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รหัสโปรแกรม : 22459 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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ออกเดินทางเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2565 (ช่ วงทีด่ ีทสี่ ุ ดในการชมพระอาทิตย์ เทีย่ งคืน)
จุดเด่ นของรายการทัวร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บินตรงสายการบินไทย พร้ อมบินภายในถึง สามเที่ยวบิน สบายๆ ไม่ เหนื่อย
มีพนักงานยกสั มภาระ ณ โรงแรมทีพ่ กั ตลอดการเดินทง
บริการนา้ ดื่มในรถโค้ ชระหว่ างการเดินทาง
ค่ าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท้องถิ่น
อาหารพิเศษ...กุ้งมังกรและขาปูยกั ษ์ (Norwegian King Crab)
ประสบการณ์ใหม่ ...รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารนา้ แข็ง
เทีย่ วชมหมู่บ้านซานตา คลอส
พักในเรื อสาราญห้ องพัก Sea View (วิวทะเล)
มีห้องพักในเมืองฮอนนิ่งสแวกแน่ นอน(เมืองทีช่ มพระอาทิตย์เทีย่ งคืน) หากไม่ ได้ นอนเมืองนีต้ ้ องเดินทางไกลถึงสี่
ชั่ วโมงเพื่อไปยังเมืองทีใ่ กล้ ที่สุด

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน
22.30

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์
เตอร์สายการบินไทยโดยมี เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ...คอยอํานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง (2) โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรื อสาราญ DFDS – ออสโล
01.20
07.40

เหิ รฟ้าสู่กรุ งโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG950
ถึงกรุ งโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ ค นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดิ น
ทางเข้าสู่ ตวั เมืองโคเปนเฮเกน จากนั้นนําท่าน...
ชมรู ปปั้ น “The Little Mermaid” ที่ถูกสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นของขวัญแก่กรุ ง
โคเปนเฮเกน เมื่ อวันที่ 23 สิ ง หาคม ค.ศ.1913 รู ป ปั้ นนี้ เกิ ดขึ้ นจากการที่
คาร์ ล จาค็อบเซน บุตรชายของผูก้ ่อตั้งบริ ษทั เบียร์ คาร์ ลสเบิร์ก ดูบลั เล่ตเ์ รื่ อง
The Little Mermaid แล้วรู ้ สึกประทับใจในนิ ทานเรื่ องนี้ มาก จึงเป็ นแรง
บัน ดาลใจ จ้า ง เอ็ ด วาร์ ด อี ริ ก เซน นัก ปั้ นฝี มื อ ดี ป้ ั นรู ป นางเงื อ กขึ้ น มา
นับเป็ นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ชมนา้ พุแห่ งราชิ นีเกฟิ ออน “Gefion Springvandet” นํ้าพุขนาดใหญ่ ตั้งอยู่
ด้า นหน้า ท่ า เรื อเมื อ งโคเปนเฮเกน มี ต าํ นานเล่ า ว่า ราชิ นี เ กฟิ ออนได้รั บ
มอบหมายจากเทพเจ้าผูท้ รงอิทธิฤทธิ์ ให้กอบกูช้ าติบา้ นเมือง พระนางจึงให้
พระโอรสทั้งสี่ ของพระองค์แปลงกายเป็ นพระโค เพื่อช่ วยกันไถพื้นดินจน
กลายเป็ นแผ่นดินเดนมาร์ กในปั จจุบนั แล้วชาวเดนนิ ชก็ได้สร้างอนุ สาวรี ย ์
ไว้เพื่อเป็ นเกียรติและเพื่อเป็ นการระลึกถึง
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ชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ ก” “Amalienborg Palace” พระราชวัง
ฤดูหนาว สร้างในศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300 ปี ของ
ราชวงศ์ไอดเดนบวร์ ก บริ เวณตรงกลางเป็ นจัตุรัสที่ต้ งั อนุ สาวรี ยก์ ษัตริ ยเ์ ฟ
รดเดอริ กที่ 5 แห่ งเดนมาร์ ก จตุรัสแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์เฟรดเดอริ ก
“Frederiks Kirke” โบสถ์รูปโดมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสแกนดินีเวีย

เที่ยง

ชม ย่ า นเขตท่ า เรื อ ชื่ อ ว่ า “Nyhavn” ซึ่ งเป็ นเขตท่ า เรื อ อัน เก่ า แก่ ข อง
โคเปนเฮเกน ซึ่ งเป็ นเขตท่าเรื ออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน โดยพระเจ้าเฟรเด
อริ กที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรื อใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อ
การขนย้า ยสิ นค้า ในย่า นนี้ จ ะเป็ นที่ ต้ งั ของร้ า นอาหาร ผับ บาร์ มากมาย
รวมถึงที่มีอาคารบ้านเรื อนตั้งแต่ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย เป็ นภาพที่
งดงาม
บริ การอาหารกลางวันที่ HEREFORD VILLAGE เมนูพิเศษ.!! สเต็กเนื อ้ หรื อ ซี่โครงหมูอบ

บ่าย

หลังอาหารนําท่าน...
เดินเล่นย่านถนน “Strøget” แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน
และอยู่ในใจกลางเมื อง Strøget เป็ นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มี
ตั้งแต่ร้านขายของที่ระลึก, ห้างสรรพสิ นค้าอิลลุม , ร้ านขายแต่งบ้าน,
ร้านขายขนมหวานร้านช็อกโกแลต ไปจนถึงร้านขายสิ นค้าหรู ของแบ
รนด์เนมชื่อดังมากมาย อิสระใหท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

15.00

เดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อนําคณะลงเรื อสําราญขนาดใหญ่ DFDS ซึ่ งสะดวกสบายด้ วยสิ่ งอานวยความสะดวกนานาชนิด
เช่ น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์ คลับ และเพลินกับการเลือกซื ้อสิ นค้ าปลอดภาษี หรื อเดิน

คา่

เล่ นชมวิวบนดาดฟ้าเรื อตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื ้อ ค ่า แบบบุ ฟ เฟ่ ต์ อ าหารทะเลเมนู พิ เ ศษ สแกนดิ เ นเวี ย นซี ฟู๊ ด
Scandinavian Seafood พร้ อมเครื่ องดื่ มท่ านละ 1 แก้ ว ณ ภัตตาคารภายในเรื อ
ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ

ที่พกั : บนเรื อ DFDS ด้ วยห้ องพักแบบ Outside Cabin เห็นวิวทะเล (พักห้ องละ 2 ท่ าน) (หากท่ าน
ต้ องการอัพเกรด ห้ องพักเป็ นห้ องสวีท กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่)

4

วันที่สามของการเดินทาง (3) ออสโล – กอล – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA
เช้า
09.30

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรื อสําราญ
เรื อเทียบท่า ณ กรุ งออสโล จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แหล่งแนวฟจอร์ ดอันงดงาม ชื่ นชมกับธรรมชาติของนํ้าตกที่
ไหลริ นจากภูผาอันสู งชันลงสู่ เบื้องล่างเป็ นภาพที่ติดตาตรึ งใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองเกลโลเพื่อรับประทาน
อาหาร เป็ นเมืองสกีรีสอร์ ท ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศนอร์เวย์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองฟลัม...

คํ่า

นั่งรถไฟสายโรแมนติ ค “ฟลัมสบานา” (FLAMSBANA) หนึ่ งใน
เส้ นทางรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก ฟลัมบาน่ าเป็ นเส้นทาง
รถไฟสายเก่าแก่ที่เปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 ระหว่างนัง่ รถไฟ
แวะจอดที่ ส ถานี น้ ําตกจอสฟอสเซ่ น (Kjosfossen) ชมความ
สวยงามและสัมผัสความชุ่ มฉํ่าจากละอองนํ้าของนํ้าตกที่มีความสู งถึ ง
225 เมตร ท่านจะประทับใจกับทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทาง
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : Stalheim Hotel / Freitheim Hotel / Park Hotel Vossevangenหรื อระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ล่องเรื อชม ฟจอร์ ด – เบอร์ เกน – ชมเมือง
เช้า

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าเรื อฟลัม นําท่าน...
เดินทางสู่ ท่าเรื อ ลงเรื อ เพื่อชมซอจ์นฟจอร์ ด ชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของฟ
จอร์ ด ที่ ส วยที่ สุ ดของโลก ท่ า นจะ เห็ นภู ผ าหิ นสู ง ตระหง่ านที่ ธ รรมชาติ
บรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนิ นลาดริ มฝั่ งมีบา้ นซัมเมอร์ เฮ้าส์ ที่สร้ าง
จากไม้ส น ระหว่ า งล่ อ งเรื อจะนกนางนวลบิ น ตามลํา เรื อ สร้ า งความ
ประทับใจให้แก่ทุกท่าน จากนั้นเดินทางสู่ เมือง “เบอร์เกน”

