ่มซามิ 
ซ่ึงอยูใ่นภาษากลุ่มฟินโน-ยูกริกปัจจุบนัประมาณกนัวา่มีชาวซามิ เหลืออยูท่ั้งหมด 75,000 คน โดยส่วน

ใหญ่อาศยัอยูใ่นประเทศนอรเ์วย ์ 
ท่ีพกั IVALO HOTEL หรือเทียบเท่า 

   วนัที่แปด  อิวาโล – โรวาเนียมิ - เฮลซิงกิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) เมืองซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิล เป็นเมือง 

ศูนยก์ลางธุรกิจ การปกครอง และการศึกษาของประเทศฟินแลนดท์างตอนเหนือ ตั้งอยูร่ะหวา่งแมน่ ้า 

KEMIJOKI และแมน่ ้า OUNASJOKI ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองปากประตูสู่แผ่นดินชาว LAPLAND และยงัถือวา่เป็น
เมืองของซานตาคลอส ท่ีเด็ก ๆ รูจ้กักนัดีทัว่โลกอยูด่ว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่าน ชมลานสกีโอนาสวารา (OUNASVAARA) สถานท่ีแขง่สกีระดบันานาชาติประจ าปีของเมืองโรวาเนีย
มิตั้งอยูบ่นเนินเขาช่ือเดียวกนัท่ีความสูงประมาณ 204 เมตร เป็นศูนยก์ลางกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียงอีก
แห่งหน่ึงของฟินแลนด ์ 

  จากน้ัน มีเวลาใหท่้านเดินชอ้ปป้ิงซ้ือหาของฝาก 

ของท่ีระลึกบริเวณถนนชอ้ปป้ิงในเมืองโรวาเนียมิ 

ซ่ึงมีของท่ีระลึกแบบสแกนดิเนเวียใหท่้านเลือก

มากมาย อาทิเช่น หนังกวางเรนเดียร ์และสินคา้

ท่ีท ามาจากกวางเรนเดียรต่์าง ๆ มีดพกแบบสแกนฯ ท่ีสามารถสลกัช่ือลงไปได ้ฯลฯ  
  ชม หมูบ่า้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ท่ีประกอบไปดว้ยรา้นของเล่นซานตาคลอส ท่ีท าการ

ไปรษณียซ์านตา และท่ีแน่นอน “บา้นซานตาคลอส” ท่ีท่านจะไดม้ีโอกาสพบซานตาคลอสไดต้ลอดทุกวนั 

พิเศษ! น าท่านขา้มเสน้อารค์ติกเซอรเ์คิล (ARCTIC CIRCLE) อนัเป็นเสน้บ่งบอกว่าดินแดนท่ีอยูเ่หนือจาก



 
 
 

เสน้อารค์ติกเซอรเ์คิลน้ี จะไมเ่ห็นพระอาทิตยต์ลอดช่วงฤดูหนาว มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกและ

ถ่ายรูปคู่กบัซานตาคลอสตวัจริง  

     น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ 

......  ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ โดยเท่ียวบินท่ี ..... 

.....   คณะเดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ  

  น าท่านเขา้สู่ ท่ีพกั HELSINKI HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

    

วนัที่เกา้    เฮลซิงกิ – เรือ SILJA LINE  (พกัหอ้ง Sea View) - สตอ็คโฮลม์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านชมประเทศท่ีมีเอกลกัษณข์องตนเองกรุงเฮลซิงกิ เจา้ของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก 

นครลกูคร่ึง มีประชากรกว่าส่ีแสนคน มีคารล์ ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมนัท าหนา้ท่ีเป็นสถาปนิกใหญ่ใน

โครงการสรา้งเมืองใหม่น้ี ชมศูนยก์ลางของเมืองท่ี จตุัรสัรฐัสภา (SENATE SQUARE) 

