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โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - พกับนเรือส ำรำญDFDS - ออสโล - น่ังรถไฟสำยโรแมนติก - สตำลไฮม์ (เมืองบนยอดฟ้ำ) 
ล่องเรือชม ฟจอร์ด - เบอร์เกน - ออสโล - ชมเมือง - อทุยำนฟรอกเนอร์ - ฮอนน่ิงสแวค - นอร์ทเคป 
ชมพระอำทติย์เทีย่งคืน พร้อมรับใบประกำศนียบัตร - ฮอนน่ิงสแวค (นอร์ธเคป) - ทะเลสำบอนิำรี 

หมู่บ้ำนซำนตำคลอส - โรวำเนียม ี- ชมเมือง - บินภำยในเฮลซิงก ิ- เฮลซิงก ิ- ชมเมือง - พกับนเรือส ำรำญ Silja Line 
สต๊อกโฮล์ม - ชมเมือง - ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม 

สัมผสัควำมหรูหรำบนเรือส ำรำญถึง 2 ล ำ (ห้องพกัแบบ OUTSIDE) 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
18-29 ม.ิย. // 27 ม.ิย.-08 ก.ค. // 05-16 ก.ค. // 09-20 ก.ค. // 30 ก.ค.-10 ส.ค. 

04-15 ส.ค. // 05-16 ส.ค. // 09-20 ส.ค. // 19-30 ส.ค. 2560 
( กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำน) 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
23.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4  
 เคำร์เตอร์สำยกำรบินไทย(เคำเตอร์ A – B) พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2       โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง - พกับนเรือส ำรำญ DFDS - ออสโล 

01.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโคเปนเฮเกน  โดยสำยกำรบินไทยเทีย่วบินที ่TG 950 
07.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติกรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมำร์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ

ศุลกำกรแล้ว เดินทางถึง “กรุงโคเปนเฮเก้น” ประเทศเดนมาร์ก  ตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ 
ล้อมรอบด้วยพื้นน ้ าเกือบทั้ งหมดภูมิ
ป ระ เท ศป ระกอบด้วยค าบส มุท ร 
Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ น า
คณะออก  เดินทางโดยรถโค้ชปรับ
อากาศมุ่งหน้าสู่ใจกลางกรุง “โคเปนเฮ
เก้น” Copenhagen น ำ  คณะเที่ยวชม
เมื อ งผ่ ำนจ ตุ รัส ซิ ตี้ ฮ อล ล์   อ ำค ำร
เทศบำลเมืองเก่ำ เขตย่ำนใจกลำงเมือง 
พร้อมถ่ำยรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศร้ารอ
เจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนักเล่านิทานระดบัโลก ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดย
ไดรั้บการสนบัสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ล  สเบิร์ก ใกลก้นัเป็นยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ท่ี
มีเรือสินคา้ และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผา่นสวนสาธารณะท่านจะพบกบัน ้ าพุเกฟิออน เทพธิด  าผู ้
เสียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซีแลนดข้ึ์นมา 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่าย จากนั้ นชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำ

เลียนบอร์ก” ท่ีประทับในฤดหนาว
ของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก ชม “พิธี
กำรเปลี่ยนทหำรรักษำพระองค์” ใน
ชุดเคร่ืองแบบที่งดงำม รถโคช้ผา่นไป
ชม “รำวน์ทำวเวอร์” อาคารเก่าแก่
คู่ บ้ าน คู่ เมื อง และย่าน เขตท่ าเรือ 
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Kongens Nytorv ท่ีมีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพท่ีงดงาม เหมาะส าหรับ
การเยือนเมืองน้ีท่านสู่ย่านใจกลางเมืองเพื่ออิสระกบัเมื  องอนัสวยงามหรือเลือกหาซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าคณะลงเรือส าราญอนัหรูหราขนาดใหญ่ “ดีเอฟดีเอส”  DFDS ซ่ึงสะดวกสบายด้วยส่ิงอ านวย
ความสะดวกนานาชนิด อำทิเช่นเช่น ภัตตำคำร บำร์ ไนต์คลับ และเพลิดเพลินกับกำรเลือกชมสินค้ำปลอด
ภำษี ฯลฯ เรือส าราญล าน้ีจะน าท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุง
โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ด” ส่วนหน่ึงของฟยอร์
ดนอร์เวยท่ี์มีช่ือเสียงไปทัว่โลก สู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวยีนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อม
เลือกรับเคร่ืองด่ืมท่ำนละ 1 แก้ว ณ ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจกับอำหำรทะเลสดจำกมหำสมุทร
แอตแลนติก และจำกทะเลเหนือ ค ่ำคืนนีห้ำควำมส ำรำญและพกัค้ำงคืนในเรือส ำรำญ DFDS 