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ เมืองเบอร์ เก้น เมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่สองของนอร์ เวย์ โดยได้รับสมญานามว่า
เป็ นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์ เวย์ เพราะด้วยที่ต้ งั ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสู งที่มีความงดงามนําท่าน...
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นั่ง รถรางขึ้ น สู่ ย อดเขา Floyen บนความสู ง 320 เมตร เหนื อ
ระดับนํ้าทะเล ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็ นภาพบรรยากาศที่งดงาม
และประทับใจ ได้เวลาสมควร นําท่านลงเขา เดินเล่นชมเมือง เริ่ มจาก
เขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ต้ งั ของ Fish Market ที่เป็ นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่
และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้
ชมหมู่ บ ้า นชาวประมงโบราณ Bryggen สิ่ ง ก่ อสร้ างเก่ า แก่ ที่ ย งั คง
อนุ รักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรี ยงรายตลอดแนว
นั บ เป็ นตั ว อย่ า งการก่ อ สร้ า งที่ โ ดดเด่ น และมี ค วามสํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี 1970
คํ่า

บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : SCANDIC HOTEL BERGEN หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ออสโล – ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” – ปราสาทและ
ปราการอาร์ เคอร์ ชูร์ – ช้ อปปิ้ งย่ านถนน “คาร์ ล โจฮัน”
เช้า
07.40
08.40

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ กรุ งออสโล โดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่
ถึงกรุ งออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองเก่าอายุกว่า 900 ปี
ซึ่ งในยุคนั้นออสโลถือเป็ นในเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ไวกิ้ง
โบราณ ชม ลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ที่เคยใช้ในการ
แข่งขันสมัยนอร์ เวย์เป็ นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาม เมื่อปี 1952
ชม “อุทยานฟรอกเนอร์ ” ลานปฎิ มากรรมกลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดในโลก
จากผลงานของ “กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์” ปฏิมากรชื่อดัง ซึ่งที่นี่มีปฎิมากรรม
มากกว่า 200 ชิ้ น โดยผลงานชิ้ นเอกเป็ นเสากลางอุทยานซึ่ งมีควมสู งถึ ง 17
เมตร ชื่ อ Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็ นเรื่ องราวเกี่ ย วกับวัฎ จักรชี วิต
มนุษย์ ลักษณะของเสาโมโนลิท เป็ นรู ปคนจํานวนมากมายปี นป่ ายกันอยูบ่ น
เสาใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนําท่านชม...
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ปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์ Akershus Fortress ปราสาท
และป้ อมโบราณแห่ งนี้ ที่สร้ างขึ้ นในปี 1299 ในสมัยของกษัตริ ยฮ์ า
กอนที่ 5 บนเดินเขาริ มทะเล และในสมัยกษัตริ ยค์ ริ สเตียนที่ 4 ทรง
บูรณะซ่อมแซมป้ อมปราการแห่งนี้ให้เป็ นปราสาทในรู ปแบบเรอเนส
ซองส์ และใช้เป็ นที่ประทับของราชวงศ์มาตลอดในยุคของพระองค์
นําท่านถ่ายรู ปบริ เวณด้านหน้า พระราชวังหลวง “Royal Palace” แห่ ง
กรุ งออสโล พระราชวังแห่ งนี้ มีสถาปั ตยกรรมแบบนี โอคลาสสิ กที่สวยงาม
โดยมี รูปปั้ นกษัตริ ยเ์ ฟรเดอริ กที่ 5 (Frederik V) ทรงม้าบริ เวณด้านหน้า
พระราชวัง และเมื่ อ มองลงไปจากเนิ น พระราชวัง แล้ ว จะเห็ น สวน
Slottsparken และ “ถนนคาร์ ล โจฮัน ” ถนนช้อปปิ้ งที่ มีสินค้ามากมาย
รวมถึ ง ยัง เป็ นที่ ต้ ัง ของ “โรงละครแห่ ง ชาติ ” ที่ ส ร้ า งขึ้ นในปี 1899,

“มหาวิทยาลัยออสโล” มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์ เวย์ สร้างขึ้นในปี 1852, และ “อาคารรัฐสภา”

