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จุดเด่นของรายการทัวร์ 
1. บินตรงสายการบินไทย พร้อมบินภายในถึง สามเท่ียวบิน สบายๆ ไม่เหน่ือย  
2. มีพนกังานยกสัมภาระ ณ โรงแรมท่ีพกัตลอดการเดินทง 
3. บริการน ้าด่ืมในรถโคช้ระหว่างการเดินทาง 
4. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 
5. อาหารพิเศษ...กุง้มงักรและขาปูยกัษ ์(Norwegian King Crab) 
6. ประสบการณ์ใหม่...รับประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคารน ้าแขง็ 
7. เท่ียวชมหมู่บา้นซานตา คลอส 
8. พกัในเรือส าราญห้องพกั Sea View (วิวทะเล)  
9. มีหอ้งพกัในเมืองฮอนน่ิงสแวกแน่นอน(เมืองท่ีชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน) หากไม่ไดน้อนเมืองน้ีตอ้งเดินทางไกลถึงส่ี

ชัว่โมงเพื่อไปยงัเมืองท่ีใกลท่ี้สุด 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - โคเปนเฮเกน    
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์

เตอร์สายการบินไทยโดยมี เจา้หนา้ท่ีของบริษทั...คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส าราญ DFDS – ออสโล 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG950 

07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน จากนั้น น าท่าน... 

ชมรูปป้ัน “The Little Mermaid” ท่ีถูกสร้างขึ้ นเพื่อเป็นของขวญัแก่กรุง
โคเปนเฮเกน เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม ค.ศ.1913 รูปป้ันน้ีเกิดขึ้นจากการท่ี 
คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ดูบลัเล่ตเ์ร่ือง 
The Little Mermaid แล้วรู้สึกประทับใจในนิทานเร่ืองน้ีมาก จึงเป็นแรง
บันดาลใจ จ้าง เอ็ดวาร์ด อีริกเซน นักป้ันฝีมือดีป้ันรูปนางเงือกขึ้ นมา 
นบัเป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก    

ชมน ้ำพุแห่งรำชินีเกฟิออน “Gefion Springvandet” น ้ าพุขนาดใหญ่ ตั้งอยู่
ด้านหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต านานเล่าว่า ราชินีเกฟิออนได้รับ
มอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ให้กอบกูช้าติบา้นเมือง พระนางจึงให้
พระโอรสทั้งส่ีของพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกนัไถพื้นดินจน
กลายเป็นแผ่นดินเดนมาร์กในปัจจุบนั แลว้ชาวเดนนิชก็ไดส้ร้างอนุสาวรีย์
ไวเ้พื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลึกถึง 
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ชมจตุรัส “พระรำชวังอำมำเลียนบอร์ก” “Amalienborg Palace” พระราชวงั
ฤดูหนาว สร้างในศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300  ปี ของ
ราชวงศ์ไอดเดนบวร์ก บริเวณตรงกลางเป็นจตุัรัสท่ีตั้งอนุสาวรียก์ษตัริยเ์ฟ
รดเดอริกท่ี 5 แห่งเดนมาร์ก จตุรัสแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์เฟรดเดอริก 
“Frederiks Kirke” โบสถรู์ปโดมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสแกนดินีเวีย 

 

ชม ย่ำน เขตท่ำเรือ ช่ือว่ำ “Nyhavn” ซ่ึ งเป็น เขตท่ าเรืออัน เก่าแก่ของ
โคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน โดยพระเจา้เฟรเด
อริกท่ี 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพื่อใหส้ะดวกง่ายต่อ
การขนยา้ยสินค้า ในย่านน้ีจะเป็นท่ีตั้ งของร้านอาหาร ผบั บาร์มากมาย 
รวมถึงท่ีมีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพท่ี
งดงาม   

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนัท่ี HEREFORD VILLAGE เมนูพิเศษ.!! สเตก็เนือ้ หรือ ซ่ีโครงหมูอบ 

บ่าย หลงัอาหารน าท่าน... 

