รหัสโปรแกรม : 23047 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม(

ไฮไลท์ ...การเดินทางสแกนดิเนเวีย 11 วัน TG พรีเมีย่ ม
ออกเดินทาง คริสต์ มาส 2022 & ปี ใหม่ 2023
1.นัง่ รถไฟสายโรแมนติก “FLAMBANA ROMANTIC TRAIN” ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอนั สวยงาม

2.ล่องเรื อชมฟจอร์ด ชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ดที่สวยที่สุดของโลก
3.นัง่ รถราง Floibanen Funicular ขึ้นชมความสวยงามของยอดเขา Floyen และเมืองเก่าเบอร์เก้น(มรดกโลก)
4.เข้าชมความยิง่ ใหญ่ของ “พิพิธภัณฑ์เรื อวาซา” เรื อรบที่จมอยูใ่ ต้ทะเลบอลติกถึง 333 ปี
5.เข้าชม “Stockholm City Hall” ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮม อันสวยงามอลังการ ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 12 ปี
และใช้เป็ นสถานที่จดั พิธีมอบรางวัลโนเบล
6.ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ณ ห้งสรรพสิ นค้า NK “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” ล่องเรื อสาราญ DFDS และ SILJA
LINE พร้อมพักห้องพักแบบวิวทะเล (SEAVIEW) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี และสิ นค้าแบรน์เนม
ระหว่างการเดินทาง
7.ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ บุฟเฟต์ “SCANDINAVIAN SEAFOOD” อาหารทะเล
สดๆ จากทะเล พร้อมเครื่ องดื่ม , SWEDISH LOBSTER อันเลื่องชื่อ และอาหารไทยรสเลิศ
ออกเดินทางช่วง เมษายน – ตุลาคม 2565

วันแรกของการเดินทาง(1)

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน

22.30 สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 โดยมี เจ้ าหน้ าที่
บริษัทวันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวลคอยอานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง(2) โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรื อสาราญ DFDS(ห้ องพัก Sea View)
01.20 เหิรฟ้ าสู่ กรุ งโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ Thai Airwaysเทีย่ วบินที่ TG950
07.40 เดินทางถึงกรุ งโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ ค นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเดินทางเข้าสู่
ตัวเมืองโคเปนเฮเกน ตัวเมืองตั้งอยูร่ ะหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ าเกือบทั้งหมดภูมิ
ประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เดินทางโดยรถโค้ ชปรั บอากาศมุ่งหน้ าสู่ ใจกลาง “กรุ งโคเปนเฮเก้ น”
Copenhagen นาคณะเที่ยวชมเมืองผ่านจตุรัสซิต้ ีฮอลล์ อาคาร
เทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรู ปคู่กบั “เงือกน้ อย

ลิตเติ้ลเมอร์ เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนัง่
เศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่ องในเทพนิยายอันลือลัน่ ของนักเล่านิทาน
ระดับโลก ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบ
ริ เวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ล สเบิร์ก ใกล้กนั เป็ นย่านท่าเรื อ
ขนาดใหญ่ที่มีเรื อสิ นค้า และเรื อสาราญจอดเด่นเป็ นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ “น้าพุเกฟิ ออน”
เทพธิ ดาผูเ้ สี ยสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซี แลนด์ข้ ึนมา ชม “จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ ก” Amalienborg
Palace ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก เก็บภาพทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่ องแบบที่งดงาม
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาชม “ย่ านเขตท่ าเรือ Kongens Nytorv” ที่มีอาคารบ้านเรื อนตั้งแต่ยคุ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย เป็ นภาพที่
งดงาม เหมาะสาหรับการเยือนเมืองนี้ทา่ นสู่ ยา่ นใจกลางเมืองเพื่ออิสระกับเมืองอันสวยงามหรื อเลือกหาซื้ อสิ นค้าตาม
อัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าเรื อเพื่อนาคณะลงเรือสาราญขนาดใหญ่ ดเี อฟดีเอส DFDS ซึ่ง
สะดวกสบายด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสิ นค้า
ปลอดภาษี ฯลฯ เรื อสาราญลานี้จะนาท่ านล่ องสู่ ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ ค สู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ ด” ส่ วนหนึ่งของฟ

ค่า

ยอร์ ดนอร์ เวย์ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก
 บริการอาหารมื้อค่า แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนูพเิ ศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian
Seafood พร้อมเครื่ องดื่ม ณ ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจาก
ทะเลเหนือ ค่าคืนนี้หาความสาราญและพักค้างคืนในเรื อสาราญ DFDS