คํ่า

“Stortinget” ที่เปิ ดใช้มาตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอิสระกับการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทางเดิน
ลงมาจากเนินด้านหน้าพระราชวัง หรื อช้อปปิ้ งย่านถนนคาร์ ลโจฮันตามอัธยาศัย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าสู่ ที่พกั

ที่พกั : RADISSON BLU HOTEL OSLO หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง (6) ออสโล – อัลต้ า – ฮอนนิ่งสแวค – กิจกรรมปูยกั ษ์ (King Crab)
นอร์ ทเคป “ชมพระอาทิตย์ เที่ยงคืนพร้ อมจิบแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร”
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั // หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบิน

09.30 เดินทางสู่ เมืองอัลต้า โดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่...
11.30 เดินทางถึงสนามบินอัลต้า อัลตาเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟิ นน์มาร์ ค และได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งแสงเหนือและ

เที่ยง
บ่าย

หอดู แสงเหนื อแห่ งแรกของโลกซึ่ งสร้างขึ้นที่นี่บนเขาฮาลด์เดอในค.ศ.1899 จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมือง
ฮอนนิ่ งสแวค ผ่านหมู่บา้ นชาวประมงที่น่ารัก ท่านจะเห็นวัฒนธรรมของชาวบ้านแถบนี้ อย่างเต็มที่ ผ่านชมแนว
พอร์เสนเจอร์ฟยอร์ด (Porsanger fjord) ที่สวยงาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางผ่านธรรมชาติป่าอันงดงามตามแบบฉบับของเขตขั้วโลกเหนื อ นําท่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเล เข้าสู่ เกาะมาเก
อโรย่า (Magerøya Island) สู่ เมืองฮอนนิ่ งสแวค เมืองเอกประจําเกาะ ซึ่ งเป็ นดินแดนที่มีชุมชนอยูเ่ หนื อสุ ดของ
ประเทศนอร์เวย์ นําท่านเข้า...

7

จากนั้นนําท่านร่ วมกิจกรรมปูยกั ษ์...King
Crab Express ณ หมู่บา้ นชาวประมงเมือง
ฮอนนิ่งสแวก ทําจะได้รับความรู ้เกี่ยวกับปู
ยักษ์(King Crab) ที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นบริ เวณ
ตอนเหนื อของนอร์ เวย์เท่านั้น ปูยกั ษ์เป็ น
สัตว์เศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศนอร์ เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ าํ หนัก
ประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่ วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร
เลยที่เดียว ไกด์ทอ้ งถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดู
และให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนําปูมาปรุ ง
เป็ นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(Crab Shack)
จากนั้นนท่านเข้าสู่ ที่พกั
คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร // จากนั้นเดินทางต่ อสู่ นอร์ ธเคป จุดเหนือสุ ดของยุโรป ชมศาลาไทย ที่จัดสร้ างขึน้
เพื่ อระลึ กถึงการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2450 และทรงลงพระปรมาภิไธยย่ อ “จปร” ไว้
บนศิลาภายในศาลาเป็ นที่เก็บรวบรวมเรื่ องราว ในการเสด็จประพาส
ของพระองค์ ฯ นั บ เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ทยที่ อ ยู่เ หนื อ สุ ด ของโลก ชม
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ “พระอาทิตย์ เที่ยงคื น” ริ มฝั่ งมหาสมุทรอาร์ ค
ติคแห่ งขั้วโลกเหนือ พร้ อมชื่ นชมดวงอาทิ ตย์ ที่ส่องแสงสุ กสว่ างยาม
ราตรี *** พิเศษจิบแชมเปญแกล้ มคาเวียร์ ฉลองการมาเยือน และท่ านจะได้ ประกาศนียบัตรรั บรอง การเดินทางมา
ชมพระอาทิตย์ เที่ยงคืนในครั้ งนี ้