เดินเล่นย่านถนน “Strøget” แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกน 
และอยู่ในใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมี 
ตั้งแต่ร้านขายของท่ีระลึก, ห้างสรรพสินคา้อิลลุม, ร้านขายแต่งบา้น,  
ร้านขายขนมหวานร้านช็อกโกแลต ไปจนถึงร้านขายสินคา้หรูของแบ
รนดเ์นมช่ือดงัมากมาย อิสระใหท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

15.00 เดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือน าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS ซ่ึงสะดวกสบำยด้วยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกนำนำชนิด 

เช่น ภัตตำคำร บำร์ ไนต์คลับ และเพลินกับกำรเลือกซื้อสินค้ำปลอดภำษี หรือเดิน

เล่นชมวิวบนดำดฟ้ำเรือตำมอัธยำศัย 
ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด 

Scandinavian Seafood พร้อมเคร่ืองด่ืมท่ำนละ 1 แก้ว ณ  ภัตตำคำรภำยในเรือ 
ประทับใจกับอำหำรทะเลสดจำกมหำสมทุรแอตแลนติก และจำกทะเลเหนือ  

ที่พกั : บนเรือ DFDS ด้วยห้องพกัแบบ Outside Cabin เห็นววิทะเล (พกัห้องละ 2 ท่าน) (หากท่าน
ต้องการอพัเกรด ห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่) 
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วนัที่สามของการเดินทาง (3)  ออสโล – กอล – ฟลมั – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ  
09.30 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ี

ไหลรินจากภูผาอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองเกลโลเพื่อรับประทาน
อาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองฟลมั...  

นั่งรถไฟสำยโรแมนติค “ฟลัมสบำนำ” (FLAMSBANA) หน่ึงใน
เส้นทำงรถไฟท่ีสูงและสวยท่ีสุดในโลก  ฟลมับาน่าเป็นเส้นทาง
รถไฟสายเก่าแก่ท่ีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 ระหว่างนั่งรถไฟ 
แวะจอดท่ีสถานีน ้ าตกจอสฟอสเซ่น (Kjosfossen) ชมความ
สวยงามและสัมผสัความชุ่มฉ ่าจากละอองน ้ าของน ้ าตกท่ีมีความสูงถึง 
225 เมตร ท่านจะประทบัใจกบัทศันียภาพท่ีสวยงามตลอดเส้นทาง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Stalheim Hotel / Freitheim Hotel / Park Hotel Vossevangenหรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่าเรือฟลมั น าท่าน... 

เดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ เพื่อชมซอจ์นฟจอร์ด ช่ืนชมทศันียภาพชวนฝันของฟ
จอร์ด ท่ีสวยท่ีสุดของโลก ท่านจะ เห็นภูผาหินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติ
บรรจงสลกัไวดู้วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นซัมเมอร์เฮา้ส์ ท่ีสร้าง
จากไม้สน ระหว่างล่องเรือจะนกนางนวลบินตามล าเรือ สร้างความ
ประทบัใจใหแ้ก่ทุกท่าน จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เบอร์เกน”  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเขา้สู่เมืองเบอร์เกน้ เมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของนอร์เวย ์โดยไดรั้บสมญานามว่า

เป็นเมืองเเห่งเจ็ดขนุเขาของนอร์เวย ์เพราะดว้ยท่ีตั้งท่ีรายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงท่ีมีความงดงามน าท่าน... 



 

 

5  

นั่ ง รถ ร างขึ้ น สู่ ยอด เข า  Floyen บนความ สู ง  320 เม ต ร  เห นื อ
ระดับน ้ าทะเล ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงาม
และประทบัใจ ไดเ้วลาสมควร น าท่านลงเขา เดินเล่นชมเมือง เร่ิมจาก
เขตเมืองเก่าอนัเป็นท่ีตั้งของ Fish Market ท่ีเป็นทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่
และศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี 

 

ชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen  ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ีย ังคง
อนุรักษ์อาคารไมสี้สันสวยงามท่ีมีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว 
นับ เป็นตัวอย่างการก่อส ร้างท่ี โดด เด่นและมีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ในปี 1970 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั : SCANDIC HOTEL BERGEN หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  ออสโล – ลานกระโดดสก ี“ฮอลเมนโคลเลน” – ปราสาทและ 
     ปราการอาร์เคอร์ชูร์ – ช้อปป้ิงย่านถนน “คาร์ล โจฮัน” 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  
07.40 เดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Airlines เท่ียวบินท่ี 
08.40 ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์เมืองเก่าอายุกวา่ 900 ปี 

