
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รหสัโปรแกรม : 27367 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



โปรแกรมพิเศษ ชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน ปี 2023 

วนัเดินทางวนัท่ี 19 – 30 มิ.ย. / 24 มิ.ย. – 05 ก.ค.  

    22 ก.ค. – 02 ส.ค. / 05 – 16 ส.ค. 

บินเชา้ถงึค า่พกัก่อนหนึง่คืนเท่ียวแบบสบายๆ 

วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสวุรรณภมูิ – เฮลซิงก ิ– สตอ๊กโฮล์ม   

05.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาทเ์ตอร์ S สาย

การบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเชค็สมัภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 

07.15 เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY142 

15.35 ถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รอเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 

1.30 ชั่วโมง)   

17.30 เหิรฟ้าสู่กรุงสตอ๊กโฮล์ม โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY639 

17.35 ถึงสนามบินสตอ๊กโฮล์ม หลังจากรับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่กรุงสตอ๊กโฮล์ม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ท่ีพกั: QUALITY HOTEL GLOBE หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วันที่สองของการเดินทาง (2) ศาลาว่าการกรุงสตอ๊กโฮล์ม – เมืองเก่าแกมล่าสแตน   

      ห้าง NK – ล่องเรือส าราญ VIKING LINE 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารน าท่าน เข้าชม ‘ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮล์ม’ ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์มเป็นหนึ่งในอาคารที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของสวีเดน ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี สร้าง

ด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโม

เสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 หอคอยสูง 106 

เมตร มียอดแหลมเป็นรูปมงกุฎสามกษัตริย์สีทองซึ่ง

เป็นตราแผ่นดินของสวีเดน เป็นหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียง

ที่สุดในสตอกโฮล์ม ศาลาว่าการมีชื่อเสียงนี้ ห้องโถงพิธี

การที่ ย่ิงใหญ่และงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ และเป็น

สถานที่จัดงานเล้ียงรางวัลโนเบลซึ่งจัดขึ้ นในวันที่ 10 

ธันวาคมของทุกปี  0จากนั้ น เ ข้าสู่  แกมลา สแตน 

(Gamla Stan) เมืองเก่าเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดใน

ยุโรป ถนนปูหินที่คดเคี้ ยวแคบๆ ที่มีอาคารในเฉดสี

ทองต่างๆ มากมาย ท าให้แกมลา สแตน มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว เขตเมืองเก่ายังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง 

ใจกลางแกมลา สแตน คือ Stortorget จัตุรัสที่เก่าแก่

ที่สุดในสตอกโฮล์ม ก่อตั้ งขึ้ นระหว่างปี 1187 ถึง 

1252  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 



บ่าย หลังอาหารน าท่านสู่ย่านถนนคนเดิน Drottninggatan เลือกช้อปป้ิงในย่าน Walking Street อันทันสมัย แม้แค่

เดินชมเมืองเฉยๆ ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินในเมืองแสนสวยแห่งนี้  หรืออิสระให้ท่านช้อปป้ิง ที่ห้างสรรพสินค้า

เอน็เค NK ซึ่งเป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สดุในยุโรปเหนือ” *** วันอาทติย์ ห้างเปิด 11.00 – 17.00 น. ***   

 

18.00 เดินทางสู่ท่าเ รือส าราญ Viking Line น าท่าน

เช็คอินเข้าสู่เรือส าราญขนาดใหญ่ ที่ให้บริการ

เดินเรือระหว่างแผ่นดินใหญ่ของสวีเดน และ

ฟินแลนด์ ที่เร่ิมให้บริการในช่วงปลายฤดูใบไม้

ผลิปี 1959 เรือ Viking Line ผสมผสานความ

หรูหราและความโอ่อ่ า  เ ป็นที่ รู้ จักกันอย่าง

แพร่หลายว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้  บริการเรือเฟอร์ร่ีที่