พักที่: SCANDIC NORDKAPP / SCANDIC HONNINGVAG หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ ธเคป) – ทะเลสาบอินารี – โรวาเนียมิ
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมืองอิวาโร่ เมืองเล็กที่อยูใ่ นเขตแลปแลนด์ ริ มฝั่ ง
แม่น้ าํ อิวาโล่ ผ่านชม “ทะเลสาบอินารี ” แหล่งนํ้าจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่
อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ จากนั้นนําท่านเข้าชม “พิพธิ ภัณฑ์ ชาว
แลปป์ ” ชมสภาพจําลองความเป็ นอยูข่ องชาวแลปป์ คนท้องถิ่นพื้นเมือง
ที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนื อ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซี ย ฟิ นแลนด์
นอร์ เวย์ และบางส่ วนของสวีเดนมาเป็ นเวลานาน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมี
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เดินทางสู่ เมืองโรวาเนี ยมี “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลป
แลนด์ โดยเมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นเส้นอาร์ กติก เซอร์ เคิล (Arctic Circle) พอดี
อันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนื อกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น
และเป็ นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน
ได้ในช่ วงฤดู ร้อนและแสงเหนื อในช่ วงฤดู หนาว อิ สระให้ท่านเดิ น
เล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
คํ่า

บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: SANTA CLAUS HOTEL / SOKOS VAAKUNA / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่แปดของการเดินทง (8) โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้ า คลอส – เคมิ
The Experience 365 – ภัตตาคารนา้ แข็ง – เฮลซิงกิ
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั // หลังอาหารนําท่าน...
เข้าชม “หมู่บา้ นซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่ งชาว
ฟิ นแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้ จดี ให้ท่านได้
ถ่ า ยรู ป คู่ ก ับ ลุ ง ซานต้า และท่ า นจะได้มี โ อกาสส่ ง โปสการ์ ด ให้
เพื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ ปรษณี ยข์ องซานต้า พร้อมถ่ายรู ปกับซานตา
คลอส หรื อเลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคมิ เมืองน่ารักริ มชายฝั่งอ่าวบอธเนีย นําท่านเข้าสู่ อาคาร Experience 365

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคารนํ้าแข็ง Snow Experience 365
* * * ภั ต ต า ค า ร นํ้ า แ ข็ ง แ ห่ ง นี้ เ ปิ ด บ ริ ก า ร ต ล อ ด ทั้ ง ปี
SnowExperience365 ภายในจะมีประติมากรรมนํ้าแข็งที่น่าทึ่ ง

18.00
19.15
คํ่า

ท่านเพลิดเพลิ นกับรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ ของเมนู Snow & Ice
Tasting โต๊ะอาหารนํ้าแข็งที่ลอ้ มรอบด้วยรู ปปั้ นที่สวยงามที่ทาํ จาก
นํ้าแข็ง แก้วนํ้าแข็งที่ทาํ ด้วยมือในอุ ณหภู มิ -5 องศาเซลเซี ยสแม้
ในช่วงกลางฤดูร้อน” ด้วยสภาพแวดล้อมที่เยือกแข็งและอาหารเลิศ
รส
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองอูลู
เดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ โดยสายการบิน ภายในประเทศ
ถึงกรุ งเฮลซิ งกิ จากนั้นนําท่านท่านเข้าสู่ ตวั เมือง
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่: RADISSON BLU HOTEL / หรื อระดับใกล้เคียง
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วันที่เก้าของการเดินทาง (9) เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เรื อซิลเรียไลน์
เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พ กั // หลัง อาหารนํา ท่ า นชมกรุ ง เฮลซิ ง กิ เมื องหลวงของฟิ นแลนด์ ซึ่ ง มี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซี ย นําท่านชม…

“โบสถ์ หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church หรื อที่รู้จกั
กันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) โบสถ์แห่ งนี้ แต่เดิ มเป็ นภู
หิ นแกรนิ ตใหญ่ที่ต้ งั อยู่กลางเมือง ถู กสร้ างขึ้ นโดยการระเบิดชั้นหิ น
ธรรมชาติ ซึ่ งออกแบบโดย Timo และ Tuomo Suomalainen สองพี่
น้องสถาปนิกชาวฟิ นแลนด์

“มหาวิหาร” Uspenski Cathedral วิหารออร์ ธอดอกซ์แห่งนี้สร้าง
ขึ้ น ในปี ค.ศ.1864 โดยใช้ เ วลาก่ อ สร้ า งถึ ง 6 ปี โดยตัว วิห ารเป็ นสี
นํ้าตาลอิฐ โดมสี ฟ้าอ่อน และยอดโดมเป็ นสี ทอง ภายในตกแต่งอย่าง
วิจิตรงดงามด้วยสี ทองและอัญมณี มหาวิหารแห่งนี้ ถือเป็ นเครื่ องแสดง
ถึ ง ความสั ม พันธ์ ข องฟิ นแลนด์ก ับ รั ส เซี ย โดยที่ รัส เซี ย เคยปกครอง
ฟิ นแลนด์อยูถ่ ึง 100 กว่าปี
จากนั้นเข้าสู่ เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็ นจตุรัสกลางเมือง
โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐาน
อยูอ่ ย่างโดดเด่นเป็ นสง่า ชมมหาวิหารเฮลซิ งกิ สร้างในรู ปแบบนีโอ
คลาสสิ ค มาตั้งแต่ปีค.ศ.1830-1852 เพื่ออุทิศให้แก่นกั บุญนิ โคลัส ซึ่ ง
ในอดีตเรี ยกว่าโบสถ์นิโคลัส “Nicholas Church”