ซ่ึงมีขนาดใหญ่รองรบัคนไดห้ลายหมื่นคน 

ส่ิงก่อสรา้งส าคญับริเวณจตุัรสัน้ีคือ มหาวิหาร 

(CATHEDRAL) ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือของจตุัรสั 

ทางทิศตะวนัออกและตะวนัตกเป็นท าเนียบ

รฐับาลและอาคารหลกัของมหาวิทยาลยั

ตามล าดบั และบริเวณจตุัรสัแห่งน้ียงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า

ภาพยนตรช์นะรางวลัออสการเ์ร่ืองเรดส ์โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซ

เวียต 

ชมมหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถแ์บบรสัเซียออรโ์ธดอกซ์ และเป็นโบสถนิ์กายออร์

โธดอกซท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก ตวัวิหารอุสเปนสก้ีตั้งอยูบ่นเนินไมไ่กลจากบริเวณท่าเรือ มีลาน

กวา้งหนา้วิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปดา้นล่างของอ่าวฟินแลนดแ์ละตลาดริมท่าเรือท่ีสวยงามจุดหน่ึง  

ชม อนุสาวรียฌ์อง ซีเบเลียส (SIBELIUS MONUMENT) นักประพนัธท่ี์มีช่ือเสียงชาวฟินน์ ซ่ึงตั้งอยูภ่ายใน 
สวนซีเบเลียส (SIBELIUS PARK) ซ่ึงสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศใหก้บัฌอง ซิเบเลียส ออกแบบโดย EILA HILTUNEN  

ประติมากรชาวฟินน์ ประกอบไปดว้ยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเช่ือมประสานเขา้ดว้ยกนั อนุสาวรียซี์เบ
เลียสน้ีมีน ้าหนักถึง 24 ตนั  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  ชม โบสถ ์TEMPPELIAUKIO ซ่ึงมีอีกช่ือหน่ึงว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของกรุง
เฮลซิงกิ สรา้งดว้ยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งท่ีสวยงาม มีสถาปัตยกรรมท่ีแปลกตาอยูบ่ริเวณหนา้

ผาท่ีมีก าแพงภายในเป็นหิน  
  น าท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ท่ีมีทั้งส่วนของตลาดปลา,ตลาดผลไม,้ตลาดสินคา้

จ าหน่ายแก่นักท่องเท่ียว ท่านจะไดช้มภาพชีวิตการจบัจ่าย

ซ้ือของของชาวฟินนิช อีกทั้งยงัสามารถเลือกชม เลือกซ้ือหา

เชอรร่ี์สด สตรอเบอร่ีสด ปลาแซลมอน ไขป่ลาคารเ์วีย 

ผลิตภณัฑท์ าจากหนังกวางเรนเดียรม์ากมาย ฯลฯ   



 
 
 

  จากน้ัน เดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยเรือส าราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมา ล่องผ่านฟยอรด์อนั

แสนงามของฟินแลนด ์สู่ทะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกบัความ

สนุกสนานมากมายในเรือ เช่น หอ้งเล่นเกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร ์ภตัตาคาร บาร ์คาสิโน ไนตค์ลบั 

รา้นคา้ปลอดภาษีท่ีจ าหน่ายสินคา้ในราคาพิเศษสุด พิเศษ !!! หอ้งพกัแบบมีหนา้ต่างทุกหอ้ง มองเห็นวิว

ทิวทศัน์ของทะเลบอลติกจากหอ้งพกั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ตส์แกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภตัตาคารบนเรือ อ่ิมอร่อยกบัอาหารทะเล

นานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไขป่ลาคารเ์วียรเ์ลิศรส พรอ้มเคร่ืองด่ืม ไมว่า่จะเป็น

เบียรไ์วน์ หรือซอฟดริงคใ์หเ้ลือกด่ืมแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกบัความหรูหราท่ีไมธ่รรมดาในคืน
พิเศษน้ี ค า่คืนน้ี พกัผ่อนในเรือส าราญ SILJA LINE  

วนัที่สิบ     สตอ็คโฮลม์ (สวีเดน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