พกัท่ี :      พกับนเรือ DFDS TOR LINE (Outside Cabin) หอ้งพกัสมารถมองเห็นวิวทะเลพกั
หอ้งละสองท่าน หากตอ้งการอพัเกรด หอ้งพกัเป็นหอ้งสวีท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี 

วนัที่3       ออสโล – น่ังรถไฟสำยโรแมนตกิ - สตำลไฮม์ (เมืองบนยอดฟ้ำ) 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ีไหลรินจากภู
ผาอันสูงชันลงสู่ เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจทุกท่านไปอีกนานแสนนาน  แวะเมืองเกลโลเพ่ือ
รับประทานอาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย์ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่าย น ำท่ำนน่ังรถไฟสำยโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตำมเส้นทำง ฟลัม-ไมร์ดัล-ฟลัม รถไฟสายโร

แมนติคซ่ึง ใช้เวลาสร้างถึง 20 ปี เป็นเส้นทางสายลาดชนัท่ีสุด  จากภูเขาสู่หุบเขา เป็นการแสดงถึงผลงาน
ด้านวิศวกรรมได้อย่างดี
เยี่ ย ม  โ ด ย ก า ร เจ า ะ
อุโมงค์ทะลุภูเขา มากถึง
กว่า 20 แห่ง  นอร์เวย์มี
อุโมงค์ ท่ี ขุด เจาะทะลุ
ภูเขาเป็นพนัแห่งส าหรับ
ก า ร เ ดิ น ท า ง ติ ด ต่ อ
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั น
ภายในประเทศ  ทั้ งทาง
รถยนต์ และ ทางรถไฟ 
ชมธรรมชาติอนับริสุทธ์ิและน ้ าตกท่ีสวยงามซ่ึงหลบซ่อนตวัอยูห่่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทศัน์ตลอด
เส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนานจากนั้นเดินทางโดยรถโคช้สู่ ยอดเขำสตำลไฮม์ “สตำลไฮม์” หมู่บา้น
ใน “เมืองโวส” ท่ีซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นแหล่งท่ีพกัตากอากาศท่ามกลางหุบผาฟจอร์ด ท่ีสูงตระหง่านบนยอดฟ้า
เดินชมบรรยากาศรอบๆ โรงแรมท่ีท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัท่ี :        Stalhiem Hotel / Fretheim Hotel Flam ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง   
                                           

วนัที่4        สตำลไฮม์ - ล่องเรือชม ฟจอร์ด - เบอร์เกน 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหารม้ือเช้า น ำท่ำนลงเรือเพ่ือชมซอจ์นฟจอร์ด   เรือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาสให้ท่านช่ืนชม
ทั ศ นี ย ภ าพ ช ว น ฝั น ข อ ง
ซอจ์นฟจอร์ด  ซ่ึ งใหญ่ เป็น
อนัดบั 1 และยาวเป็นอนัดบั 3 
ของประเทศนอร์เวย ์อีกทั้งยงั
ถือได้ว่า เป็นฟจอร์ด ท่ีสวย
ท่ีสุดของโลก ให้ท่านได้ชมภู
ผาหินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติ
บรรจงสลักไวดู้วิจิตรพิสดาร
บ น เนิ น ล าด ริ ม ฝ่ั ง มี บ้ าน
ซั ม เม อ ร์ เฮ้ า ส์ ไ ม้ ส น เป็ น
หยอ่มๆ ต่ืนตาต่ืนใจมิรู้ลืม จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน Bergen เมืองมรดกโลก ท่ีไดรั้บการ
อนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่าย น ำท่ำนเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น จำกน้ันน ำท่ำน น่ังรถรำงขึ้นสู่ยอดเขำ Floyen บนความสูง 320 เมตร 

เหนือระดบัน ้ าทะเล เพื่อใหท้่านไดช้มววิทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงามและประทบัใจ น า
ท่านเดินเท่ียวชมเมืองเบอร์เกน้ 
เร่ิมจากเขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้ง
ข อ ง   Fish Market ท่ี เป็ น ทั้ ง
ตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์
การคมนาคมทางทะเลและ
ท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี เท่ียวชม
หมู่บ้านชาวประมงโบราณ 
Bryggen ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ ท่ี
ยงัคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสัน
สวยงามท่ี มีอายุ เกือบ 300 ปี
เรียงรายตลอดแนว  นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม จนไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก (UNESCO)  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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พกัท่ี :       Scandic Neptun Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง            
                     