ที่พกั : บนเรื อ DFDS TOR LINE *** ห้ องพักแบบวิวทะเล (Sea View) ***
*** หากท่ านต้ องการอับเกรดห้ องพักเป็ นห้ องสวีท กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ ***

วันที่สามของการเดินทาง(3) ออสโล(นอร์ เวย์ ) – ชมเมือง – ฟลอม
เช้ า  บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรื อสาราญ
09.00 เรื อเข้าเทียบชายฝั่งกรุ งออสโลประเทศนอร์ เวย์ นาท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่ ตวั เมืองออสโล นาท่านชม
“กรุงออสโล” Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ ในอดีต
ครั้งสมัยที่นอร์ เวย์อยูใ่ นอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ คนั้น
นอร์ เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุ งทรอนไฮม์
เป็ นกรุ งเบอร์ เก้นจนกระทัง่ ได้ยา้ ยมาเป็ นกรุ งออสโลในปั จจุบนั
ที่โอ่อ่าในเวลานี้ อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังถึง 900 ปี
ในครั้งนั้นออสโลเป็ นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ไวกิ้ง
โบราณ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์ แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีด
ราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ เก็บภาพความงดงามของตัวเมืองจากบริ เวณ “ลานสกีจั๊ม” Holmenkollen ท่านจะ
ประทับใจไปกับความงดงามของเมืองหลวงแห่งชาวเหนื อ อย่างจุใจ
เทีย่ ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ค่า

นาท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์ ” ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์ เวย์ ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้
เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลักหิ นแกรนิต และทองแดงให้ยุวชน
ได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชัว่ ชีวติ ของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยาน
เป็ นที่ต้ งั ของรู ปแกะสลักชื่อ โมโนลิท (สู ง 17 เมตร) แกะสลัก
จากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรู ปปั้ น หล่อสาริ ด เยอะแยะ
มากมายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านเก็บภาพ
บรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที่ ได้เวลาสมควรนาท่านออก
เดินทางสู่ เมืองฟลอม Flam (300 กม.)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที:่ Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรื อเทียบเท่ าระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)

ฟลอม – ล่องเรื อชมซอนน์ ฟยอร์ ด – กุดแวนเก้น – ฟลอม
นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่ า – เบอร์ เกน

เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ แหล่งแนวฟจอร์ ดอันงดงาม ชื่ นชมกับธรรมชาติของน้ าตกที่ไหลริ นจากภูผาอันสู ง
ชันลงสู่ เบื้องล่างเป็ นภาพที่ติดตาตรึ งใจไปอีกนานแสนนาน เดินทางถึงเมืองฟลอม (30 กม.) นาท่านเดินสู่ ท่าเรื อ
ฟลอม เมืองชายฝั่งฟยอร์ ดสุ ดเมืองในฝัน นาท่ านลงเรื อยอร์ ช
เพื่อชมความงามของซอจ์ นฟจอร์ ด เรื อจะค่อยๆ แล่นเลี ยบ
เปิ ดโอกาสให้ ท่ า นชื่ น ชมทัศ นี ย ภาพชวนฝั น ของซอจ์ น ฟ
จอร์ ดที่สวยที่สุดของโลก ชมภูผาหิ นสู งตระหง่านที่ธรรมชาติ
บรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนิ นลาดริ มฝั่ งมีบา้ นพักฤดู
ร้ อน ของชาวนอร์ เวย์ที่สร้ างจากไม้สนเป็ นหย่อมๆ รวมถึ ง
น้ าตกที่ไหลตกจากริ มหน้าผา สร้างบรรยากาศให้ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม(1.45 ช.ม.) จนกระทัง่ ถึงชายฝั่ง
เทีย่ ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย

นาท่ านนั่งรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana ทีโ่ ด่ งดังทีส่ ุ ดตามเส้ นทาง ฟลัม – ไมดาล – วอสส ท่านจะได้
ชมธรรมชาติบริ สุทธิ์ และน้ าตกที่สวยงาม ซึ่ งหลบซ่อนตัวอยู่
ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึ งตา
ตรึ งใจท่านไปอีกนาน รถไฟถึงเมืองไมดาล เก็บภาพความ
ประทับใจ นาท่านนัง่ รถไฟต่อสู่ สถานีรถไฟเมืองวอสส
(Voss) จากนั้นนาท่ านออกดินทางสู่ เมืองเบอร์ เกน Bergen

(118 กม.) เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือ
ค่า

 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Scandic Hotel Bergen หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)

เบอร์ เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน
ตลาดปลา – เมืองโกล / เกลโล

เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั
นาท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์ เกน Bergen เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการ
อนุ รักษ์ไว้ได้อย่างดี นาท่าน นั่งรถรางขึ้นสู่ ยอดเขา (Fløyen) บน
ความสู ง 520 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์
ของเมืองอันเป็ นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลา
สมควร นาท่านลงเขาสู่ บริ เวณตลาดปลาที่ มีท้ งั ปลาทะเลน้ าลึ กชนิ ด
ต่ า งๆ และผัก ผลไม้ท่ า นจะเพลิ ดเพลิ นไปกับ การเดิ นชมเมื องอย่า ง
เต็มที่ เริ่ มจากเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ต้ งั ของ Fish Market ที่เป็ นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเล
และท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้
เทีย่ ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านเดินเที่ยวชม “หมู่บ้านชาวประมงโบราณ” Bryggen สิ่ งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยงั คงอนุ รักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่
มีอายุเกือบ 300 ปี เรี ยงรายตลอดแนว นับเป็ น
ตัวอย่า งการก่ อสร้ า งที่ โดดเด่ นและมี ความ
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
จนได้รั บ การจดทะเบี ย นให้เ ป็ นมรดกโลก
โดยองค์ ก ารยู เ นสโก ( Unesco) ได้ เ วลา
สมควรนาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองโกล Gol /
เมืองเกลโล Geilo เมืองสกีรีสอร์ ท (301 กม.)
ค่า
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Pers Hotel Gol / Ustedalen Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง(6)
โกล – ออสโล – ชอปปิ้ ง – เฮลซิงกิ(บินภายใน)
เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั
นาท่านออกเดิ นทางกลับสู่ ก รุ ง ออสโล (190 กม.) ที่ มีชื่อเสี ยงของประเทศนอร์ เวย์ ผ่านชมบ้านเรื อนที่ ส วยงาม
ระหว่างทาง สัมผัสธรรมชาติ สุดแสนโรแมนติ กเดิ นทางถึ งกรุ งออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์ เวย์
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง

เทีย่ ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง “ย่ านคาลร์ ล โจฮัน” Karl Johan บริ เวณกลางเมืองซึ่ งเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ
มากมาย ทั้งสิ นค้าแบรนด์เนมและของที่ระลึก
ค่า
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
...........น. นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เช็ค-อิน เตรียมตัวเดินทาง
18.10 น. ออกเดิ นทางสู่กรุงเฮลซิ งกิ ประเทศนอร์เวย์ โดยเที่ ยวบิ นที่ DY....
20.35 น. เดิ นทางถึงกรุงเฮลซิ งกิ จากนัน้ นาท่าเดิ นทางเข้าสู่โรงแรมที่ พกั

พักที่: Clarion Hotel Helsinki Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์ หิน – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชม “นครเฮลซิงกิ” Helsinki เมืองหลวงประเทศฟิ นแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิช
และรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่ งทะเล บอลติก” นาชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มี
ชื่อเสี ยงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่
ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร
ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็ นที่ต้ งั สถานที่สาคัญ อาทิ
ทาเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย นาท่านเข้าชม

“โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church
ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหิ นแกรนิตขนาดมหึ มา
หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่ างคล้ายจานบิน โบสถ์ซ่ ึงออกแบบโดยสองพี่นอ้ งตัวโม
และติโม ในปี ค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อม
ระบบเสี ยงที่ดี ต่อจากนั้นเยีย่ มชม “มหาวิหาร Uspensy”
ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรั ฐสภา”
Senate Square ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน นอกจากนั้นยัง
มี “อนุสาวรี ย์ซิเบลิอซุ ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผู ้
แต่งเพลงฟิ นแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์
เทีย่ ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการอาหารไทยรสเลิศ
บ่ าย อิสระทุกท่ านใน “ย่ านถนนเอสปลานาดิ” Esplanadi ทีส่ องข้ างทางเต็มไปด้ วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียง
รายไปด้ วยสิ นค้ าดีไซน์ ชื่อดัง และห้ าง “Stockmann” ทีเ่ ต็มไปด้ วยสิ นค้ าต่ างมากมาย อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ ง ในกรุ ง
เฮลซิงกิตามอัธยาศัย
ค่า
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่: Clarion Hotel Helsinki Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่แปดของการเดินทาง(8) เฮลซิงกิ – ปอร์ วู – ชมเมืองเก่า
ล่องเรื อสาราญซิลเลียไลน์ Silja Line (ห้ องพักวิวทะเล Sea View)
เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองที่งดงามและมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่ งในประเทศ
ฟิ นแลนด์ บ้านเรื อนที่สร้างจากไม้ ทัศนียภาพที่เต็มไปด้วยเรื่ องราวในประวัติศาสตร์
ร้านอาหารและคาเฟ่ มากมาย ชมโบสถ์ประจาเมืองอันโด่งดังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 และบางส่ วนของ
โบสถ์น้ ีก็มีอยูต่ ้ งั แต่สมัยศตวรรษที่ 13 เมืองปอร์ โว ได้
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่นกั ท่องเที่ยวต่าง
รู ้จกั กันอย่างแพร่ หลาย ตึกรามบ้านช่อง รวมไปถึงอาคาร
ต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ซึ่งเป็ นมรดกจาก
ศตวรรษที่ 18 และ 19
เทีย่ ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.30 นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อ นาคณะเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพือ่
เดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสาราญขนาดมหึมา
“ซิลเลียไลน์ ” Silja Line ซึ่งเป็ นเรื อสมุทร ขนาดใหญ่
ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่ กรุ งสต๊อก
โฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนาน
มากมายในเรื อ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์ ,
ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสาหรับครอบครัว,
ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ ยงโชคในคาสิ โนมีระดับชมวิว
ทิวทัศน์อนั สวยงามของหมู่เกาะแก่งหิ น ท่าเรื อ และบ้าน
ไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์
แห่งสแกนดิเนเวีย กรุ งเฮลซิงกิ – กรุ งสต็อกโฮล์ ม อิสระกับการพักผ่อนบนเรื อ

