
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวีเดน 11 วนั 8 คืน ม.ค - มี.ค 63 บินตรงการบินไทย (+บินภายใน 1ขา) 

 

 

 

 

 

และคนขบัรถ 



 

 

 



 

 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
22.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ  •  โคเปนเฮเก้น ( เดนมาร์ก )  • ล่องเรือ DFDF  • ออสโล (นอร์เวย์)   

            (-/กลางวนั/เยน็) 

00.50น. ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น( COPENHAGEN)เท่ียวบินท่ี TG 950 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

  

 
***กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเส้ือผ้า 1 ชุด และของใช้ท่ีจ าเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเลก็ เพ่ือพกัค้างคืน

บนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเกบ็ไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ *** 



 

 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ( COPENHAGEN) เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก เจา้ของช่ือ “ สวรรค์แห่ง

เมืองท่า” น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรน าท่านเดินทางเขา้ตวัเมือง (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย

5 ชม. และ6 ช.ม. หลงัวนัท่ี 31 ต.ค. ทุกประเทศ) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน ถ่ายภาพกับพระราชวังอมา

เลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE ) บริเวณด้านนอกท่ีประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

นบัตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ ปัจจุบนัยงัเป็นท่ีประทบัของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้น

ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN ) มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้

พระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ ้ า ให้เกิด

เป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวนัน้ี แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (LITTLE MERMAID )สัญลกัษณ์ของเมือง ใกลก้นั

เป็นยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้และเรือส าราญเทียบท่าอยู ่  

 

 ท่ีน่ีเป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวมากกว่า 1 ล้านคนมา
เท่ียว เพือ่เกบ็ภาพคู่กบัรูปป้ัน The Little Mermaid 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นให้อิสระท่านชม ชอ้ปป้ิงสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (STROGET STREET ) ถนนช้อปป้ิง ท่ียาวท่ีสุดในโลก 

เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio 

Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 



 

 

 

 

 

✓ รู้หรือไม่ 
***ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นอีกประเทศท่ีเป็นสวรรค์ของนักชอปฯ เพราะสามารถท า Tax Refund ได้เยอะ สามารถ

ได้เงินคืนราวๆ 18-19% ของราคาสินค้าที่ซ้ือ (แต่ต้องซ้ืออย่างน้อย 300 DKK ภายในวันเดียวกนัและร้านเดียวกนั)** 

 



 

 

15.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS ( SCANDINAVIAN SEA WAY ) น าท่านเขา้หอ้งพกั

แบบมีหนา้ต่าง ( SEA VIEWS ) เดินเล่นส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านขายของ, 

ร้านคา้ปลอดภาษี,ร้านอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

16.45 น. เรือ DFDS มุ่งหนา้สู่ออสโล นครหลวงของนอร์เวย์ 

  

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ท่ีพกั พกัค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS 

  

 

 



 

 

วันท่ีสาม ออสโล • ชมเมือง • สนามบิน • เมืองเคิร์กเคเนส  (นอร์เวย์)   

                                                                                                                                                                           (เชา้/กลางวนั/-) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชมเมืองออสโล แวะถ่ายรูป

กับ ศาลาว่าการเมือง ออสโล (OSLO 

CITY HALL)เป็นสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามด้วย ลักษณะของอาคาร

หอคอยคู่  ตั้ งอยู่บ ริ เวณ ริมแม่น ้ า 

ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) อีก

ทั้งโรงละคร  แห่งชาติ (THE OSLO 

OPERA HOUSE) หน่ึงในโครงการ

ปรับปรุงบริเวณ ชายฝ่ังของออสโล

ให้ เกิ ด เป็นพื้ น ท่ี ท่ี มีป ระโยช น์  และการป รับผังการจราจรของชาย ฝ่ั งด้านตัว เมืองออสโล ผ่ านชม

พระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ AKERHUS FORTRESSสถานส าคัญประจ าเมืองและมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเด่นท่ีเหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกน าท่าน เขา้ชมอุทยานฟรอกเนอร์หรือ

สวนหิน (FROGNER PARK)อุทยานทางธรรมชาติท่ีมีประติมากรรมอนัแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการ

ด้ินรนต่อสู้ ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงัของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”  

กลางสวนท่ีสูงถึง 17 เมตร ท่ียิง่ใหญ่ และมีช่ือเสียงท่ีสุดซ่ึงท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด   

 

 

 

 

 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น              น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น ( HOLMENKOLLEN SKI JUMP ARENA) น้ีตั้งสูงตระหง่านอยู่บน

ยอดเขา เป็นสถานท่ีจดัการ  แข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน

ออสโล  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50 น.             ออกเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES)โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SK4478 

 20.00 น.  เดินทางถึงเมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของนอร์เวย์ ไกลจากเส้นอาร์กติก 

400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. หรือรู้จกักนัในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บา้นหลาก

สีสันสไตลน์อร์วีเจียน นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นเมืองสุดทา้ยของเส้นทางเรือส าราญเหนือสุดของนอร์เวย ์

HURTIGRUTEN น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั   

ท่ีพกั  THON KIRKENES HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

ทัศนวิสัยโดยรอบโรงแรมท่ีค่อนข้างปลอดโปร่งไร้มลพษิ ช่วยให้มีโอกาสมองเห็นความสวยงามของแสงเหนือได้ 

 

 



 

 

วันท่ีส่ี                เคิร์กเคเนส  (นอร์เวย์) •  โรงแรมหิมะ •  KING CRAB SAFARI •  ซาลเิซก้า  (ฟินแลนด์ ) •  ล่าแสงเหนือ 

                (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) 

เป็นโรงแรมท่ีสร้างจากน ้ าแข็งและหิมะทั้ง

หลังยกเว้นห้องอาหารและท่ีพักส ารอง

ส าห รับ ผู ้ ท่ี ท นห น าวไม่ ไห ว  ซ่ึ ง เปิ ด

ให้บริการในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน 

ธนัวาคม –  เมษายน ซ่ึงหลงัจากนั้นโรงแรม

จะเร่ิมละลายและตอ้งสร้างใหม่ ในช่วงหน้า

ร้อนโรงแรมแถบน้ีจะมีบริการห้องพกัแบบ

กระท่อมกระจกเป็นหลงัๆ 

 

Activities น าท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับกิจกรรมท่ีโด่งดังท่ีสุดของเคิร์กเคเนสจับปูย ักษ์ (KING CRAB 

SAFARI) กิจกรรมท่ีถือก าเนิดขึ้นในปี 1996 เรือ RIVERBOAT น าท่านสู่ BORIS GLEBสัญลกัษณ์ท่ีใช้เป็นเขต

พรมแดนของนอร์เวย-์รัสเซีย ท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวการใชชี้วิตของคนทั้งสองประเทศท่ีต่างการปกครอง เจา้หน้าท่ี

จะโชววิ์ธีการจบัปูยกัษใ์หท้่านไดถ้่ายรูปกบัปูยกัษแ์ละปรุงอาหารม้ือพิเศษใหท้่านไดลิ้้มรสเน้ือปูยกัษแ์บบสดๆ 



 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน พเิศษ!!! เมนูปูยักษ์ลิม้รสอาหารปรุงพเิศษจากเน้ือปูยักษ์แบบสดๆ 
จากนั้น             น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลเิซก้า(SAARISELKA)อยูท่างตอนเหนือของฟินแลนดมี์ช่ือเสียงอยา่งมาก ทางดา้นท่ีพกั 

รีสอร์ทและเป็นพื้นท่ีทางตอนเหนือของแลปแลนดท่ี์มีโอกาสเห็นแสงเหนือไดม้ากท่ีสุด 
ค ่า  บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ท่ีพกั  NORTHER LIGHT VILLAGE (GLASS VILLA )หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

โรงแรมสไตล์ CABINหลงัคากระจก สร้างด้วยกระจกน าความร้อนแบบพิเศษ ซ่ึงจะท าให้ระดับอุณหภูมิภายในห้อง
อบอุ่นตลอด พร้อมห้องน ้าส่วนตัว และห้องอาบน ้าแบบฝักบัวภายในห้องพักเป็นการเปิดประสบการณ์การเฝ้ามอง
แสงเหนือในรูปแบบใหม่ท่ีท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม 