ดีที่สุดภูมิภาคทะเลบอลติก โดยเรือให้ความ

บันเทงิม  ากมาย อาหารและเคร่ืองดื่มชั้นดี และ

โอกาสในการช้อปป้ิงที่ยอดเยี่ยมบนเรือ 

20.00 เรือส าราญเดินทางสู่เมืองตุรกู ประเทศฟินแลนด์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ท่ีพกั: เรือส าราญ VIKING LINE พกัหอ้งละ 2 ท่าน (วิวทะเล) SEASIDE VIEW 

วันที่สามของการเดินทาง (3) เรือส าราญ VIKING LINE – ตุรกู – เฮลซิงก ิ– โบสถ์หิน 

      จัตุรัสรัฐสภา – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - อวิาโร 

เช้า รุ่งอรุณ ณ เมืองตุรกู ประเทศฟินแลนด์ บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือ 

หลังจากเรือเทียบท่าแล้วเมืองตุรกู (Turku) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 800 ร้อยปีที่แล้วเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและ

เป็นเมืองหลวงเก่าของฟินแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิเมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ ชม “อนุสาวรีย์ซิเบ

ลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์  เข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอ

เลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา ซึ่งออกแบบโดย

สองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ.1969 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย หลังอาหาร ชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหาร

ใหญ่นิกายรูเธอรัน เดินเล่นบริเวณ “ตลาดนัดริม

ทะเล” ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจ

กลางเมืองที่ขายของที่ ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

แหล่งขายปลานานาชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ

สินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่น “ย่าน

ถนนเอสปลานาดิ” (Esplanadi) ที่สองข้างทาง

เตม็ไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงราย

ไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดังอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง

ในในกรุงเฮลซิงกติามอธัยาศัยเป็นการส่งท้าย 

16.30 เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงก ิ

19.05 เหิรฟ้าสู่เมืองอวิาโร โดยสายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY639 

20.35 ถึงสนามบินอวิาโร // เดินทางเข้าสู่ที่พัก 



ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก: HOTEL IVALO OY, HOTEL KULTAHIPPU หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)  อวิาโร – ลักซ์เซฟ – ปอร์แซงเกอร์ฟยอร์ด – ฮอนนิ่งสแวก  

      ชมพระอาทติย์เที่ยงคืน “นอร์ทเคป”   

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารเดินทางขึ้ นเหนือ สู่ ‘ลักซ์เซฟ’ เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุด ในเขต Troms และ Finnmark ประเทศ

นอร์เวย์ ตั้งอยู่ทางใต้สดุของ ปอร์แซงเกอร์ฟยอร์ด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ทางหลวง E69 ซึ่งจะผ่านอุโมงค์นอร์ธเคป (Nordkapptunnelen) อุโมงค์ใต้น า้ที่สร้าง

ขึ้นระหว่างปี 1993 -1999 ที่เชื่อมระหว่างเกาะ

มาเกโรยากับแผ่นดินใหญ่ของนอร์เวย์ และเป็น 

‘อุโมงค์ใต้ท้องทะเลที่อยู่เหนือสุดในนอร์เวย์’ แวะ

ถ่ า ย รู ป  “ป อ ร์ แ ซ ง เ ก อ ร์ ฟ ย อ ร์ ด ” 

(Porsangerfjorden) ฟยอร์ดที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ

สี่ของนอร์เวย์ และไหลออกสู่ทะเลแบร์เรนท์  

จ ากนั้ น เ ข้ าสู่  ฮอนนิ่ งสแวก  เมือง เล็กๆ ที่

เปรียบเสมือน ประตูสู่  นอร์ทเคป ในเมืองมี

ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น หอศิลป์ บาร์น า้แขง็ และโบสถ์เก่าประจ าเมือง เป็นอาคารเดียวที่

เหลืออยู่ในฮอนนิ่งสแวก เมื่อสิ้นสดุสงครามโลกคร้ังที่ 2 พักผ่อนตามอยัาศัย 

18.00 บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

21.30 เดินทางต่อสู่ นอรธ์เคป (Nordkapp) จุดเหนือสุดของยุโรป หน้าผาที่มีอนุสาวรีย์ลูกโลกอันเป็นสัญลักษณ์