วนัที่5        เบอร์เกน – ออสโล – ชมเมือง – บนิภำยใน - อุทยำนฟรอกเนอร์    
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
09.20 ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ 
10.15  เดินทำงถึงกรุงออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ 

เดินทางโดยรถโคช้กลบักรุงออสโล ระหว่างทางท่านจะได้แวะบนัทึกภาพกบัเมืองเล็กๆท่ีสวยงามพร้อม
บรรยากาศอันแสนโรแมน
ติคของขุนเขาและฟอร์ดมาก
มาย ถึงกรุงออสโล เ  มือง
หลวงของประเทศนอร์เวย ์
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ใจกลาง
เมื อ ง  น าท่ าน  ช ม  “ก รุ ง
ออส โล ” เมื อ งหลวงของ
ประเทศนอร์เวย์ในอดีต คร้ัง
สมัยที่นอร์เวย์อยู่ในอำรักขำ
ของอำณำจักรเดนมำร์คน้ันนอร์เวย์เคยย้ำยเมืองหลวงถึงสองคร้ังสองหนจำกกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุง
เบอร์เก้น จนกระทั่งได้ย้ำยมำเป็นกรุงออสโลในปัจจุบันที่โอ่อ่ำในเวลำนี้  และยงัอุดมไปดว้ยประวติัศาสตร์
ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในคร้ังนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฟร์แฮร์  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่าย ผา่นชมโบสถโ์ดมคาทีดราลตึกรัฐสภา 

อุทยานแห่งชาติ จำกน้ันน ำท่ำนชม
ภำยใน “อุทยำนฟรอกเนอร์ ” ท่านจะ
ท่ึ งผล งาน ของป ฏิม าก ร เอกช าว
นอร์เวย ์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ท่ีใช้
เว ล า ถึ ง  40 ปี  ใ น ก า ร แ ก ะ ส ลั ก
หินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้
เห็นวฏัจกัรในหน่ึงชัว่ชีวิตของมนุษย ์
ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของ
รูปแกะสลัก ช่ือ  โม โนลิท  (สู ง  17 
เมตร) แกะสลกัจากหินแกรนิตชนิดแขง็  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
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พกัท่ี :       Park Inn Alna By Radisson Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
                               

วนัที่6        ออสโล – บนิภำยใน - อลัต้ำ - ฮอนน่ิงสแวค – นอร์ทเคป 
                  ชมพระอำทติย์เที่ยงคืน พร้อมรับใบประกำศนียบัตร 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบกล่อง / น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 
08.30 ออกเดินทำงสู่เมืองอลัต้ำโดยเทีย่วบินที ่…. 
10.20 เดินทำงถึงเมืองอลัต้ำ เมืองหน้ำด่ำนสู่ข่ัวโลกเหนือ จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตัวเมือง 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางข้ึนเหนืองสู่เมืองฮอนน่ิง

สแวก แวะชมเมือง แฮมเมอร์เฟส Hammerfest เมือง
ท่ีใหญ่ท่ีสุด ในบริเวณตอนเหนือของประเทศนอร์เวย ์
เป็นเมืองท่ีมีการคา้ขายมาตั้งแต่ส  มยัโบราณ เสมือน
เป็นจุดแวะพกัก่อนเดินทางข้ึนสู่ขัว่โลกเหนือของนกั
เดินทางโบราณ เมืองน้ียงัเคยตอ้นรับองค์รัชกาลท่ี 5 
ในสมยัท่ีพระองคเ์สด็จประพาสยโุรป 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อ ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชม ธรรมชาติป่าอนังดงามตามแบบฉบบัของเขตขั้วโลกเหนือ 

น าท่านลอดอุโมงค์ใตท้ะเล เขา้สู่เกาะมาเกอโรยา่ (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนน่ิงสแวคเมืองเอกประจ ำ
เกำะ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีชุมชนอยูเ่หนือสุดของประเทศนอร์เวยน์ าเขา้ท่ีพกัโรงแรม *** พักผ่อนหลังจำก
เดินทำงไกล *** 