 



 

 

21.00 น. ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ ออกตามล่าหาแสงเหนือ AURORA HUNTING โดยจะน าท่านนั่งรถลากเล่ือนโดย
กวางเรนเดียร์  ( REIDEER – SLEDDING )  ยานพาหนะของซานตาครอส ไปตามทุ่งหิมะเพ่ือตามล่าหา
ปรากฏการณ์แสงออโรร่า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึน้ใน
บริเวณแถบขั้วโลก โดยบางคร้ังจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งก าเนิดปรากฏการณ์แสงออโรร่า
เป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ท่ีน่าท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดขึน้ในอวกาศท่ีใกล้พื้นโลก อาจปรากฏเป็นวงน่ิง แล้วระเบิด
ออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กีว่ินาที บางคร้ังจะปรากฏเหมือนจะแตะกบัพื้นหรือในเวลาอ่ืนอาจพุ่ง
สูงขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ความจริงแล้วเกิดขึ้นท่ีความสูงจากพื้นโลก (Altitudes) ประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตร 
(กิจกรรมตามล่าแสงเหนือประมาณ 2 ช่ัวโมง) … จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ท่ีพักเพ่ือ
พกัผ่อนตามอธัยาศัยยามค ่าคืนอนัสุดแสนประทับใจ 

วนัท่ีหา้ ซาลเิซก้า (ฟินแลนด์ ) •  โรวาเนียมิ •  ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม      

                                                                                                                                                       (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI)ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด ์
และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ท่ี
ออกหากินในเวลากลางวนัตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็น
ภูมิประเทศอนัแปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผืนน ้ า
ท่ีจบัตวัเป็นน ้ าแข็ง นับเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและ
สวยงามมาก ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้พียงช่วงฤดูหนาวแห่ง
แลปแลนดน้ี์เท่านั้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บุฟเฟ่ต์    



 

 

Activities น าท่านเดินทางสู่ ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม (HUSKY SAFARI) พร้อมสัมผสักบัความน่ารักและแสนรู้ของสุนขัพนัธุ์ไซบี

เรียนฮัสก้ี ซ่ึงเป็นสุนัขท่ีแข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลงั เป็นคุณสมบัติท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจาก

ส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาวเยน็อย่างรุนแรงของไซบีเรียให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์การนั่งรถลากเล่ือนโดยสุนัขไซบี

เรียนฮสัก้ี พร้อมจิบชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว 

 

  ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ท่ีพกั SCANDIC ROVANIEMI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  โรวาเนียมิ •  SNOW MOBILE • หมู่บ้านซานตาคลอส • เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล •  เคมิ   

  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

Activities น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOW MOBILE)พาหนะท่ีคล่องตวัท่ีสุด
ในการเดินทางบนหิมะหรือน ้ าแข็ง โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขบัขี่ท่ีถูกตอ้ง สนุกสนานและปลอดภยั จาก
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารีมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนั
หนาวใหท้่านอยา่งครบถว้นตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 



 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของนักท่องเท่ียวทัว่โลกน า

ท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล(ARCTIC CIRCLE)เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนด

ขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยู่ท่ี 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่ง

บอกจุดเหนือสุดท่ีในเวลา 1 ปีคนท่ีอยู่แถบน้ี มีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยข์ึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง หรือพระ

อาทิตยไ์ม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมงน าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE) 

หรือท่ีท าการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งดว้ยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านไดพ้บกบัลุงซานตาคลอสตวั

โตในชุดคริสตม์าสสีแดงท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทุกท่านดว้ยสีหน้าท่ียิ้มแยม้น าท่านแวะชม ท่ีท าการไปรษณีย์

ซานตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ท่านสามารถเลือกซ้ือไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อ

เขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงัประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณีย์



 

 

น้ีอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสท่ีประดบัประดาดว้ยธีมคริสต์มาสอนัสวยงามตาม

อธัยาศยัหรือจะเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก ภายในหมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ 

(KEMI) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้ งอยู่ริมอ่าวน ้ าลึกบอธเนีย(Gulf of 

