
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

โคเปนเฮเกน – เรือสําราญ DFDS – ออสโล - กอล – ฟลัม – น่ังรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA - ล่องเรือชม ฟจอร์ด 
เบอร์เกน - ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ - ช้อปป้ิงย่านถนน “คาร์ล โจฮัน” 



อัลต้า – ฮอนน่ิงสแวค – กิจกรรมปูยักษ์(King Crab) – นอร์ทเคป   
“ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญและรับใบประกาศนียบัตร” - ฮอนน่ิงสแวค (นอร์ธเคป) 

ทะเลสาบอินารี – โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานต้า คลอส – เคมิ The Experience 365 - ภัตตาคารนํ้าแข็ง – เฮลซิงก ิ
เฮลซิงกิ - เรือซิลเรียไลน์ - สต๊อกโฮล์ม - ชมเมือง - ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง NK 

กาํหนดการเดินทาง 
01-12 ก.ค. // 15-26 ก.ค. // 22 ก.ค.-02 ส.ค. // 05-16 ส.ค. 2563 

 (กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

WORLD PREMIUM 
1. บินตรงสายการบินไทย พร้อมบินภายในถึง สามคร้ัง 
2. มีพนักงานยกสัมภาระ ณ โรงแรมที่พักตลอดการเดินทง 
3. บริการนํ้าด่ืมในรถโค้ชระหว่างการเดินทาง 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 
5. อาหารพิเศษ...กุ้งมังกรและขาปูยักษ์ (Norwegian King Crab) 
6. ประสบการณ์ใหม่...รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารนํ้าแข็ง 
7. พักในเรือสําราญห้องพัก Sea View (วิวทะเล) 
8. มีห้องพักในเมืองฮอนน่ิงสแวกแน่นอน(เมืองที่ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน)หากไม่ได้นอนเมืองนี้ต้องเดินทางไกลถึงสามช่ัวโมง

เพ่ือไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุด 

วนัที่1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน  
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 โดยมี  

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
วนัที่2  โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสําราญ DFDS – ออสโล 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG950 
07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง แล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่

ตัวเมืองโคเปนเฮเกน จากน้ันนําท่าน... 
ชมรูปป้ัน “The Little Mermaid” ที่ถูกสร้างขึ้นเพือ่เป็นของขวญัแก่กรุง
โคเปนเฮเกน เม่ือวนัที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.1913 รูปป้ันน้ีเกิดขึ้นจากการที่ 
คาร์ล จาคอ็บเซน บุตรชายของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก  ดู
บลัเล่ตเ์ร่ือง The Little Mermaid แลว้รู้สึกประทบัใจในนิทานเร่ืองน้ี
มาก จึงเป็นแรงบนัดาลใจ จา้ง เอ็ดวาร์ด อีริกเซน นกัป้ันฝีมือดีป้ันรูป
นางเงือกขึ้นมา นบัเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหน่ึง
ของโลก   

 

ชมนํ้ าพแุห่งราชินีเกฟิออน “Gefion Springvandet” นํ้ าพขุนาดใหญ่  



ตั้งอยูด่า้นหนา้ท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตาํนานเล่าวา่ ราชินีเกฟิออน
ไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ใหก้อบกูช้าติบา้นเมือง 
พระนางจึงใหพ้ระโอรสทั้งส่ีของพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพือ่
ช่วยกนัไถพื้นดินจนกลายเป็นแผน่ดินเดนมาร์ กในปัจจุบนั แลว้ชาว
เดนนิชก็ไดส้ร้างอนุสาวรียไ์วเ้พือ่เป็นเกียรติและเพือ่เป็นการระลึกถึง 