ซ่ึงในยคุนั้นออสโลถือเป็นในเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิง

โบราณ ชม ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ท่ีเคยใช้ในการ
แข่งขนัสมยันอร์เวยเ์ป็นเจา้ภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาม เม่ือปี 1952   

ชม “อุทยานฟรอกเนอร์” ลานปฎิมากรรมกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
จากผลงานของ “กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด”์ ปฏิมากรช่ือดงั ซ่ึงท่ีน่ีมีปฎิมากรรม
มากกว่า 200 ช้ิน โดยผลงานช้ินเอกเป็นเสากลางอุทยานซ่ึงมีควมสูงถึง 17 
เมตร ช่ือ Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับวฎัจักรชีวิต
มนุษย ์ลกัษณะของเสาโมโนลิท เป็นรูปคนจ านวนมากมายปีนป่ายกนัอยูบ่น
เสาใชเ้วลาสร้างรวม 22 ปี  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร // หลงัอาหารน าท่านชม... 
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ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ Akershus Fortress ปราสาท
และป้อมโบราณแห่งน้ีท่ีสร้างขึ้นในปี 1299 ในสมยัของกษตัริยฮ์า
กอนท่ี 5 บนเดินเขาริมทะเล และในสมยักษตัริยค์ริสเตียนท่ี 4 ทรง
บูรณะซ่อมแซมป้อมปราการแห่งน้ีให้เป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนส
ซองส์ และใชเ้ป็นท่ีประทบัของราชวงศม์าตลอดในยคุของพระองค ์ 

 

น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวงัหลวง “Royal Palace” แห่ง
กรุงออสโล พระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกท่ีสวยงาม 
โดยมีรูปป้ันกษัตริย์เฟรเดอริกท่ี 5 (Frederik V) ทรงม้าบริเวณด้านหน้า
พระราชวัง และเม่ือมองลงไปจากเนินพระราชวังแล้วจะเห็นสวน 

Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮัน” ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินค้ามากมาย 
รวมถึงยังเป็นท่ีตั้ งของ “โรงละครแห่งชาติ” ท่ีสร้างขึ้ นในปี 1899, 

“มหาวิทยาลยัออสโล” มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย ์สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา” 
“Stortinget” ท่ีเปิดใชม้าตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกบัการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดิน
ลงมาจากเนินดา้นหนา้พระราชวงั หรือชอ้ปป้ิงยา่นถนนคาร์ลโจฮนัตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ที่พกั : RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  ออสโล – อลัต้า – ฮอนนิ่งสแวค – กจิกรรมปูยักษ์(King Crab) 
 นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร”  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้  ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั // หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน 

09.30 เดินทางสู่เมืองอลัตา้ โดยสายการบิน Norwegian Airlines เท่ียวบินท่ี... 
11.30 เดินทางถึงสนามบินอลัตา้ อลัตาเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินน์มาร์ค และไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งแสงเหนือและ

หอดูแสงเหนือแห่งแรกของโลกซ่ึงสร้างขึ้นท่ีน่ีบนเขาฮาลด์เดอในค.ศ.1899 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง
ฮอนน่ิงสแวค ผ่านหมู่บา้นชาวประมงท่ีน่ารัก ท่านจะเห็นวฒันธรรมของชาวบา้นแถบน้ีอย่างเต็มท่ี ผ่านชมแนว 
พอร์เสนเจอร์ฟยอร์ด (Porsanger fjord) ท่ีสวยงาม   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย เดินทางผา่นธรรมชาติป่าอนังดงามตามแบบฉบบัของเขตขั้วโลกเหนือ น าท่านลอดอุโมงคใ์ตท้ะเล เขา้สู่เกาะมาเก