Bothnia)บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติก(Baltic Sea)มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีความส าคัญของแลปแลนด์เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตัดน ้ าแข็งและมีการจัด

เทศกาลปราสาทในทุกๆปีนอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของเหมืองแร่โครเม่ียมแห่งเดียวในทวีปยโุรปอีกดว้ย 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 
ท่ีพกั  SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด เคมิ  •  SAMPO ICEBREAKER •  SNOW CASTEL •  รถไฟแบบตู้นอน •  กรุงเฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) 

        (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

Activities น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือล่องเรือตัดน ้าแข็ง(SAMPO ICEBREAKER)ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในโลก หลงัจากปลดประจ าการ

แล้ว มีการน ามาให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสักับความ

หฤหรรษก์บัประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน ้ าแข็ง

ท่ีบดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือ

ตดัน ้ าแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์ ซ่ึงใชล้่องในอ่าวบอท

เนีย มีน ้ าหนักถึง 3,500 ตนั สร้างขึ้นในปี 1961 การ

ล่องเรือแซมโป้ จะให้ความรู้สึกท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดใน

ช่วงเวลาท่ีน่าจดจ าของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะ

ท่ีเรือขนาดใหญ่แบ่งน ้ าแข็งออกเป็นสองฝ่ัง พร้อมกบั

ช่ืนชมความงามของทุ่งน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ประกอบกบั

ทอ้งฟ้า ดวงอาทิตยท่ี์สะทอ้นกระทบปุยหิมะท่ีปกคลุม

เป็นสีขาวบริสุทธ์ิ เรือตัดน ้ าแข็งน้ีจะเจาะน ้ าแข็งท่ีหนากว่า 1 เมตรเพื่อสร้างอ่างอาบน ้ าท่ีหนาวจบัขั้วหัวใจให้

นกัท่องเท่ียวลองทา้ทายลงไปนอนลอยคอในน ้ าแข็งแบบเยน็สุดขั้วสัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีน่าต่ืนตา

ต่ืนใจกบัการลอยตวัในทะเลน ้าแขง็ ดว้ยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) 



 

 

  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

น าท่านชม SNOW CASTEL อนัเป็นผลงานประติมากรรมระดบัโลก โดยคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 19 ในทุก ๆ ปีของฤดู

หนาว จะมีการรังสรรคผ์ลงานอนัยิง่ใหญ่ ทีมงานผูช้  านาญการจะเร่ิมการแกะสลกั และน าเอาน ้าแขง็กอ้นมหึมามา

ตกแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจ าลองแบบใหเ้ป็นเมืองน ้าแขง็ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยฝีมือมนุษย ์ 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเฮลซิงกิ  



 

 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนรถไฟ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของท่าน) 

 น าท่าน นั่งรถไฟแบบ OVERNIGHT TRAIN สู่กรุงเฮลซิงก ิ(HELSINKI)   

*** เชิญท่านหลบัพกัผอ่นบนรถไฟแบบตูน้อน รวมห้องอาบน ้า และหอ้งน ้าในตวั แบบเตียงคู่/เด่ียว   

*** (ไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ)***  

วนัท่ีแปด กรุงเฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์ ) • ROCK CHURCH • ชมเมือง  • ล่องเรือส าราญ เรือ SILJALINE  

                            กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน )        (เชา้/ กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางถึงกรุงเฮลซิ งกิ  (HELSINKI) เมือง
หลวงของประเทศฟินแลนด์เจา้ของนาม “ธิดา
แห่งทะเลบอลติก” นครลูกคร่ึงท่ีมีประชากรกว่า
ส่ีแสนคนท่ีน่ีมีทั้งชาวฟินน์ และสวีดิช เน่ืองจาก
ฟินแลนด์เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต 
ต่อมาในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซีย ได้ทรง
ขยายอ านาจเขา้มาในฟินแลนด์ และไดย้า้ยเมือง
หลวงมาตั้งอยูท่ี่เฮลซิงกินบัแต่นั้นมา  
จากนั้ นน าท่านเข้าชมโบสถ์ เทมเปลิโอคิ โอ 
(TEMPPELIAUKIO CHURCH)หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "โบสถ์หิน" (ROCK CHURCH) โบสถ์ซ่ึงออกแบบโดย