ชมจตุรัส “พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก ” “Amalienborg Palace” 
พระราชวงัฤดูหนาว สร้าง ใน ศตวรรษที่ 18 เพือ่เฉลิมฉลองวาระ
ครบรอบ 300  ปี ของราชวงศไ์อดเดนบวร์ก บริเวณตรงกลางเป็นจตัุรัส
ที่ตั้งอนุสาวรียก์ษตัริยเ์ฟรดเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก  จตุรัสแห่งน้ียงั
เป็นที่ตั้งของโบสถเ์ฟรดเดอริก “Frederiks Kirke” โบสถรู์ปโดม ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในสแกนดินีเวยี  

ชม ยา่นเขตท่าเรือ ช่ือวา่  “Nyhavn” ซ่ึงเป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของ
โคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน  โดยพระเจา้
เฟรเดอริกที่  5 ทรงรับสัง่ใหส้ร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง  เพือ่ให้
สะดวกง่ายต่อการขนยา้ยสินคา้  ในยา่นน้ีจะเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร  
ผบั บาร์มากมาย  รวมถึงที่มีอาคารบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษที่ 
17 เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม   

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันที่ HEREFORD VILLAGE เมนูพิเศษ.!! สเต็กเน้ือ หรือ ซ่ีโครงหมูอบ 
บ่าย หลงัอาหารนาํท่าน... 

เดินเล่นยา่นถนน “Strøget” แหล่งชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน  
และอยูใ่นใจกลางเมือง  Strøget เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มี  
ตั้งแต่ร้านขายของที่ระลึก , หา้งสรรพสินคา้อิลลุม , ร้านขายแต่งบา้น ,  
ร้านขายขนมหวานร้านช็อกโกแลต  ไปจนถึงร้านขายสินคา้หรูของแบ
รนดเ์นมช่ือดงัมากมาย อิสระใหท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

15.00 เดินทางสู่ท่าเรือเพือ่นาํท่านลงเรือสาํราญขนาดใหญ่ DFDS ซ่ึงสะดวกสบาย

ดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั  และ

เพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี หรือเดินเล่นชมววิบนดาดฟ้าเรือตาม

อธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซี

ฟู๊ด Scandinavian Seafood พร้อมเคร่ืองด่ืมท่านละ  1 แก้ว ณ  ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสด

จากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ 



ที่พกั :  บนเรือ DFDS ด้วยห้องพกัแบบ Outside Cabin เห็นววิทะเล  (พกัห้องละ  2 ท่าน) (หาก
ต้องการอพัเกรด ห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่) 

 

 

วนัที่3  ออสโล – กอล – ฟลมั – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสําราญ  
09.30 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม  ช่ืนชมกบัธรรมชาติของนํ้ าตกที่

ไหลรินจากภูผาอนัสูงชนัลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองเกลโลเพือ่รับประทาน
อาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่มีช่ือเสียงของประเทศนอร์เวย ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองฟลมั...  

นัง่รถไฟสายโรแมนติค “ฟลมัสบานา ” (FLAMSBANA) หน่ึงใน
เสน้ทางรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก  ฟลมับาน่าเป็น เสน้ทางรถไฟ
สายเก่าแก่ที่เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี  ค.ศ.1940 ระหวา่งนัง่รถไฟ แวะ
จอดที่สถานี นํ้ าตกจอสฟอสเซ่น  (Kjosfossen) ชมความสวยงามและ
สมัผสัความชุ่มฉํ่าจากละอองนํ้ าของนํ้ าตกที่มีความสูงถึง  225 เมตร 
ท่านจะประทบัใจกบัทศันียภาพที่สวยงามตลอดเสน้ทาง  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:  Stalheim Hotel / Freitheim Hotel / Park Hotel Vossevangenหรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่4  ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่าเรือฟลมั นาํท่าน... 

เดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ เพือ่ชมซอจน์ฟจอร์ด ช่ืนชมทศันียภาพชวนฝัน
ของฟจอร์ด ที่สวยที่สุดของโลก ท่านจะ เห็นภูผาหินสูงตระหง่านที่
ธรรมชาติบรรจงสลกัไวดู้วจิิตรพสิดารบนเนินลาดริมฝ่ังมีบา้นซมัเมอร์
เฮา้ส์ ที่สร้างจากไมส้น  ระหวา่งล่องเรือจะ นกนางนวลบินตามลาํเรือ 
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ทุกท่าน จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เบอร์เกน”  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางเขา้สู่เมืองเบอร์เกน้ เมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของนอร์เวย ์โดยไดรั้บสมญานามวา่

เป็นเมืองเเห่งเจด็ขนุเขาของนอร์เวย ์เพราะดว้ยที่ตั้งที่รายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงที่มีความงดงามนาํท่าน... 



นัง่รถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตร เหนือ
ระดบันํ้ าทะเล ชมววิทิวทศัน์ของเมืองอนัเป็นภาพบรรยากาศที่งดงาม
และประทบัใจ ไดเ้วลาสมควร นาํท่านลงเขา เดินเล่นชมเมือง เร่ิมจาก
เขตเมืองเก่าอนัเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอนัเก่าแก่
และศูนยก์ารคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคน้ี 

 

ชมหมู่บา้นชาวประมงโบราณ Bryggen  ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ที่ยงัคง
อนุรักษอ์าคารไมสี้สนัสวยงามที่มีอายเุกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว  
นบัเป็นตวัอยา่งการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสาํคญัทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม  จนไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ในปี 1970 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  SCANDIC HOTEL BERGEN หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  ออสโล – ลานกระโดดสก ี“ฮอลเมนโคลเลน” – ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ 
 ช้อปป้ิงย่านถนน “คาร์ล โจฮัน” 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
07.40 เดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่..... 
08.40 ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองเก่าอายกุวา่ 900 ปี ซ่ึงใน

ยคุนั้นออสโลถือเป็นในเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ ชม  
ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ที่เคยใชใ้นการแข่งขนัสมยันอร์เวยเ์ป็น
เจา้ภาพกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาม เม่ือปี 1952   

ชม “อุทยานฟรอกเนอร์” ลานปฎิมากรรมกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
จากผลงานของ “กุสตาฟ วคิเกอร์แลนด”์ ปฏิมากรช่ือดงั ซ่ึงที่น่ีมีปฎิมา
กรรมมากกวา่ 200 ช้ิน โดยผลงานช้ินเอกเป็นเสากลางอุทยานซ่ึงมีควม
สูงถึง  17 เมตร  ช่ือ  Monolitten รอบเสาแกะสลกัเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัวฎัจกัรชีวติมนุษย ์ลกัษณะของเสาโมโนลิท  เป็นรูปคนจาํนวน
มากมายปีนป่ายกนัอยูบ่นเสาใชเ้วลาสร้างรวม 22 ปี  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนําท่านชม... 



ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ Akershus Fortress ปราสาทและ
ป้อมโบราณแห่งน้ีที่สร้างขึ้นในปี 1299 ในสมยัของกษตัริยฮ์ากอนที่ 
5 บนเดินเขาริมทะเล และในสมยักษตัริยค์ริสเตียนที่ 4 ทรงบูรณะ
ซ่อมแซมป้อมปราการแห่งน้ีใหเ้ป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนสซองส์ 
และใชเ้ป็นที่ประทบัของราชวงศม์าตลอดในยคุของพระองค ์ 

 