21.30 น. บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบสแกนดิเนเวีย ณ โรงแรมที่พัก จำกน้ันเดินทำงต่อสู่นอร์ธเคป  จุดเหนือสุดของ
ยโุรปท่ีสามารถเดินทางเขา้ถึงดว้ยรถยนต ์น าท่านชม  ศำลำไทย ท่ีสมเด็จ  พระเทพรัตนราชสุดาเสด็จฯ มา 

ทรงกระท าพิ ธี เปิดเม่ืองกลางปี  
พ.ศ.2532 เพื่อเป็นท่ีระลึกในการ
เ ส ด็ จ ป ร ะ พ า ส ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเม่ือปี  พ .ศ . 2450 และ
ทรงลงพระปรมาภิไธยยอ่ “จปร” 
ไว้บนศิลา  จากนั้ นน าท่ านชม 
“พระอำทิตย์เที่ยงคืน” ณ นอร์ธ
เคป แผ่นดิน ท่ีอยู่ เห นือท่ี สุด ท่ี
มนุษยส์ามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยรถยนต์ริมฝ่ังมหาสมุทรอาร์คติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมช่ืนชมดวงอาทิตยท่ี์

ส่องแสงสุกสวา่งยามราตรี *** พเิศษจบิแชมเปญแกล้มคำเวยีร์ฉลองกำรมำเยือน และท่ำน
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จะได้ประกำศนียบัตรรับรอง*** การเดินทางมาชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในคร้ังน้ีอีกดว้ย จากนั้น
เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

พกัท่ี :       Scandic Nordkapp Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                                       
  วนัที่7       ฮอนน่ิงสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสำบอนิำรี – อวิำโล่ -  SODANKYLA 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเขา้สู่ “พิพิธภัณฑ์ ชำวแลปป์” ชมสภาพจ าลองความเป็นอยูข่องชาวแลปป์ ในพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นกบั
เร่ืองราวชาวพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นแถบขั้วโลกเหนือมาเป็นเวลานาน ถ่ินก าเนิดกวางเรนเดียร์จากนั้นน าคณะ
ขา้มพรมแดน  สู่ประเทศนอร์เวยท่ี์เมืองคาราสจอค เมืองพรมแดนระหว่างประเทศฟินแลนด์กบัประเทศ
นอร์เวย ์ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชม ธรรมชาติป่าอนังดงามตามแบบ ฉบบัของเขตขั้วโลกเหนือ / ฃฃ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่าย น าคณะออกเดินทางข้ึนสู่ดินแดนตอน
เห นื อ ข อ งป ระ เท ศ ฟิ น แล น ด์  ผ่ าน 
“ทะเลสำบอินำรี” แหล่งน ้ าจืดขนาดใหญ่
กบัเกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบน้ีเป็นท่ี
อยู่อาศยัของชนพื้นเมืองชาวซามิ  (Sami) 
แวะซ้ือของฝากสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั
ระหว่างเดินทางน าท่ านเข้าสู่ ท่ีพัก  ใน
สไตล์แบบชาวฟินน์ ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของ
การอบซาวน์น่า น าท่านเดินทางต่อสู่เมือง
โรวาเนียมิ Rovaniemi 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัท่ี :        Santa Claus Hotel / Sokos Vaakuna Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                    
  วนัที่8       โรวำเนียม ิ- หมู่บ้ำนซำนตำคลอส- บินภำยใน – เฮลซิงก ิ
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) เมืองซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเส้นอำร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง 
ศูน ย์กล ำง ธุ รกิ จ  ก ำรป กค รอ ง  แล ะ
กำรศึกษำของประเทศฟินแลนด์ทำงตอน
เหนือ   ตั้ งอยู่ระหว่างแม่น ้ า KEMIJOKI 
และแม่น ้ า  OUNASJOKI ได้ ช่ื อว่า เป็น
เมืองปากประตูสู่แผ่นดินชาว LAPLAND 
และยงัถือว่าเป็นเมืองของซานตาคลอส ท่ี
เด็ก ๆ รู้จกักนัดีทัว่  โลกอยูด่ว้ย น าท่านชม 
“หมู่บ้ำนซำนตำคลอส” (SANTA CLAUS 
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VILLAGE) ท่ีประกอบไปดว้ยร้านของเล่นซานตาคลอส ท่ีท าการไปรษณียซ์านตา และท่ีแน่นอน “บ้ำน
ซำนตำคลอส” ท่ีท่านจะไดมี้โอกาสพบซานตาคลอสไดต้ลอดทุกวนั พิเศษ!พร้อมสนุกกบักิจกรรมมากมาย
ในหมู่บา้นท่ีเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพท่ีน่ารัก และรับประกาศนียบตัรท่ีระลึกในการเขา้เยี่ยมบา้นซานตา้ผู ้
น่ารัก 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