และมองข้ามมหาสมุทร มีเพียงหมู่เกาะสฟาลบาร์

เท่านั้นที่แยกเราออกจากขั้วโลกเหนือ ด้วยอากาศ

ที่บริสุทธิ์ สดช่ืน และทวิทศัน์ที่ทอดยาวไปถึงที่ซ่ึง

ทะเลบรรจบกับขอบฟ้า ชมห้องนิทรรศการต่างๆ 

ที่จัดแสดง รวมถึงศาลาไทย ที่จัดสร้างขึ้ นเพื่อ

ระ ลึกถึ งการ เสด็จประพาสนอ ร์ด เคปของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เ จ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 5) เมื่อปี ค.ศ.1907 และได้ทรงลง

พระปรมาภิไธยย่อ “จปร” ไว้บนศิลาภายในศาลา

เป็นที่เกบ็รวบรวมเร่ืองราว ในการเสดจ็ประพาสของพระองค์ฯ นับเป็นพิพิธภัณฑไ์ทยที่อยู่เหนือสุดของโลก ชม

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” ริมฝั่งมหาสมุทรอาร์คติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมชื่นชมดวง

อาทติย์ที่ส่องแสงสกุสว่างยามราตรี  

*** พิเศษจิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ฉลองการมาเยือน และท่านจะได้ประกาศนียบัตรรับรอง การเดินทางมาชม

พระอาทติย์เที่ยงคืนในคร้ังนี้  ***  มีเวลาให้ท่านได้เกบ็ภาพบริเวณลูกโลก “สญัลักษณ์ของบริเวณนอร์ดเคป”   

ที่พัก: SCANDIC HOTEL HONNINGSVAG หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ฮอนนิ่งสแวก – ทะเลสาบอนิารี – พิพิธภัณฑซ์ามิ 



      อวิาโร – เฮลซิงก ิ   

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางกลับสู่ เมืองอิวาโร  ผ่าน

ทะเลสาบอินาริ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดทางตอน

เหนือของฟินแลนด์ อยู่ใกล้พรมแดนรัสเซีย มี

ความยาวประมาณ 80 กม. และกว้าง 40 กม. 

ทะเลสาบอินารีเป็นแหล่งน า้จืดขนาดใหญ่ และที่

อยู่อาศัยของชนพื้ นเมืองชาวซามิ เมืองอินารีเป็น

ศูนย์กลางการค้าของชาวซามิ อยู่บนชายฝั่ ง

ตะวันตกเฉียงใต้ การตกปลาและการพายเรือที่

ยอดเยี่ยมของทะเลสาบดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย หลังอาหารน าท่ านชมพิพิ ธภัณฑ์และศู น ย์

ธรรมชาต ิSami Siida ตั้งอยู่ในเมืองอนิารี ในบ้าน

เกิดเมืองนอนของชาวซามิ Sámi และ Northern 

Lapland Nature Center ที่ มีการจัดนิทรรศการ

และกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้ เข้าชม  รับรู้ ข้อมูล

เกี่ยวกับวัฒนธรรมซามิที่เก่าแก่และมีชีวิตชีวา 

รวมถึงธรรมชาติของภ  ู มิภาคอาร์กติก สมควรแก่

เวลา  

เดนิทางต่อสู่ สนามบิน อวิาโร 

18.25 เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินนแ์อร ์เที่ยวบินที่ AY639 

20.55 ถึงสนามบินเฮลซิงก ิ/ น าท่านเขา้สู่ที่พกั 

พัก: SCANDIC HOTEL AIRPORT หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วันที่หกของการเดินทาง (6) เฮลซิงก ิ– ออสโล – อุทยานฟอกเนอร์ – เกลโล่    

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 

12.00 เหิรฟ้าสู่กรุงออสโล โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY913 