 นาํท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้  พระราชวงัหลวง  “Royal Palace” แห่งกรุงออสโล พระราชวงัแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่สวยงาม โดยมีรูปป้ันกษตัริยเ์ฟรเด
อริกที่ 5 (Frederik V) ทรงมา้บริเวณดา้นหนา้พระราชวงั และเม่ือมองลง
ไปจากเนินพระราชวงัแลว้จะเห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจ
ฮนั” ถนนชอ้ปป้ิงที่มีสินคา้มากมาย รวมถึงยงัเป็นที่ตั้งของ  “โรงละคร
แห่งชาติ” ที่สร้างขึ้นในปี  1899, “มหาวิทยาลยัออสโล ” มหาวทิยาลยัที่
เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์  สร้างขึ้นในปี  1852, และ  “อาคารรัฐสภา ” 
“Stortinget” ที่เปิดใชม้าตั้งแต่ปี  1866 จากนั้น อิสระกบัการเดินเล่น
ถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณ ตลอดเสน้ทางเดิน ลงมาจากเนินดา้นหนา้ พระราชวงั  หรือชอ้ปป้ิง ยา่นถนนคาร์ลโจ
ฮนัตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าสู่ที่พัก 

ที่พกั :  RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  ออสโล – อลัต้า – ฮอนนิ่งสแวค – กจิกรรมปูยกัษ์(King Crab) 
 นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญและรับใบประกาศนียบัตร” 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก // หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน 
09.30 เดินทางสู่เมืองอัลต้า โดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่... 
11.30 เดินทางถึงสนามบินอัลต้า อลัตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์ค และไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งแสงเหนือและหอดู

แสงเหนือแห่งแรกของโลกซ่ึงสร้างขึ้นที่น่ีบนเขาฮาลดเ์ดอในค .ศ.1899 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองฮอน
น่ิงสแวค ผา่นหมู่บา้นชาวประมงที่น่ารัก ท่านจะเห็นวฒันธรรมของชาวบา้นแถบน้ีอยา่งเตม็ที่ ผ่านชมแนวพอร์
เสนเจอร์ฟยอร์ด (Porsanger fjord) ที่สวยงาม   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางผา่นธรรมชาติป่าอนังดงามตามแบบฉบบัของเขตขั้วโลกเหนือ นาํท่านลอดอุโมงคใ์ตท้ะเล  เขา้สู่เกาะมาเก

อโรยา่  (Magerøya Island) สู่เมืองฮอนน่ิงสแวค  เมืองเอกประจาํเกาะ  ซ่ึงเป็นดินแดนที่มีชุมชนอยูเ่หนือสุดของ
ประเทศนอร์เวย ์นาํท่านเขา้... 



จากนั้นนาํท่านร่วมกิจกรรมปูยกัษ.์..King 
Crab Express ณ หมู่บา้นชาวประมงเมือง 
ฮอนน่ิงสแวก ทาํจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัปู
ยกัษ์(King Crab) ที่อยูอ่าศยัอยูใ่นบริเวณ
ตอนเหนือของนอร์เวยเ์ท่านั้น  ปูยกัษเ์ป็น
สตัวเ์ศรษฐกิจที่สาํคญัของประเทศนอร์เวย ์แต่ล่ะตวัจะมีนํ้ าหนกั
ประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร 
เลยที่เดียว ไกดท์อ้งถ่ินจะแสดงกรรมวธีิการจบัปูใหทุ้กท่านดู
และใหทุ้กท่านไดล้องสมัผสัดว้ยตวัเอง จากนั้นจะนาํปูมาปรุง
เป็นอาหารใหทุ้กท่านไดท้านอยา่งจุใจ(Crab Shack)  
จากนั้นนท่านเขา้สู่ที่พกั 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร // จากนั้นเดินทางต่อสู่นอร์ธเคป  จุดเหนือสุดของยโุรป  ชมศาลาไทย  ที่จดัสร้างขึ้น
เพือ่ระลึกถึงการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัเม่ือปี  พ.ศ. 2450 และทรงลงพระปรมาภิไธยยอ่  “จปร” ไว้
บนศิลาภายในศาลาเป็นที่เก็บรวบรวมเร่ืองราว ในการเสด็จประพาส
ของพระองคฯ์  นบัเป็นพพิธิภณัฑไ์ทยที่อยูเ่หนือสุดของโลก  ชม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ “พระอาทิตยเ์ที่ยงคืน” ริมฝ่ังมหาสมุทรอาร์ค
ติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมช่ืนชมดวงอาทิตยท์ี่ส่องแสงสุกสวา่งยาม
ราตรี *** พเิศษจิบแชมเปญแกลม้คาเวยีร์ฉลองการมาเยอืน และท่านจะไดป้ระกาศนียบตัรรับรอง  การเดินทางมา
ชมพระอาทิตยเ์ที่ยงคืนในคร้ังน้ี 