15.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสำยกำรบิน Norwegian Airlines … 
16.40 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงก ิจำกน้ันน ำท่ำนท่ำนเข้ำสู่ตัวเมือง 

 ค ่ำ  บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัท่ี :        Radisson Blu Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                                    
  วนัที่9      เฮลซิงก ิ- ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางถึง “นครเฮลซิงกิ” จำกน้ันน ำท่ำนชมรอบกรุงเฮลซิงกิ ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสาน
ระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญานาม “ธิดำสำวแห่งทะเล บอลติก”  น าท่านเขา้ชม “โบสถ์หินเท
มเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ท่ีสร้างข้ึนโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หาก
ท่ านได้ เห็นภาพ ถ่ ายทาง
อากาศ โบสถ์หินแห่งน้ีจะมี
รูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์
ซ่ึงออ  กแบบโดยสองพี่นอ้ง
ตัวโมและติโม  ใน ปีค .ศ . 
1969 มี ก า ร ต ก แ ต่ ง แ บ บ
ทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี 
ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหาวหิาร 
Uspensy ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  จากนั้นพา
ชม“จัตุรัสรัฐสภำ”  Senate Square  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่
นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยงัมี  “อนุสำวรีย์ซิเบลอิุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ี
สวนสาธารณะเวลล ์

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่าย น ำชม “ตลำดนัดริมทะเล” Market Square 

ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลาง
เมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่ง
ขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไม้
แลว้ ยงัแป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั อาทิ ท าเนียบ
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ระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ ์อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
15.30 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพ่ือเดินทำงเปลี่ยนบรรยำกำศโดยเรือส ำรำญขนำดมหึมำ “ซิลเลียไลน์” Silja Line 

ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่า  นทะเลบอลติก สู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน เพลิดเพลินกบัความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลบั, ดิสโก้
เธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมววิทิวทศัน์อนั
สวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง
สแกนดิเนเวยี กรุงเฮลซิงก ิ- กรุงสต็อกโฮล์ม อสิระกบักำรพกัผ่อนบนเรือ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ 
ภัตตำคำรภำยในเรือ ประทับใจอำหำรจำกทะเลเหนือและทะเลบอลติก ให้ท่ำนได้ทดลองชิมไข่ปลำคำร์เวีย 
และปลำแซลมอนแบบต่ำงๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลศิรส เพลดิเพลนิกบัควำมหรูหรำทีไ่ม่ธรรมดำในคืนพเิศษนี ้

พกัท่ี :บนเรือส าราญซิลเลียไลน์ Silja Line (Outside Cabin)หอ้งพกัสมารถมองเห็นวิวทะเล 
  วนัที่10    สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง - พพิธิภณัฑ์เรือวำซำ – ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ “กรุงสต๊อกโฮล์ม” Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ควำมงำมบน ผิวน ้ำ” Bea  uty on Water หรือ “รำชินีแห่ง
ท ะ เลบ อลติ ค ”เข้ า สู่ ใ จก ล าง 
“ก รุงส ต๊ อกโฮ ล์ม ” Stockholm 
เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศ
สวเีดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก จนได้รับการขนาน
นามว่า “ควำมงำมบน ผิวน ้ ำ” 
หรือ “รำชินีแห่งทะเลบอลติค” 
เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตั้งแต่
คร้ัง ศตวรรษท่ี 13ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง, 
ตึกรามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบลอ้มดว้ย 
ทะเลบอลติก  แล   ะ ทะเลสำบ
มำลำเร็น ท าให้สต็อกโฮล์มเป็น
เมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 
ผ่ าน ช ม โรงล ะ ค รแ ห่ งช า ติ , 
ท  าเนียบรัฐบาล ผ่านชม“ แกม
ล่ำสแตน ” เ มืองเก่าแก่ท่ีสุดและ
สวยงามราวกับภาพวาดน าคณะ
เดินทางเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์เรือวำ
ซำ” เรือรบแห่งราชอาณาจักร
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สวีเดนท่ีได้รับ พระราชโองการให้สร้างข้ึนเพื่อใช้ในการท าสงครามก ั บเยอรมนี “เรือรบวำซำร์” ได้ถูก
สร้างข้ึนอยา่งยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบล าน้ีกลบัไม่มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล าต่อหน้า
ศตัรูของสวีเดนเลยเพราะ  หลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงน ้าไดเ้พียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจม
ลงสู่กน้ทะเลอยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจ้มอยูอ่ยา่งเดียวดายใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนท่ีจะกูข้ึ้นมา 
และน ามาตั้งแสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจากนั้น 
น าท่านเข้าชม “ซิตี้  ฮอลล์” City Hall ห   รือ
ศาลาว่าการเมืองซ่ึ งใช้ เวลาส ร้างถึ ง  12 ปี 
ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้าน
ก้อน และมุงหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั 
“โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร พร้อมชิม กุ้งมังกรรสเลศิ Swedish Lobster ท่ำนละ 1 ตัว 
บ่าย จำกน้ันอิสระให้ท่ำนช้อปป้ิง ที่ห้ำงสรรพสินค้ำเอ็นเค NK ซ่ึงเป็น“ห้ำงทีใ่หญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ”  หรือยา่น 