12.25 ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์  

......... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารหลังอาหารเข้าชม “อุทยานฟรอก

เนอร์” ลานปฎิมากรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก จากผลงานของ “กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์” ซึ่ง

ที่นี่มีปฎิมากรรมมากกว่า 200 ชิ้น โดยผลงานชิ้น

เอกเป็นเสากลางอุทยานซึ่งมีควมสูงถึง 17 เมตร 

ชื่ อ Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็นเร่ืองราว

เกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ลักษณะของเสาโมโน

ลิท เป็นรูปคนจ านวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บน

เสาใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี   



17.00 เดินทางสู่เมืองเกลโล่ 

ค ่า บริการอาหารค่พ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ : USTEDALEN RESORT LEILIGHETER หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วันที่เจด็ของการเดินทาง (7) เกลโล่ – ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติค “ฟลัมสบานา”   

      ล่องเรือซอจ์นฟจอร์ด – เบอร์เก้น 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารเดินทางสู่เมืองฟลัม (Flam) ผ่านชมแหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ชื่นชมกบัธรรมชาติของน า้ตกที่ไหล

รินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบื้องล่าง นั่งรถไฟสายโร

แมนติค “ฟลัมสบานา” (FLAMSBANA) หนึ่ง

ในเส้นทางรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก ฟลัมบา

น่าเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 ระหว่างนั่งรถไฟ แวะจอดที่

สถานีน า้ตกจอสฟอสเซ่น (Kjosfossen) ชมความ

สวยงามและสัมผัสความชุ่มฉ ่าจากละอองน า้ของ

น ้าตกที่มีความสูงถึง 225 เมตร ประทับใจกับ

ทศันียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทาง จากนั้นนั่งรถไฟกลับสู่เมืองฟลัม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย หลังอาหารลงเรือเพื่อล่องชมความงดงามของ

ซอจ์นฟจอร์ด (Sognefjord) ชื่นชมทัศนียภาพ

ชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ดที่สวยที่สุดของโลก ชมภู

ผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดู

วิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านพักของชาว

นอร์เวย์ที่สร้างจากไม้สน รวมถึงน ้าตกที่ไหลตก

จากริมหน้าผา สร้างบรรยากาศให้ตื่นตาตื่นใจมิรู้

ลืม เรือล่องถึงเมือง ‘กุดวันเก้น’ จากนั้นเดินทาง

สู่เมือง จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เบอร์เกน” 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน 

ท่ีพกั: SCANDIC HOTEL, BERGEN หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วันที่แปดของการเดินทาง (8) เบอร์เก้น – นั่งรถรางสู่ยอดเขาฟลอเอน – ตลาดปลา 

      หมู่บ้านชาวประมงโบราณ – กอล 



เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารชมเมืองเบอร์เกน เมืองมรดกโลกของ

องค์การยูเนสโกและเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรป น า

ท่านนั่งรถรางขึ้ นสู่ยอดเขา Fløyen บนความสูง 

520 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ชมวิวทวิทศัน์ของ 

เมื อ งอัน เ ป็นภาพบรรยากาศที่ งดงามและ

ประทับใจ จากนั้น เดินเล่นที่ตลาดปลา (Fish 

Market) อนัเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเล

และท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้  ที่มีทั้งปลาทะเลน ้าลึก

ชนิดต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัการเดินชมเมืองอย่างเตม็ที่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย หลังอาหาร ชม “หมู่ บ้านชาวประมงโบราณ” 

Bryggen  อั น เ ป็ นสัญ ลักษณ์ ซึ่ ง ส ร้ า ง ขึ้ น ใ น

ศตวรรษที่ 14 นั้นสว่างสดใสและมีสีสัน และได้

กลายเป็นสถานที่ส าคัญที่มีชื่อเสียง อาคารไม้ที่

งดงามตระการตาเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร คาเฟ่

และร้านค้า  และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โ ล ก  (Unesco World Culture) ใ น ปี  1 9 7 9 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองกอล  