 

 

สองพี่นอ้งตวัโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันท่ีสร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบ
ทนัสมยั และมีความเช่ือว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเร่ืองเก่ียวกบัความรักในโบสถ์น้ีก็จะสมหวงัในส่ิงท่ี
อธิษฐานทุกประการ จึงท าให้มีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาจดัพิธีแต่งงานท่ีน่ี เพราะวา่กนัว่าคู่รักท่ีมาจดัพิธีแต่งงาน
ท่ีโบสถแ์ห่งน้ีจะครองรักกนัยนืยาว น าท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลอิุส (SIBELIUS MONUMENT ) ตั้งอยู่ในสวนซิเบ
ลิอุส สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่ Jean Sibelius นกัประพนัธ์เพลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่กลางแจง้ ดูแปลกตา 
ทนัสมยั เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen สร้างโดยน าเอาแท่งเหลก็ 600 แท่ง มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็น
รูปร่างของออร์แกนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตนั ตั้งอยู่กลางแจง้อย่างโดดเด่นเป็นสง่า น าท่าน
ถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH)เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ 
ส าหรับมหาวิหารแห่งน้ีถือวา่เป็นเคร่ืองแสดงถึงความสัมพนัธ์ของฟินแลนดก์บัรัสเซีย ท่ีเคยปกครองฟินแลนดอ์ยู ่
ถึง 108 ปี จากน้ันพาชมจัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE)เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็ซานเดอร์และมหา
วิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น  อสิระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอธัยาศัย   
15.30 น.         น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ท่ีพร้อมไปดว้ย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านคา้

ปลอดภาษี, ร้านอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

                        (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของท่าน) 

16.30 น. เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) 



 

 

 

 
เย็น รับประทานอาหารค ่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ท่ีพกั พกัค้างคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE [Sea view cabin ห้องพกัแบบเห็นวิวทะเล]  
(ในกรณีที่ห้องพกั Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพยีงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700บาท) 
 
 
 

 



 

 

วนัท่ีเกา้   สต็อกโฮล์ม (สวีเดน) • ชมเมือง  • พพิธิภัณฑ์เรือวาซา • SHOPPING      

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (SWEDEN) 

เป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรั้บขนานนามวา่ ราชินีแห่งทะเลบอลติก น าท่านเข้าชมศาลาว่า

การกรุงสต็อกโฮล์ม (CITY  HALL ) ซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar 

Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ 

วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize) จากนั้นน าท่านเข้าชม

พพิธิภัณฑ์เรือวาซา (VASA MUSEUM) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิม

ของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยช้ิน เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบติั

ทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดม้าก

ท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย  

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 



 

 

 น าท่านเดินเล่นชม  แกมล่าสแตน (GAMLA STAN )เมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งยุคกลางและยงัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงั

หลวง, รัฐสภา, มหา วิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์  จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ย่านถนนช้อปป้ิ ง 

DROTTNINGGATAN ของกรุงสตอ็ คโฮลม์ หรือชอ้ปป้ิ งท่ีห้างสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซ่ึง เป็น “ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในยโุรปเหนือ” ตามอธัยาศยั 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องจีน 
ท่ีพกั  QUALITY HOTEL GLOBE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วันท่ีสิบ              สต็อกโฮล์ม  • สนามบิน          (เชา้/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund) 

13.30น.               ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG961 

  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

วันท่ีสิบเอด็ สุวรรณภูม ิ• กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

05.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์  SCANDINAVIA 
 เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์  สวีเดน  แสงเหนือ  11 วัน 8 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลบัถึง เท่ียวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พกัเดี่ยว 

15  ม.ค 63   25 ม.ค. 63 
TG950 / TG961 

SK4478 

 159,000.- 158,000.- 25,000.- 

12 ก.พ. 63 22 ก.พ. 63        159,000.- 158,000.- 25,000.- 

        11 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63        159,000.- 158,000.- 25,000.- 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีค่ะ 90,000 – 120,000 
ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ TG หักออก 22,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจ้ง