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
หลังอาหารชม อนุสาวรี ยซ์ ี บีริอุส “Sibelius Monument” ที่
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ เเก่นกั ประพันธ์เพลงคลาสสิ กชาวฟิ น
เเลนด์ที่มีชื่อเสี ยงอย่างมากในระดับโลกอย่าง Jean Sibelius ซึ่ งเขา
คนนี้ นี่เองที่เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงปลุ กใจชาวฟิ นเเลนด์ที่มีชื่อเสี ยง
โด่งดังอย่างมากในชื่อเพลงฟิ นแลนเดีย ที่กล่าวถึงความรักชาติเเละ
อิ ส ระเสรี ภาพ เพื่ อ ปลุ ก ใจให้ ช าวฟิ นน์ ทุ ก คนลุ ก ขึ้ นมาต่ อ สู ้
เรี ยกร้ องเอกราชจากรั สเซี ย จากนั้นอิ สระให้ท่า นเดิ นเล่ นย่า น
“ตลาดนัดริ มทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมื องที่ขายของที่ ระลึ กแก่
นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้ หรื อช้อปปิ้ งที่หา้ ง Stockman ตามอัธยาศัย
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15.30

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรื อสาราญขนาดมหึ มา “ซิ ลเลียไลน์ ” Silja Line ซึ่ งเป็ น
เรื อสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก สู่ กรุ งสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลิน
กับความสนุกสนานมากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์ , ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์
สันทนาการสําหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ ยงโชคในคาสิ โนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของหมู่
เกาะแก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19
บริ การอาหารมื้อคํ่า แบบบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียน
ซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจอาหาร
จากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์ เวีย และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความ
หรู หราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พกั : บนเรื อสาราญซิลเลียไลน์ : Silja Line (ในห้ องแบบ Out Side เห็นวิวทะเล พักห้ องละสอง
ท่ าน หากต้ องการอัพเกรด ห้ องพักเป็ นห้ องสวีท กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่)
วันที่สิบของการเดินทาง (10) สต๊ อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ เนมที่ห้าง NK
เช้า
09.45

บริ การอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรื อสําราญ
เรื อเข้าเทียบฝั่ งกรุ งสต๊อกโฮล์ม นําท่านเข้าสู่ “กรุ งสต๊อกโฮล์ม” เมือง
หลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก จน
ได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวนา้ ” Beauty on Water หรื อ
“ราชิ นีแห่ งทะเลบอลติ ค” เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน นา
ท่ านขึน้ สู่ จุดชมวิวพร้ อมชมความสวยงามของกรุ งสต๊ อกโฮล์ และเมือง
เก่ า “แกมล่ าสแตน จากบริ เวณจุดชมวิว จากนั้นนําท่าน...
เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ เรื อวาซา” ชมเรื อรบวาซา ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ
ทําสงครามกับเยอรมนี แต่เรื อรบลํานี้ กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไป
ลอยลําต่อหน้าศัตรู ของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรื อรบวาซาร์ ได้ถูก
ปล่อยลงนํ้าได้เพียง 30 นาที เรื อรบวาซาร์ ก็ล่มและจมลงสู่ กน้ ทะเล
อย่างรวดเร็ ว และถูกทิง้ ให้จมอยูใ่ ต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี
นําท่านเข้าชม “ซิ ตี ้ ฮอลล์ ” City Hall หรื อศาลาว่าการเมืองซึ่ งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหิ นโมเสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์
ในปี 1911 และทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิ ต้ ี ฮอลล์น้ ี