พกัที่:  SCANDIC NORDKAPP / SCANDIC HONNINGVAG  หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอนิารี – โรวาเนียมิ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 หลงัอาหาร เดินทางสู่ เมืองอิวาโร่  เมืองเล็กที่อยูใ่นเขตแลปแลนด์  ริมฝ่ัง

แม่นํ้ าอิวาโล่  ผา่นชม  “ทะเลสาบอินารี ” แหล่งนํ้ าจืดขนาดใหญ่  และที่อยู่
อาศยัของชนพื้นเมืองชาวซามิ  จากน้ัน นําท่านเข้า ชม  “พิพิธภัณฑ์  ชาว
แลปป์” ชมสภาพจาํลองความเป็นอยูข่องชาวแลปป์  คนทอ้งถ่ิน พื้นเมืองที่
อาศยัอยูใ่นแถบขั้วโลกเหนือ  กระจายอยูใ่นประเทศรัสเซีย ฟินแลนด ์นอร์เวย ์และบางส่วนของสวเีดน มาเป็น
เวลานาน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี 



เดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลป
แลนด ์โดยเมืองน้ีตั้งอยูบ่นเสน้อาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดี
อนัเสน้ละติจูดที่ใชแ้บ่งเขตขั้วโลกเหนือกบัเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น  
และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ที่ยงคืน
ไดใ้นช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว อิสระใหท้่านเดิน
เล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  SANTA CLAUS HOTEL / SOKOS VAAKUNA / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8  โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – เคมิ The Experience 365 
 ภตัตาคารนํา้แข็ง – เฮลซิงก ิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก // หลังอาหารนําท่าน... 

เขา้ชม “หมู่บา้นซานตา คลอส ” Santa Claus Village ซ่ึงชาว
ฟินแลนดไ์ดส้ร้างขึ้นเพือ่ระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้จดี ใหท้่านได้
ถ่ายรูปคู่กบัลุงซานตา้ และท่านจะไดมี้โอกาสส่งโปสการ์ดให้
เพือ่นๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พร้อมถ่ายรูปกบัซานตา 
คลอส หรือเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั  

 

 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองน่ารักริมชายฝ่ังอ่าวบอธเนีย นาํท่านเขา้สู่อาคาร Experience 365  
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคารนํ้าแข็ง Snow Experience 365 

*** ภตัตาคารนํ้ าแขง็แห่งน้ีเปิดบริการตลอดทั้งปี  
SnowExperience365 ภายในจะมีประติมากรรมนํ้ าแขง็ที่น่าทึ่ง ท่าน
เพลิดเพลินกบัรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์ของเมนู Snow & Ice Tasting 
โตะ๊อาหารนํ้ าแขง็ที่ลอ้มรอบดว้ยรูปป้ันที่สวยงามที่ทาํจากนํ้ าแขง็ 
แกว้นํ้ าแขง็ที่ทาํดว้ยมือในอุณหภูมิ - 5 องศาเซลเซียสแมใ้นช่วง
กลางฤดูร้อน” ดว้ยสภาพแวดลอ้มที่เยอืกแขง็และอาหารเลิศรส 

 

 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองอูลู 
18.00 เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน ภายในประเทศ  
19.15 ถึงกรุงเฮลซิงกิ จากน้ันนําท่านท่านเข้าสู่ตัวเมือง 
คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่:  RADISSON BLU HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9  เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์  



เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก  // หลังอาหารนําท่าน ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซ่ึงมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย นําท่านชม…  

“โบสถหิ์นเทมเปอเลียวคิโอ ” Templiaukkio Church หรือที่รู้จกักนัใน
นาม "โบสถหิ์น" (Rock Church) โบสถแ์ห่งน้ีแต่เดิมเป็นภูหินแกรนิต
ใหญ่ที่ต ั้งอยูก่ลางเมือง ถูกสร้างขึ้นโดยการระเบิดชั้นหินธรรมชาติ  ซ่ึง
ออกแบบโดย  Timo และ Tuomo Suomalainen สองพีน่อ้งสถาปนิก
ชาวฟินแลนด ์  

 

“มหาวหิาร” Uspenski Cathedral วหิารออร์ธอดอกซ์แห่งน้ีสร้างขึ้นใน
ปีค.ศ.1864 โดยใชเ้วลาก่อสร้างถึง  6 ปี โดยตวัวหิารเป็นสีนํ้ าตาลอิฐ  
โดมสีฟ้าอ่อน  และยอดโดมเป็นสีทอง   ภายในตกแต่งอยา่งวจิิตร
งดงามดว้ยสีทองและอญัมณี  มหาวหิารแห่งน้ีถือเป็นเคร่ืองแสดงถึง
ความสมัพนัธข์องฟินแลนดก์บัรัสเซียโดยที่รัสเซียเคยปกครอง
ฟินแลนดอ์ยูถึ่ง 100 กวา่ปี 

 

จากนั้นเขา้สู่ เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมือง  โดย
ใจกลางจตุรัสมี  อนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์  ที่ 2 ประดิษฐานอยู่
อยา่งโดดเด่นเป็นสง่า  ชมมหาวหิารเฮลซิงกิ  สร้างในรูปแบบนีโอ
คลาสสิค มาตั้งแต่ปีค .ศ.1830-1852 เพือ่อุทิศใหแ้ก่นกับุญนิโคลสั  ซ่ึง
ในอดีตเรียกวา่โบสถนิ์โคลสั “Nicholas Church”  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย หลงัอาหารชม อนุสาวรียซี์บีริอุส “Sibelius Monument” ที่สร้างขึ้นมาเพือ่เป็นอนุสรณ์เเก่นกัประพนัธเ์พลง
คลาสสิกชาวฟินเเลนดท์ี่มีช่ือเสียงอยา่งมากในระดบัโลกอยา่ง  Jean 
Sibelius ซ่ึงเขาคนน้ีน่ีเองที่เป็นผูป้ระพนัธเ์พลงปลุกใจชาวฟินเเลนดท์ี่มี
ช่ือเสียงโด่งดงัอยา่งมากในช่ือเพลงฟินแลนเดีย ที่กล่าวถึงความรักชาติเเละ
อิสระเสรีภาพ เพือ่ปลุกใจใหช้าวฟินน์ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสูเ้รียกร้องเอกราช
จากรัสเซีย  จากนั้นอิสระใหท้่าน เดินเล่นยา่น  “ตลาดนัดริ มทะเล” Market 
Square ที่มีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกัท่องเที่ยว  แหล่งขายปลานานา
ชนิด อาหารผลไม ้และดอกไม ้หรือชอ้ปป้ิงที่หา้ง Stockman  ตามอธัยาศยั 

15.30 นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพือ่เดินทางเปล่ียนบรรยากาศโดยเรือสาํราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์ ” Silja Line ซ่ึงเป็น
เรือสมุทร  ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวยี ล่องผา่นทะเลบอลติก  สู่
กรุงสตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน เพลิดเพลินกบัความสนุกสนาน
มากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร , ร้านอาหาร , บาร์, ไนตค์ลบั , ดิสโกเ้ธค , 
ศูนยส์นัทนาการสาํหรับครอบครัว , ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคใน



คาสิโนมีระดบัชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษที่ 19 
คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคาร

ภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย  และปลาแซลมอนแบบ
ต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้ 

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

วนัที่10  สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง NK 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสําราญ 
09.45 เรือเขา้เทียบฝ่ังกรุงสตอ๊กโฮลม์ นาํท่านเขา้สู่ “กรุงสตอ๊กโฮลม์ ” 

เมืองหลวงของประเทศสวเีดน  ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหน่ึง
ของโลก จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ความงามบน ผวินํ้ า ” 
Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค ” เที่ยวชมเมือง
หลวงของประเทศสวเีดน  นาํท่านขึ้นสู่จุดชมววิพร้อมชมความ
สวยงามของกรุงสตอ๊กโฮล์  และเมืองเก่า  “แกมล่าสแตน จาก
บริเวณจุดชมววิ จากนั้นนาํท่าน...  

เขา้ชม “พพิธิภณัฑเ์รือวาซา ” ชมเรือรบวาซา ที่สร้างขึ้นเพือ่ใชใ้นการ
ทาํสงครามกบัเยอรมนี แตเ่รือรบลาํน้ีกลบัไม่มีโอกาสที่จะไดอ้อกไป
ลอยลาํต่อหนา้ศตัรูของสวเีดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้ก
ปล่อยลงนํ้ าไดเ้พยีง  30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่กน้ทะเล
อยา่งรวดเร็ว และถูกทิ้งใหจ้มอยูใ่ตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี   

 

นาํท่านเขา้ชม “ซิต้ี ฮอลล”์ City Hall หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั
ของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์
ในปี 1911 และทุกปีจะมีพธีิมอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ที ่ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ พร้อมปลาหมึกทอด Calamari 

นาํท่านเขา้ชม “ซิต้ี ฮอลล์” City Hall หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลา
สร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar 
Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโม
เสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพธีิมอบรางวลั 
“โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

 

 จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ที่หา้งสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “หา้งที่ใหญ่ที่สุดในยโุรปเหนือ ”  หรือยา่น 
Walking Street อนัทนัสมยั ที่เตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, 
Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 



คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นาํท่านเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่:  SCANDIC TALK HOTEL / หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่11  สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – เดนิทางกลบั  
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน 
 หลงัอาหาร ชมเมือง  “ซิกทูน่า ”  (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของ

ประวติัศาสตร์สวเีดน จนไดรั้บฉายาวา่ City of Kings, Home of Vikings 
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงสตอ็ค  น่ึงในเมืองที่มีความสาํคญั
ทางประวติัศาสตร์มากที่สุดเมืองหน่ึงของสวเีดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 
หรือกวา่ 1,100 ปีมาแลว้ กษตัริยส์วเีดนเคยประทบัอยูท่ี่เมืองน้ีราวๆ 250 ปี // 
ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.20 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961 

วนัที่12  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

05.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหต.ุ.. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน  (Flight Delay) และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มี
อาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

01-12 ก.ค. 2563 152,900 152,900 148,900 37,900 

15-26 ก.ค. 2563 152,900 152,900 148,900 37,900 

22 ก.ค.-02 ส.ค. 2563 152,900 152,900 148,900 37,900 

05-16 ส.ค. 2563 152,900 152,900 148,900 37,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
  อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สต๊อคโฮลม์-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  



 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปเหนือจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า
และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง 
โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอกเส้นทาง  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 นํ้าด่ืมบริการบนรถวนัล่ะ 1 ขวด 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีท่ีท่านประทบัใจในการบริการของหัวหนา้ทวัร์) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้

เปล่ียนแปลงกะทนัหัน  
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทาง

ในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์
อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิ ชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสู ญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก ประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่ าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ป

ในการยื่นวซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวซ่ีาให้กบัทางท่าน
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณา
จดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการ
ยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยื่นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้ง
ทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ
(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็น
สําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่

ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจา กโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 



  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทั
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