Walking Street อนัทนัสมยั 
ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัท่ี :  Scandic Talk Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                                   
วนัที่11      สต๊อกโฮล์ม - ซิกทูน่ำ(เมืองหลวงเก่ำ) - กรุงเทพฯ   
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำแบบ สแกนดิเนเวยี ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอลันด้ำ แวะชมเมืองซิกทูน่ำ (Sigtuna) เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ท่ีมากดว้ย
ความยิ่งใหญ่ทางประวติัศาสตร์ เพราะน่ีคือเมืองหลวงแห่งแรกของประวติัศาสตร์สวีเดน จนไดรั้บฉายาว่า 
City of Kings, Home of Vikings (เมืองของกษตัริย ์บา้นของไวก้ิง) ตั้งอยู่ทางทิศต  ะวนัตกเฉียงเหนือของ
เมืองหลวงอย่างกรุงสต็อค
โฮล์มราว  ๆ  40 กิ โล เมตร 
เมืองแห่ง น้ี จึง เป็นห น่ึงใน
เมื อ ง ท่ี มี ค วามส าคัญ ท าง
ประวติัศาสตร์มากท่ีสุดเมือง
ห น่ึ งของส วี เดนม าตั้ งแ ต่ 
ศตวรรตท่ี 10 หรือกว่า 1,100 
ปีมาแล้ว กษัตริย์สวีเดนเคย
ประทบัอยูท่ี่เมืองน้ีราวๆ 250 ปีเลยทีเดียว มีการใชเ้หรียญเพื่อแทนเงินตราคร้ังแรกของประวติัศาสตร์สวเีดน
ท่ีน่ี ในน้ีจึงมีซากส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ในยุคนั้นมากมาย เพราะเคยถูกท าลายจากการสู้รบกบัชาวเอสโตเนีย 
เมืองแห่งน้ีจึงไม่มีความส าคญัเหมือนเช่นเคย เพราะเมืองหลวงถูกยา้ยไปยงัท่ีตั้งปัจจุบนัคือกรุงสต็อคโฮล์ม 
ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นเมืองท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในวีเดน ดว้ยจ านวนประชากรเพียงหยิบมือเพียง 600 คนใน

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ปลายศตวรรตท่ี 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 ประชากรก็เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการอยู่ใกลส้นามบินส
ตอ๊กโฮลม์ ท่ีตั้งอยูห่่างจากเมืองน้ีเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น ท าให้ปัจจุบนัเมืองน้ีมีประชากรราวๆ หน่ึงหม่ืน
คน จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยัเก็บภาพความประทบัใจของเมืองแสนสวยแห่งน้ี ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที ่TG 961 

วนัที่12     กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำ
ทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

อตัรำค่ำบริกำรโปรแกรม  สแกนดเินเวยี 12 วนั TG  
ออกเดนิทำงช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 

 

18-29 มิถุนำยน 2560 144,900 144,900 140,900 29,900 
27 มิ.ย.-08 ก.ค. 2560 144,900 144,900 140,900 32,900 

ก.ค.-ส.ค 2560 146,900 146,900 142,900 32,900 
ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัท 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้//สคอ๊กโฮลม์ –กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
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 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ำทปิพนักงำนขบัรถในยโุรป 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 

 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ำรองทีน่ั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดนิทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
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-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ

คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 

และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำร
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
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 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 