อโรย่า (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนน่ิงสแวค เมืองเอกประจ าเกาะ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีชุมชนอยู่เหนือสุดของ
ประเทศนอร์เวย ์น าท่านเขา้... 
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จากนั้นน าท่านร่วมกิจกรรมปูยกัษ.์..King 
Crab Express ณ หมู่บา้นชาวประมงเมือง 
ฮอนน่ิงสแวก ท าจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัปู
ยกัษ(์King Crab) ท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นบริเวณ
ตอนเหนือของนอร์เวยเ์ท่านั้น ปูยกัษเ์ป็น
สัตวเ์ศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศนอร์เวย ์แต่ล่ะตวัจะมีน ้ าหนกั
ประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1.8 เมตร 
เลยท่ีเดียว ไกดท์อ้งถ่ินจะแสดงกรรมวิธีการจบัปูใหทุ้กท่านดู
และใหทุ้กท่านไดล้องสัมผสัดว้ยตวัเอง จากนั้นจะน าปูมาปรุง
เป็นอาหารใหทุ้กท่านไดท้านอยา่งจุใจ(Crab Shack)  
จากนั้นนท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 

 
ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร // จำกนั้นเดินทำงต่อสู่นอร์ธเคป จุดเหนือสุดของยุโรป ชมศำลำไทย ท่ีจัดสร้ำงขึน้

เพ่ือระลึกถึงกำรเสด็จประพำสของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวเม่ือปี พ.ศ. 2450 และทรงลงพระปรมำภิไธยย่อ “จปร” ไว้
บนศิลำภำยในศำลำเป็นท่ีเกบ็รวบรวมเร่ืองรำว ในกำรเสดจ็ประพำส
ของพระองค์ฯ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยท่ีอยู่ เหนือสุดของโลก ชม
ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ “พระอำทิตย์เท่ียงคืน” ริมฝ่ังมหำสมทุรอำร์ค
ติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมช่ืนชมดวงอำทิตย์ท่ีส่องแสงสุกสว่ำงยำม
รำตรี *** พิเศษจิบแชมเปญแกล้มคำเวียร์ฉลองกำรมำเยือน และท่ำนจะได้ประกำศนียบัตรรับรอง กำรเดินทำงมำ
ชมพระอำทิตย์เท่ียงคืนในคร้ังนี ้  

พกัที่: SCANDIC NORDKAPP / SCANDIC HONNINGVAG  หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7)  ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอนิารี – โรวาเนียมิ   
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองอิวาโร่ เมืองเล็กท่ีอยู่ในเขตแลปแลนด์ ริมฝ่ัง
แม่น ้ าอิวาโล่ ผ่านชม “ทะเลสาบอินารี” แหล่งน ้ าจืดขนาดใหญ่ และท่ีอยู่

อาศยัของชนพื้นเมืองชาวซามิ จากนั้นน าท่านเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์ ชาว
แลปป์” ชมสภาพจ าลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์ คนทอ้งถ่ินพื้นเมือง
ท่ีอาศยัอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด ์
นอร์เวย ์และบางส่วนของสวีเดนมาเป็นเวลานาน   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร // หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี 
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เดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลป
แลนด ์โดยเมืองน้ีตั้งอยูบ่นเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดี
อนัเส้นละติจูดท่ีใชแ้บ่งเขตขั้วโลกเหนือกบัเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น 
และเป็นเขตแดนท่ีสามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน
ได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเดิน
เล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: SANTA CLAUS HOTEL / SOKOS VAAKUNA / หรือระดับใกล้เคยีง   

วนัที่แปดของการเดินทง (8)  โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – เคมิ  
   The Experience 365 – ภัตตาคารน ้าแข็ง – เฮลซิงก ิ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั // หลงัอาหารน าท่าน... 

