
                     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ออกเดินทางเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2566 
(ช่วงท่ีดีท่ีสุดในการชมพระอาทิตย์เท่ียงคืน) 

      รหสัโปรแกรม : 27368 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



       จุดเด่นของรายการทัวร์ สแกนดเินเวยี 12 วนั พรีเมี่ยม 
1. บินตรงสายการบินไทย พร้อมบินภายในถึง สามเท่ียวบิน สบายๆ ไม่เหน่ือย 
2. มีพนักงานยกสัมภาระ ณ โรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง 
3. บริการน ้าด่ืมในรถโค้ชระหว่างการเดินทาง 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 
5. อาหารพเิศษคุณภาพดีเย่ียม...พร้อมเมนูพเิศษ “กุ้งมังกรและขาปูยักษ์” (Norwegian King Crab) 
6. ประสบการณ์ใหม่...รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารน ้าแข็ง 
7. เท่ียวชมหมู่บ้านซานตา คลอส 
8. พกัในเรือส าราญห้องพกั Sea View (วิวทะเล) 
9. มีห้องพกัในเมืองฮอนนิ่งสแวกแน่นอน (เมืองท่ีชมพระอาทิตย์เท่ียงคืน) 
 

วนัแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน    
22.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์

เตอร์สายการบินไทยโดยมี เจา้หนา้ท่ีของบริษทั...คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของการเดินทาง(2) โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือส าราญ DFDS – ออสโล 
01.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG950 

07.40 ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดิน 
ทางเขา้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน น าท่าน...ชมรูปป้ัน
น าง เงื อ ก แ ห่ ง  โ ค เป น เฮ เก น  “The Little 
Mermaid” ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวญัแก่กรุง
โคเปนเฮเกน เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม ค.ศ.1913 รูป
ป้ันน้ีเกิดขึ้นจากการท่ี คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชาย
ของผูก่้อตั้งบริษทัเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ชมน ้ าพุแห่ง
ราชิ นี เก ฟิ ออน  “Gefion Springvandet” น ้ าพุ
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ดา้นหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน 
มีต านานเล่าว่า ราชินีเกฟิออนไดรั้บมอบหมายจาก
เทพเจ้าผู ้ทรงอิทธิฤทธ์ิ ให้กอบกู้ชาติบ้านเมือง 
พระนางจึงให้พระโอรสทั้งส่ีของพระองค์แปลง
กายเป็นพระโค เพื่อช่วยกนัไถพื้นดินจนกลายเป็น
แผน่ดินเดนมาร์กในปัจจุบนั แลว้ชาวเดนนิชก็ได ้
สร้างอนุสาวรียไ์วเ้พื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการ 



ระลึกถึง จากนั้นน าท่านชมจตุรัส “พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก” “Amalienborg Palace” พระราชวงัฤดูหนาว 
สร้างในศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 300  ปี ของราชวงศไ์อดเดนบวร์ก บริเวณตรงกลางเป็นจตัุรัส 
ท่ี ตั้ งอ นุสาวรีย์กษัต ริย์เฟ รด เดอริก ท่ี  5 แ ห่ ง
เดนมาร์ก จตุรัสแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์เฟรด
เดอริก “Frederiks Kirke” โบสถ์รูปโดมท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในสแกนดินีเวีย เก็บภาพความงดงาม
ข อ งย่ าน  เข ต ท่ า เรื อ ให ม่ นู ฮ าว น์  ช่ื อ ว่ า 
“Nyhavn” ซ่ึ ง เป็ น เขตท่ า เรืออัน เก่ าแ ก่ ขอ ง
โคเปนเฮเกน โดยพระเจา้เฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับสั่ง
ให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ  ตวัเมืองหลวง เพื่อให้สะดวก
ง่ายต่อการขนยา้ยสินคา้ ปัจจุบนัดป้รับมาเป็นท่ีตั้งของร้านอาหาร ผบั บาร์มากมาย รวมถึงท่ีมีอาคารบา้นเรือน
ตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เรียงราย เป็นภาพท่ีงดงาม    

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนัท่ี HEREFORD VILLAGE 
เมนูพิเศษ.!! สเตก็เน้ือ หรือ ซ่ีโครงหมูอบ 

บ่าย หลงัอาหารอิสระทุกท่านเดินเล่นย่านถนนสตอยเกต 
“Strøget” แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกน 
เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมี ตั้งแต่ร้านขายของ
ท่ีระลึก , ห้างสรรพสินค้าอิลลุม , ร้านขายแต่งบ้าน ,  
ร้านขายขนมหวานร้านช็อกโกแลต ไปจนถึงร้านขาย
สินคา้หรูของแบรนดเ์นมช่ือดงัมากมาย  

15.00 เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน าคณะลงเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS ซ่ึงสะดวกสบายด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกนานา
ชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี หรือเดินเล่นชมวิวบนดาดฟ้าเรือ
ตามอัธยาศัย 