คา่

 บริการอาหารมื้อคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลเมนูพเิ ศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian
Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ ปลาคาร์
เวีย และปลาแซลมอนแบบต่ างๆพร้ อมทั้งชิมไวน์ เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรู หราทีไ่ ม่ ธรรมดาในคืน
พิเศษนี้

ที่พกั : บนเรื อสาราญซิลเลียไลน์ : Silja Line *** ห้ องพักแบบวิวทะเล (Sea View) ***
วันที่เก้าของการเดินทาง(9) สต๊ อกโฮล์ม – พิพธิ ภัณฑ์ เรื อรบวาซ่ า – ศาลาว่าการเมือง
ช้ อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ เนม

เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้ องอาหารในเรื อสาราญ
นาท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ, ทาเนียบรัฐบาล ชม“ แกม

ล่ าสแตน ” เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ที่มี
ความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนาม
ว่า “ความงามบน ผิวน้า” Beauty on Water หรื อ “ราชินีแห่ ง
ทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษ
ที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความ
สะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง
รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยูร่ ิ มน้ าและตามเนินสู งต่า เกาะใหญ่นอ้ ย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea
ทะเลสาบ มาลาเร็ น Lake Malaren ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นาคณะเดินทางเข้าชม
“พิพธิ ภัณฑ์ เรือวาซา” Vasa Museum เรื อรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดนที่ได้รับ พระราชโองการให้สร้างขึ้นเพื่อใช้
ในการทาสงครามกับเยอรมนี “เรือรบวาซาร์ ” ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างยิง่ ใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรื อรบลานี้กลับ
ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลาต่อหน้าศัตรู ของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรื อรบวาซาร์ ได้ถูกปล่อยลงน้ าได้เพียง 30
นาที เรื อรบวาซาร์ ก็ล่มและจมลงสู่ กน้ ทะเลอย่างรวดเร็ ว และถูกทิ้งให้จมอยูอ่ ย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333
ปี ก่อนที่จะกูข้ ้ ึนมา และนามาตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เที่ยง

 บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร Swedish Lobster พร้อมหมึกทอด Calamari..

ค่า

นาท่านเข้าชม “ซิตี้ ฮอลล์ ” City Hall หรื อศาลาว่าการเมืองซึ่ งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของ
สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหิ นโมเสค สร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี
1911 และทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิ ต้ ี ฮอลล์แห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งที่
“ห้ างสรรพสินค้าเอ็นเค” NK ซึ่งเป็ น “ห้ างทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในยุโรปเหนือ” หรื อย่าน Walking Street อันทันสมัย เต็มไป
ด้วยร้านค้าแบนด์เนม จากทัว่ ยุโรป ยีห่ ้อต่างๆ มากมาย รวมทั้งของที่ระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวิส
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่: Scandic Hotel Stockholm / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่สิบของการเดินทาง(10) สต๊ อกโฮล์ม – ซิกทูน่า(เมืองหลวงเก่า) – สนามบิน
เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ าแบบสแกนดิเนเวียน