เขา้ชม “หมู่บา้นซานตา คลอส” Santa Claus Village ซ่ึงชาว
ฟินแลนดไ์ดส้ร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้จดี ให้ท่านได้
ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้
เพื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พร้อมถ่ายรูปกบัซานตา 
คลอส หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองน่ารักริมชายฝ่ังอ่าวบอธเนีย น าท่านเขา้สู่อาคาร Experience 365  
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัม้ือพิเศษ ณ ภตัตาคารน ้าแขง็ Snow Experience 365 

***  ภั ต ต าค ารน ้ าแ ข็ ง แ ห่ ง น้ี เปิ ด บ ริ ก ารต ล อ ดทั้ ง ปี  
SnowExperience365 ภายในจะมีประติมากรรมน ้ าแข็งท่ีน่าท่ึง 
ท่านเพลิดเพลินกับรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมนู Snow & Ice 
Tasting โต๊ะอาหารน ้ าแข็งท่ีลอ้มรอบดว้ยรูปป้ันท่ีสวยงามท่ีท าจาก
น ้ าแข็ง แก้วน ้ าแข็งท่ีท าด้วยมือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแม้
ในช่วงกลางฤดูร้อน” ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีเยือกแขง็และอาหารเลิศ
รส 

 

 จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ “สนามบินเมืองอูลู” 
18.00 เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน ภายในประเทศ  
19.15 ถึงกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นน าท่านท่านเขา้สู่ตวัเมือง  
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่: RADISSON BLU HOTEL / หรือระดับใกล้เคยีง    
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วนัที่เก้าของการเดินทาง (9)  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์  
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  // หลังอาหารน าท่านชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซ่ึงมี

สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและรัสเซีย น าท่านชม…  

“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church หรือท่ีรู้จกั
กันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) โบสถ์แห่งน้ีแต่เดิมเป็นภู
หินแกรนิตใหญ่ท่ีตั้งอยู่กลางเมือง ถูกสร้างขึ้นโดยการระเบิดชั้นหิน
ธรรมชาติ ซ่ึงออกแบบโดย Timo และ Tuomo Suomalainen สองพี่
นอ้งสถาปนิกชาวฟินแลนด์   

 

“มหาวิหาร” Uspenski Cathedral วิหารออร์ธอดอกซ์แห่งน้ีสร้าง
ขึ้ นในปีค.ศ.1864 โดยใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี โดยตัววิหารเป็นสี
น ้ าตาลอิฐ โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมเป็นสีทอง  ภายในตกแต่งอย่าง
วิจิตรงดงามดว้ยสีทองและอญัมณี มหาวิหารแห่งน้ีถือเป็นเคร่ืองแสดง
ถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซียโดยท่ีรัสเซียเคยปกครอง
ฟินแลนดอ์ยูถึ่ง 100 กวา่ปี  

จากนั้นเขา้สู่ เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมือง 
โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐาน
อยูอ่ยา่งโดดเด่นเป็นสง่า ชมมหาวิหารเฮลซิงกิ สร้างในรูปแบบนีโอ
คลาสสิค มาตั้งแต่ปีค.ศ.1830-1852 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญนิโคลสั ซ่ึง
ในอดีตเรียกวา่โบสถนิ์โคลสั “Nicholas Church” 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
หลังอาหารชม อนุสาวรียซี์บีริอุส “Sibelius Monument” ท่ี
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์เเก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสิกชาวฟิน
เเลนด์ท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในระดบัโลกอย่าง Jean Sibelius ซ่ึงเขา
คนน้ีน่ีเองท่ีเป็นผูป้ระพนัธ์เพลงปลุกใจชาวฟินเเลนด์ท่ีมีช่ือเสียง
โด่งดงัอย่างมากในช่ือเพลงฟินแลนเดีย ท่ีกล่าวถึงความรักชาติเเละ
อิสระเสรีภาพ เพื่อปลุกใจให้ชาวฟินน์ทุกคนลุกขึ้ นมาต่อสู้
เรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย  จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นย่าน 
“ตลาดนัดริมทะเล” (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่
นกัท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และดอกไม ้หรือชอ้ปป้ิงท่ีหา้ง Stockman  ตามอธัยาศยั    
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15.30 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปล่ียนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” (Silja Line) ซ่ึง
เป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก  สู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 
เพลิดเพลินกบัความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนย ์
สันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่
เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า แบบบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียน
ซีฟู๊ ด Scadinavian Seafood ณ ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจอาหาร
จากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัความ
หรูหราท่ีไม่ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี  

ที่พกั: บนเรือส าราญซิลเลยีไลน์: Silja Line (ในห้องแบบ Out Side เห็นววิทะเล พกัห้องละสอง
ท่าน หากต้องการอพัเกรด ห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่) 