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุง้ ล๊อบสเตอร์ พร้อมปลาหมึกทอด Calamari
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นําท่านเข้าชม “ซิ ต้ ี ฮอลล์” City Hall หรื อศาลาว่าการเมืองซึ่ งใช้เวลา
สร้ างถึ ง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่ อดังของสวีเดน คือ Ragnar
Ostberg สร้ างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหิ นโม
เสค สร้ า งเสร็ จ สมบู ร ณ์ ใ นปี 1911 และทุ ก ปี จะมี พิ ธี ม อบรางวัล
“โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิ ต้ ี ฮอลล์น้ ี

คํ่า

จากนั้นอิ สระให้ ท่านช้ อปปิ ้ ง ที่ห้างสรรพสิ นค้ าเอ็นเค NK ซึ่ งเป็ น“ห้ างที่ใหญ่ ที่สุดในยุโรปเหนื อ ” หรื อย่ าน
Walking Street อันทันสมัย ที่เต็มไปด้ วยสิ นค้ าแบรนด์ เนมมากมาย เช่ น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS,
Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าสู่ ที่พกั

พักที่: SCANDIC TALK HOTEL / หรื อระดับใกล้เคียง
วันสิบเอ็ดของการเดินทาง (11) สต๊ อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – เดินทางกลับ
เช้า

14.20

บริ การอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน
หลังอาหารชมเมือง “ซิ กทูน่า” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่ งแรกของ
ประวัติศาสตร์ สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, Home of Vikings
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของกรุ งสต็อค นึ่งในเมืองที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มากที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่
ศตวรรตที่ 10 หรื อกว่า 1,100 ปี มาแล้ว กษัตริ ยส์ วีเดนเคยประทับอยูท่ ี่
เมืองนี้ ราวๆ 250 ปี // ได้เวลาสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961

วันที่สิบสองของการเดินทาง (12) กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)
05.30

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************************
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, ตารางเที่ยวบิน
ที่เปลี่ยนแปลงและการล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน (Flight Delay) รวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทาง
ในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าํ ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าบริการ 2565 รวมค่าวีซ่าและทิปพนักงานขับรถ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน

10 – 21 มิ.ย.65
17 – 28 มิ.ย.65
01 – 12 ก.ค.65
15 – 26 ก.ค.65
22 ก.ค. – 02 ส.ค.65
06 – 17 ส.ค.65
12 – 23 ส.ค.65

175,900
175,900
175,900
175,900
175,900
175,900
175,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

175,900
175,900
175,900
175,900
175,900
175,900
175,900

170,900
170,900
170,900
170,900
170,900
170,900
170,900

พักเดี่ยว

42,900
42,900
42,900
42,900
42,900
42,900
42,900

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต๊อคโฮล์ม-กรุ งเทพฯ(หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรั บอากาศนําเที่ยวตามระบุ ไว้ในรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้ นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้
คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
3. โรงแรมที่ พ กั ตามระบุ หรื อเที ย บเท่ าในระดับเดี ยวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ใ นยุโรปเหนื อ จะไม่ มีเครื่ องปรั บอากาศ
เนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรื อการ
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะ
ผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผูม้ ี ประสบการณ์ นาํ เที่ ยวให้ความรู ้ และคอยดู แลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
7. ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นตลอกเส้นทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท
10. นํ้าดื่มบริ การบนรถโค้ช

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน (กรณี ที่ท่านประทับใจในการบริ การของหัวหน้าทัวร์ )
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ ค่าผกผันของภาษี
นํ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํ เนาหน้าหนังสื อ
2.

3.

4.
5.

เดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย
20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี
คืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ํารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทู ต เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น ห้องพักที่คอนเฟิ ร์
มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบั ทาง
ท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล
และอํานวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด
ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
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กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้
ท่ านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบิ นถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี ค่าธรรมเนี ยมที่ ท่านต้องถู กหัก
บางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่
ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
5. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อค่ามัดจําที่ตอ้ งการันตีที่นงั่ กับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งค่าที่พกั ในเรื อและห้องนอร์ ดเคปไม่สามารถรี ฟันได้)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะ
เดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
*** ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่ น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต *
ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงิ นท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชี ออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชี อื่นๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

*** หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน
กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนิ นการ
ขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
*** เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*** สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทาง
ทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การ
อําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถู กระงับมิให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่านที่ มีเอกสารพร้ อมและมี ความประสงค์ที่จะเดิ นทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวี
ซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