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน 

ท่ีพกั: PERS HOTEL, GOL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) กอล – ออสโล – ท่าเรือเอเคอร์บรูค - ถนนคาร์ล โจฮัน 

     ล่องเรือส าราญ DFDS  

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารเดินทางสู่กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองเก่าอายุกว่า 900 ปี ซึ่งในยุคนั้นออสโลถือ

เป็นในเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรด์ิไวกิ้ งโบราณ ชมลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ที่เคยใช้ในการ

แข่งขันสมัยนอร์เวย์เป็นเจ้าภาพกฬีาโอลิมปิคฤดูหนาม เมื่อปี 1952   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย หลังอาหารน าท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ในอดีตกว่าร้อยปีมาแล้ว เคยเป็นท่าเรือที่

ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ เป็นที่ตั้งของศาลา

ว่ า ก า ร  ( Town Hall) แ น ว อ า ร์ ต เ ด ค โ ค

สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน ้าพุ 

สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน 

เข้าสู่ “ถนนคาร์ล โจฮัน” ถนนช้อปป้ิงที่มีสินค้า

มากมาย รวมถึงยังเป็นที่ตั้ งของ “โรงละคร

แห่งชาติ” ที่สร้างขึ้นในปี 1899, “มหาวิทยาลัย

ออสโล” มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์ 

สร้างขึ้ นในปี 1852 , และ “อาคารรัฐสภา” 



(Stortinget) ที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1866 จากนั้นอสิระกบัการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณตลอดเส้นทาง

เดินลงมาจากเนินด้านหน้าพระราชวัง หรือช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ลโจฮันตามอธัยาศัย 

15.00 ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน า

คณ ะ ล ง เ รื อ ส า ร าญขน าด ให ญ่  DFDS ซึ่ ง

สะดวกสบายด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกนานา

ชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกบั

การเลือก ชมสนิค้าปลอดภาษี ฯลฯ เรือส าราญล า

นี้ จะน าท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทร

แอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมาร์ค - สู่กรุงออสโล ประเทศ

นอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสยีงไปทั่วโลก   

17.00 เรือ DFDS เดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scandinavian  

  Seafood พร้อมเคร่ืองดื่ม ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทบัใจกบัอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และ

จากทะเลเหนือ ค ่าคืนนี้หาความส าราญและพักค้างคืนในเรือส าราญ DFDS  

ท่ีพกั: บนเรือ DFDS พกัหอ้งละ 2 ท่าน (วิวทะเล) SEA VIEW 

*** หากท่านตอ้งการอบัเกรดหอ้งพกัเป็นหอ้งสวีท กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี *** 

วันที่สบิของการเดินทาง (10) โคเปนเฮเก้น – เขตท่าเรือนูฮาว – ช้อปป้ิงย่าน สตรอย์เกต   

เช้า รุ่งอรุณ ณ กรุงเคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือ 

09.00 เรือเทียบท่าที่กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค เดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงโคเปนเฮเก้น” 

Copenhagen ถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์

เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่ ง

ยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเร่ืองในเทพนิยาย

อันลือล่ันของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริส

เตียน แอนเดอร์สัน ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาด

ใหญ่ที่มีเรือสนิค้า และเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า 

เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ “น ้าพุเกฟิ

ออน” เทพธิดาผู้ เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้ นมา ชม “จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก” 

Amalienborg Palace ที่ประทบัในฤดหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าชม “ย่านเขตท่าเรือนูฮาว Nyhavn ” ที่มีอาคาร

บ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย 

เป็นภาพที่งดงาม เหมาะส าหรับการเยือนเมืองนี้  

ชมจตุ รัสซิตี้ ฮอลล์  อาคารเทศบาลเมืองเก่า  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านสตรอย์เกต(Stroget) 