 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10) สต๊อกโฮล์ม - ชมเมือง - ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง NK 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ  
09.45 เรือเข้าเทียบฝ่ังกรุงสต๊อกโฮล์ม น าท่านเขา้สู่ “กรุงสต๊อกโฮล์ม” เมือง

หลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จน
ได้รับการขนานนามว่า “ควำมงำมบน ผิวน ้ำ” Beauty on Water หรือ 
“รำชินีแห่งทะเลบอลติค” เท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน  น ำ
ท่ำนขึน้สู่จุดชมวิวพร้อมชมควำมสวยงำมของกรุงสต๊อกโฮล์ และเมือง
เก่ำ “แกมล่ำสแตน จากบริเวณจุดชมวิว จากนั้นน าท่าน...  

เขา้ชม “พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ” ชมเรือรบวาซา ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใชใ้นการ
ท าสงครามกบัเยอรมนี แต่เรือรบล าน้ีกลบัไม่มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไป
ลอยล าต่อหน้าศตัรูของสวีเดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้ก
ปล่อยลงน ้ าได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเล
อยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจ้มอยูใ่ตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี   

 

น าท่านเขา้ชม “ซิตี ้ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั
ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์
ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ กุง้ล๊อบสเตอร์ พร้อมปลาหมึกทอด Calamari 
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น าท่านเขา้ชม “ซิต้ี ฮอลล”์ City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซ่ึงใช้เวลา
สร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar 
Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลงัคาด้วยหินโม
เสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิ ธีมอบรางวัล 
“โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

 

จำกนั้นอิสระให้ท่ำนช้อปป้ิง ท่ีห้ำงสรรพสินค้ำเอ็นเค NK ซ่ึงเป็น“ห้ำงท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ”  หรือย่ำน 
Walking Street อันทันสมัย ท่ีเต็มไปด้วยสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, 
Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: SCANDIC TALK HOTEL / หรือระดับใกล้เคยีง    

วนัสิบเอด็ของการเดินทาง (11) สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – เดินทางกลบั   
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน  

หลงัอาหารชมเมือง “ซิกทูน่า” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของ
ประวติัศาสตร์สวีเดน จนไดรั้บฉายาวา่ City of Kings, Home of Vikings 
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงสต็อค น่ึงในเมืองท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวีเดนมาตั้งแต่ 
ศตวรรตท่ี 10 หรือกวา่ 1,100 ปีมาแลว้ กษตัริยส์วีเดนเคยประทบัอยูท่ี่
เมืองน้ีราวๆ 250 ปี // ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.20 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG961 

วนัที่สิบสองของการเดินทาง (12) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
05.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

************************************************************  
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, ตารางเท่ียวบิน
ท่ีเปล่ียนแปลงและการล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน (Flight Delay) รวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทาง
ในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจจะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 2565 รวมค่าวซ่ีาและทิปพนักงานขับรถ  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

10 - 21 มิ.ย.65 189,900 189,900 184,900 42,900 

17 - 28 มิ.ย.65 189,900 189,900 184,900 42,900 
01 - 12 ก.ค.65 189,900 189,900 184,900 42,900 

15 - 26 ก.ค.65 189,900 189,900 184,900 42,900 
22 ก.ค. - 02 ส.ค.65 189,900 189,900 184,900 42,900 

06 - 17 ส.ค.65 189,900 189,900 184,900 42,900 

12 - 23 ส.ค.65 189,900 189,900 184,900 42,900 
**หากท่านสนใจเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สต๊อคโฮลม์-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
3. โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรป เหนือจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ

เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอดเส้นทาง  
8. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั  
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
10. น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีท่ีท่านประทบัใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  ค่าผกผนัของภาษี

น ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 80,000 บำท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดี
คืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่ า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพักท่ีคอน 
เฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั
ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเ ด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 
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กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ 
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงค่าท่ีพกัในเรือและหอ้งนอร์ดเคปไม่สามารถรีฟันได้)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

*** ค้าขาย หลกัฐานทางการค้า เช่น  ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อาย ุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต  * 
ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
*** หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
*** เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*** สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการ
อ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
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13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 