10.00 น.   เรือเขา้เทียบท่า กรุงสต็อคโฮลม์ (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่
ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวนัออกของประเทศ เป็นท่ีตั้งของรฐับาลสวีเดน และเป็นท่ีประทบัของสมเด็จ

พระราชาธิบดีคารล์ท่ี 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริยอ์งคปั์จจุบนัของสวีเดน  

ชมกรุงสต็อคโฮลม์ นครหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศสวีเดน และในกลุ่ม

สแกนดิเนเวีย ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก และ
ทะเลสาบมาลาเร็น ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ผ่านชม

โรงละครแห่งชาติ ท าเนียบรฐับาล ..ชม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา (WASA SHIP MUSEUM) 
เรือรบโบราณท่ีจมระหวา่งการออกทะเลเมื่อปี 1628 และจมอยูใ่ตท้ะเลนานถึง 333 ปี 

ไดร้บัการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อยา่งสมบูรณแ์ละจดัแสดงในพิพิธภณัฑว์าซาท่ีมีช่ือเสียงของ
สแกนดิเนเวีย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  ชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ซ่ึงออกแบบก่อสรา้งโดยรงั

นาร ์ออสเบิรก์ (RANGNAR OSTBERG)  ตวัตึกก่อสรา้งดว้ยอิฐ
แดงกวา่ 8 ลา้นกอ้นและตกแต่งผนังในหอ้งเตน้ร าท่ีมีลวดลายฝัง
หินโมเสกกวา่ 19 ลา้นช้ิน ขดัผิวหนา้เรียบแลว้เคลือบดว้ยทอง 
ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 12 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1911 และในเดือนธนัวาคมของทุกปี ท่ีน่ีจะใชเ้ป็น

สถานท่ีจดังานเล้ียงใหผู้ท่ี้ไดร้บัรางวลัโนเบลท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก โดยการมอบรางวลัโนเบลจดัข้ึนเป็น

ประจ าทุกปีในวนัท่ี 10  ธนัวาคม โดยผูพ้ระราชทานคือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจกัรสวีเดน 
ส าหรบัผูท่ี้ไดร้บัรางวลัจะไดร้บัเหรียญรางวลัโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวลัประมาณ 10 ลา้นโค
รนหรือประมาณ 70 ลา้นบาท  

  จากน้ันมีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้ของฝากท่ียา่นถนนชอ้ปป้ิง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อค
โฮลม์ตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั   SCANDIC SERGEL PLAZA STOCKHOLM หรือเทียบเท่า 
  



 
 
 

 วนัที่สิบเอ็ด     สตอ็คโฮลม์ - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น.  ชม กรุงสต็อคโฮลม์ นครหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศสวีเดนและในกลุ่มสแกนดิเนเวียประกอบดว้ย

เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติกและทะเลสาบมาลาเร็น ท าใหส้ต๊อกโฮลม์เป้นเมือง

หลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ท าเนียบรฐับาล จนไดเ้วลาสมควร น าท่าน

เดินทางสู่สนามบิน เพ่ือใหท่้านไดม้ีเวลาท า TAX REFUND (คืนภาษี) …จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

14.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG961  
  

 วนัที่สิบสอง      กรุงเทพฯ 

05.50 น.  เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
*********************** 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตยีงเสริม 

พกัเด่ียวเพิม่ 

21 ส.ค. – 1 ก.ย. 159,000 159,000 155,900 35,000 

 

 ** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนั  

และ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวซ่ีา *** หมายเหต ุ  :  ราคาเด็กตอ้งมีอายุระหว่าง 2-12 ปี 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class)  

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารเลศิรสทกุมื้อทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่กุแห่งทีร่ะบุตามรายการ 

7. ค่าวซี่าท่องเทีย่วยุโรปแบบ Etats Schengen 

8. ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์

9. รวมทปิคนรถ 

10. รวมทปิไกด ์

11. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 



 
 
 

12. ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น 

 จากอบุตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั 

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000 บาท 

ภายใน 24 ชัว่โมง หรอืกอ่น 16.00 น. ของวนัถดัมา มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลกูคา้ราย