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอลันด้า แวะชม “เมืองซิกทูน่า” Sigtuna (49 กม.) เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ ที่มากด้วยความ
ยิง่ ใหญ่ทางประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือเมืองหลวงแห่งแรก
ของประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of
Kings, Home of Vikings (เมืองของกษัตริ ย ์ บ้านของ
ไวกิ้ง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของเมืองหลวง
อย่างกรุ งสต็อคโฮล์มราว ๆ 40 กิโลเมตร เมืองแห่งนี้ จึง
เป็ นหนึ่งในเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มาก
ที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรื อ
กว่า 1,100 ปี มาแล้ว กษัตริ ยส์ วีเดนเคยประทับอยูท่ ี่เมือง
นี้ราวๆ 250 ปี เลยทีเดียว มีการใช้เหรี ยญเพื่อแทนเงินตราครั้งแรกของประวัติศาสตร์ สวีเดนที่นี่ ในนี้ จึงมีซาก
สิ่ งก่อสร้างเก่าแก่ในยุคนั้นมากมาย เพราะเคยถูกทาลายจากการสู ้รบกับชาวเอสโตเนีย เมืองแห่งนี้ จึงไม่มีความสาคัญ
เหมือนเช่นเคย เพราะเมืองหลวงถูกย้ายไปยังที่ต้ งั ปั จจุบนั คือกรุ งสต็อคโฮล์ม ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็ นเมืองที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดในวีเดน ด้วยจานวนประชากรเพียงหยิบมือเพียง 600 คนในปลายศตวรรตที่ 19 แต่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20
ประชากรก็เพิม่ มากขึ้น เนื่องจากการอยูใ่ กล้สนามบินสต๊อกโฮล์ม ที่ต้ งั อยูห่ ่างจากเมืองนี้เพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น ทา
ให้ปัจจุบนั เมืองนี้มีประชากรราวๆ หนึ่งหมื่นคน จากนั้นอิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจของเมือง
แสนสวยแห่งนี้ ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน (18 กม.) เพื่อทา Tax Refund
14.30 ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11)

กรุงเทพฯ

05.50 เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
*******************************************************************
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การ
ล่ าช้ าของสายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยใน
การเดินทาง บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงความ
เป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ (รวมค่ าวีซ่า * ทิปพนักงานขับรถ)
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

23 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66
159,900
159,900
159,900
35,900
28 ธ.ค. – 07 ม.ค.66
159,900
159,900
159,900
35,900
*** หากท่ านต้ องการทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ หรื ออัพเกรดห้ องพักในเรื อสาราญ กรุณาสอมถามเพิม่ เติมกับฝ่ ายขาย ***

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต๊อกโฮล์ม-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ น
แถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุม
ต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **
9. ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (กรุ ณาตรวจสัม ภาระของท่ านให้เรี ย บร้ อยก่ อนรถออกทุ ก ครั้ ง ) หากท่านลื ม
สัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสู ญหายได้
*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่ พอทาให้ เกิดความล้ าช้ า ท่านสามารถนาสั มภาระขึน้ ห้ องพักได้ ด้วยตัวเอง ***

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท / ท่าน /วัน (11 วัน) กรณี ที่ท่านประทับใจในการบริ การของหัวหน้าทัวร์
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าธรรมเนียมในเปลี่ยนวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชาระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่ เหลื อกรุ ณาชาระก่อนการเดิ นทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิ ฉะนั้นจะถื อว่าท่านยกเลิ กการ
เดินทาง

2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่ วงที่ ท่านเดิ นทางคิ ววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ ยว ซึ่ งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อานวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซี ่ าทีท่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
7. ในกรณี ที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรื อกระเป๋ าเดินทางไม่มาตามกาหนด ทางบริ ษทั จะเป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินให้กบั ท่าน ซึ่ งการพิจารณาขึ้นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การั นตี ที่ นั่ง กับ สายการบิ น หรื อ กรุ๊ ป ที่ มี ก ารการั นตี ค่ ามัดจาที่ พ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA
(ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุน้ หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงิ นท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชี ออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชี อื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5
วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
5. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดิ นทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
6. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด

9. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่ า นจะถู ก ปฏิ เสธวีซ่ า สถานทู ตไม่ คื นค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้ องใหม่ ก็ ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดิ นทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุ เท่ า นั้น การปฏิ เสธวีซ่ า อันเนื่ องมาจากหลัก ฐานในการขอยื่ นวีซ่ า ปลอมหรื อผิ ดวัตถุ ป ระสงค์ใ นการยื่ นขอวี ซ่ า
ท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ น โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคานึ งถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก





หากสนใจจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