เพื่ออิสระกับการชมเมืองอันสวยงามหรือเลือกหา

ซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย  

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารไทย 



ท่ีพกั: SCANDIC HOTEL, COPENHAGEN หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วันที่สบิเอด็ของการเดินทาง (11) โคเปนเฮเก้น – เฮลซิงก ิ– เดินทางกลับ    

05.00 เดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น (อาหารเช้าแบบปิคนิค) 

08.45 เหิรฟ้าสู่สนามบินเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY952 

11.15 ถึงสนามบินเฮลซิงก ิ(รอเปล่ียนเครื่องประมาณ 1.30 ชั่วโมง)   

13.45 เหิรฟ้าสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY141 

วันที่สบิสองของการเดินทาง (12) สนามบินสวุรรณภมูิ    

05.25 เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*********************************************************** 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนีก้ารตัดสินใจ จะ
ค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 

อตัราค่าบริการ (รวมค่าวซ่ีา * ทิปพนักงานขับรถ)  
วันเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

19 – 30 มิ.ย.66 185,900 185,900 185,900 37,900 

24 มิ.ย. – 05 ก.ค.66 189,900 189,900 189,900 37,900 

22 ก.ค. – 02 ส.ค.66 185,900 185,900 185,900 37,900 

05 – 16 ส.ค.66 185,900 185,900 185,900 37,900 

** หากท่านต้องการที่น่ังช้ันธุรกจิ หรืออัพเกรดห้องพกักรุณาสอมถามฝ่ายขาย ** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – เฮลซิงก ิ- สตอ๊กโฮล์ม // โคเปนเฮเก้น – เฮลซิงก ิ- กรุงเทพฯ (หรือสลับ

ประเทศลงก่อน-หลัง) 

2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน  

3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจาก

อยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์

หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน

จะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็าม  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  



6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้   และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  

7. ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 

8. ค่าประกนัสขุภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) **  

9. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสมัภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ บางโรงแรมมีพนักงานยก

กระเป๋าไม่พอท าให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถน าสมัภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

2. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 100 บาท / ท่าน /วัน (1,200 บาท) หากท่านประทบัใจในการบริการของหัวหน้าทวัร์ 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

4. ค่าผกผันของภาษีน า้มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

5. ค่าธรรมเนียมในเปล่ียนวันเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 

เงือ่นไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 100,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้  ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทวัร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ

หัวหน้าทวัร์และเหตุสดุวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทวัร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช า ระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาท ิตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์

มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง

ท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน

จะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอย

ดูแล และอ านวยความสะดวก  



3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททวัร์เป็นผู้ก าหนด 

ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต

ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททวัร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการ

ย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น

ดังต่อไปนี้  

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่

ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคัญในการย่ืนวีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้อง

ถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋ว

ท่านจะเสยีแต่ค่ามัดจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัด

จ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัท ีทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5.  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 

6.  ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 

FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

7.  ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามก าหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการ

เรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กบัท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กบักฎเกณฑข์องสายการบินเท่านั้น 

เงือ่นไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 

     การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เกบ็ค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใชใ้นการยืน่ขอวีซ่า VISA (ตอ้งมาโชวต์วัท่ีสถานทูตเพือ่สแกนลายนิ้ วมือทุกท่าน) 

1. หนังสอืเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

2. รูปถ่ายส ี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลังเป็นสขีาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กบัประเทศที่

จะเดินทาง  

3. หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้ เดินทาง อายุ 

ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ ถือหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็น

ภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ

สถานทูต 

* ข้าราชการและนักเรียน หนังสอืรับรองจากต้นสงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สดุ)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน

การใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 

เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลา

ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 

* เดก็ต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน

ละชุด 

5. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้

เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดย

ที่ว่าการอ าเภอ 

6. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสตูิบัตร 1 ชุด 

7. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

9. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 

10. การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่กต้็อง

ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั  

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ

ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏเิสธวีซ่าอนัเนื่องมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวี

ซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทวัร์

ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์

และความปลอดภัยของผู้เดนิทางเป็นหลัก 

 

  

  

  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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