ต่อไป 

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000 บาท  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ าไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 



 
 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื ผู ้

ร่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 25ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวี

ซ่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์ินสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่า

ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต 

เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือ

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ ถือว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถกู

ปฏเิสธวซี่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย

สุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทาง

บริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูตเรื่อง

วซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ ช าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด จะ

ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯที่ไดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตฯเท่านั้น ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่ว

พรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสียหายที่

เกดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตล อดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล 

เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ ร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/

หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ีเกยีรต ิซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดินทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจของคนส่วนใหญ่เช่น 

ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถือว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่น

ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีด็กทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุป

ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

- ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธท์ี่จะไมร่บัผดิชอบ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้

หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหม ู

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง 

หากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมี

การเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความ

และเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 



 
 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทาง(Passport) ตอ้งมีอายเุหลอืมากกวา่6 เดือนและมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

รูปถา่ย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจุบนัหนา้ตรงขนาด  2น้ิว จ านวน 3  ใบ (ใชรู้ปสีพื้ นหลงัขาว ถ่าย

มาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ช้

ไม่ได ้) และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแสรายวนั 

- สเตทเมน้รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน(อพัเดทยอด ไม่

เกนิ 15 วนันับจากวนัยื่นเอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสือรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัตี) ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ -นามสกุลภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ( ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่ ) 

( ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได ้) 

หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเท่านั้น) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสือรบัรองการท างานตวัจริง  ระบุอาชีพ-ต าแหน่ง, เงนิเดือนและระยะเวลาในการท างาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น และชื่อ 

นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)  

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้  าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัที่มชีื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบรษิทั

ฯ (อายุส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรยีน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัทีก่  าลงัศึกษาอยู่ (อายุไมเกนิ 1 เดอืน

ก่อนยืน่)  

  ส าเนาทะเบยีนบา้น  

   ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี)  

   ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถา้มี) 

   ส าเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ )   

 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นส าเนา หา้มถา่ยรูปและปริ้น ตอ้งถา่ยเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเทา่นัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายตุ า่กว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกบับดิาหรือมารดาเพยีงคนเดียวจ าเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาอกีคนทีไ่ม่ได ้

เดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอ าเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบเปลีย่นนามสกลุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ)ในใบค ารอ้งขอวซ่ีา 

ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนา หนงัสอืเดนิทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไม่มหีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขียน

หนงัสอือธบิายพรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิามารดาดว้ย 

 

 



 
 
 
หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกคา่ใชจ้า่ยเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่าเป็น

บคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ า 

ทางบรษิทัจะถอืว่าการจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแตล่ะทา่นที่ตอ้งกรอกใหค้รบท ัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคญัมากมีผลตอ่การพจิารณาวซ่ีา) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

.......................................................................................... .................. ............... ... ........................................................................ 

 

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตอ้งการตดิตอ่ในกรณีเร่งด่วน) 

.................................................................................................. .......................... ............................................................... ............... 

 

พาสปอรต์เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

............................................................................................................................. ................................................................. 

 

ที่อยูป่จัจุบนั / อาศยัมานานกี่ปี /  เบอรบ์า้น / เบอรม์ือถอื /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 

.......................................................................................... .................. ............... ... ........................................................................ 

.......................................................................................... .................. ............... ... ........................................................................ 

 

ที่อยูต่ามทะเบยีนบา้น /  เบอรบ์า้น  

.......................................................................................... .................. ............... ... ........................................................................ 

......................................................................................... .................. .................. ........................... ............................................. 

 

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยูบ่ริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท างาน / วนัเริ่มงาน /  

.......................................................................................... .................. ............... ... ........................................................................ 

.......................................................................................... .................. .................. .............................................. .......................... 

 

*กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ช่ือ บดิานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ 

.......................................................................................... .................. ............... ... ........................................................................ 

 

*กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ 

.......................................................................................... .................. ............... ... ........................................................................ 

 

 

 