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ชั้นประหยดั สายการบิน Scandinavian Airline (SK) เส้นทางออสโล - เคิร์กเคเนส 



 

 

✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าล่องเรือส าราญ DFDS และพกัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เส้นทางโคเปนเฮเกน้ -ออสโล 
✓ ค่ารถไฟ VR Train และพกัคา้งคืนบนรถไฟ 1 คืน เส้นทาง เคมิ - เฮลซิงกิ  
✓ ค่าล่องเรือส าราญ Tallink Silja Line และพกัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เส้นทาง เฮลซิงกิ – สตอกโฮม 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวและยานพานหะตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
✓ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 
✓ ทิปส าหรับคนขบัรถ ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 50,000USD / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทางค่าประกันอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร รวมทั้งทริป 11 วนั  33 ยโูร /ท่าน 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี
ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6.ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ีท่าน
ท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
7.หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วีซ่าส่งกลบัมา เพื่อกรอก
ขอ้มูลขอคิวในการยืน่วีซ่า 
8.กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึง
เป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9.กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 



 

 

❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้หอ้งพกัแบบเด่ียวSingleห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะ
ไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
ทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 



 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์

ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาฟินแลนด์ 
 

เอกสารประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ประกอบด้วย 
 
1. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาดกวา้ง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตรพื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ให้
ชดัเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  หา้มสวมแวน่หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 



 

 

2. หนังสือเดินทาง (ตอ้งมีอายกุารใชง้านเดินทางไปและกลบัเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั  
   และมีหนา้วา่ง 2 หนา้ส าหรับวีซ่าสต๊ิกเกอร์) 
   2.1 หนงัสือเดินทางเล่มก่อนหนา้เล่มปัจจุบนั 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น  
4.ส าเนาการเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถา้มี) 
5.ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาใบส าคญัหยา่ **เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า** 
6. จดหมายรับรองการท างาน  

          6.1 ส าหรับเจ้าของกจิการ (อายเุอกสารไม่เกิน 3 เดือน) 
กรณีท่ีผูย้ืน่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ใหค้ดัหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั หรือจดทะเบียนการคา้จากกระทรวงพาณิชย ์ 

           6.2 ส าหรับพนักงานบริษัท (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน) 
หนงัสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (ตวัจริง) ระบุ ช่ือ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง วนัเร่ิมท างาน วนัท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหล้า (ใหใ้ช”้TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

         6.3 ส าหรับนักเรียนและนักศึกษา  (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน) 
                  ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา เท่านั้น พร้อมบตัรนกัเรียน หรือ บตัรนกัศึกษาดว้ย 
                   เอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ      

7. หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
    7.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
    7.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตาม
กับพาสปอร์ต และต้องขอกับธนาคารไม่เกิน 15 วันจากวันท่ีย่ืนวีซ่า 
หมายเหตุ : ผูส้มคัรควรเลือกบญัชีท่ีมีเงินฝากไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท** 
 
***  กรณีท่ีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารของผูส้นบัสนุนดงัน้ี  

            - หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน 

             - สเตทเมน้บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน เป็นภาษาองักฤษ 



 

 

             - จดหมายภาษาองักฤษพร้อมลงช่ือและลายเซ็น ท่ีระบุเน้ือหาวา่รับรองค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดินทาง 

             - เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเกิด 

 
** ในกรณีท่ี เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ถา้ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมท่ีออกจากอ าเภอ พร้อม

แปล ภาษาองักฤษ หรือ ถา้เดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยูแ่ลว้สามารถท่ีจะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดา

หรือมารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วีซ่า Schengen ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่ไปพร้อม

กนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได*้**  

 

เวลาการอนุมติัผลวีซ่าประมาณ 15วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนด

ขึ้นอยูก่บัสถานทูต         ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 

 

         

 

 

 

 

 
 

 

**** การพิจารณาผลVISA ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีvisa 

ไม่ผา่นทุกกรณี **** 

 

 

*** หมายเหตุ ***     -   ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์  

 



 

 

 
 

 

 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศฟินแลนด์ 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

             



 

 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัท่ีออกวีซ่า และวนัท่ีหมดอายวุีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   



 

 

 

 