ค า่ บริการอาหารมือ้ค า่ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ 
สแกน ดิ เน เวียน ซีฟู๊ ด  Scandinavian Seafood พร้อม
เค ร่ืองด่ืม ท่านละ  1 แก้ว ณ  ภัตตาคารภายใน เรือ 
ป ระ ทั บ ใจกั บ อ าห ารท ะ เลส ดจาก มห าส มุ ท ร
แอตแลนติก และจากทะเลเหนือ  

ที่พัก : บนเรือ  DFDS ด้วยห้องพักแบบ Outside 
Cabin เห็นววิทะเล (พกัห้องละ 2 ท่าน)  
   (หากท่านต้องการอพัเกรด ห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่) 
 
 
 



วนัที่สามของการเดินทาง(3) ออสโล – กอล – ฟลมั – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ  
09.30 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฟลมั (Flam) เมืองน่ารักริมชายฝ่ังฟยอร์ด น าท่านผา่นชม

แหล่งแนวฟจอร์ดอนังดงาม ช่ืนชมกบัธรรมชาติของน ้ าตกท่ีไหลรินจากภูผาอนัสูงชนัลงสู่เบ้ืองล่างเป็นภาพท่ีติด
ตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองเกลโลเพื่อรับประทานอาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
นอร์เวย ์(แวะทานอาหาร ณ เมืองเกลโล่/โกล)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองฟลมั... นั่งรถไฟ

ส า ย โ ร แ ม น ติ ค  “ ฟ ลั ม ส บ าน า ” 
(FLAMSBANA) หน่ึงในเส้นทางรถไฟท่ี
สูงและสวยท่ีสุดในโลก ฟลัมบาน่าเป็น
เส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ท่ีเปิดให้บริการมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 ระหวา่งนัง่รถไฟ แวะจอด
ท่ีสถานีน ้ าตกจอสฟอสเซ่น (Kjosfossen) 
ชมความสวยงามและสัมผสัความชุ่มฉ ่าจาก
ละอองน ้าของน ้าตกท่ีมีความสูงถึง 225 เมตร ท่านจะประทบัใจกบัทศันียภาพท่ีสวยงามตลอดเส้นทาง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั: Stalheim Hotel, Freitheim Hotel, Park Hotel Vossevangen / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือฟลัม น า
ท่านลงเรือเพื่อล่องชมความงดงามของซอจ์นฟ 
จอร์ด(Sognefjord) ท่ีได้รับสมญานามว่า “คิงฟ
ยอร์ด” เน่ืองจากมีความลึกและใหญ่ ท่ี สุดใน
ประ เท ศนอ ร์ เวย์  และ ลึ ก เข าม าจากช าย ฝ่ั ง
แอตแลนติกถึงสองร้อยกิโลเมตร ช่ืนชมทศันียภาพ
ชวนฝันของฟจอร์ด ท่ีสวยท่ีสุดของโลก ท่านจะ
เห็นภูผาหินสูงตระหง่านท่ีธรรมชาติบรรจงสลกัไว้
ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาด ริมฝ่ังมีบ้านพกัฤดูร้อนของชาวนอร์เวย์ ท่ีสร้างจากไม้สน ระหว่างล่องเรือจะนก
นางนวลบินตามล าเรือ สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ทุกท่าน จากนั้นเดินทางสู่เมือง “เบอร์เกน”   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองท่าโบราณ เเละมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับท่ีสองของ
นอร์เวย ์โดยไดรั้บสมญานามว่าเป็นเมืองเเห่งเจ็ด
ขุนเขาของนอร์เวย์ เพราะด้วยท่ีตั้ งท่ีรายล้อมไป
ดว้ยภูเขาสูงท่ีมีความงดงามน าท่าน...นัง่รถรางข้ึน
สู่ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) บนความสูง 320 
เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง
อนัเป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงามและประทบัใจ ได้
เวลาสมควร น าท่านลงเขา เดินเล่นชมเมือง เร่ิมจาก
เขตเมืองเก่ าอัน เป็น ท่ีตั้ งของตลาดปลา “Fish 
Market” ท่ีเป็นทั้งตลาดปลาอนัเก่าแก่และศูนยก์าร
คมนาคมทางทะเลและท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี ชม 
“หมู่บา้นชาวประมงโบราณ Bryggen”  ส่ิงก่อสร้าง
เก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามท่ีมี
อายุ เกือบ  300 ปี  เรียงรายตลอดแนว นับ เป็น
ตวัอย่างการก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมีความส าคัญ
ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จนไดรั้บการจด
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
(Unesco) ในปี 1970 จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ที่พกั: Scandic Hotel, Thon Hotel, Clarion Hotel Bergen / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)  เบอร์เกน – ออสโล – จุดชมววิ “ฮอลเมนโคลเลน”  
     อุทยานฟรอกเนอร์ – ช้อปป้ิงย่านถนน “คาร์ล โจฮัน” 
เชา้ บริการอาหารเชา้(Box Breakfast)   
07.40 เดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน Norwegian Airlines เท่ียวบินท่ี ..... 
08.40 ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์

เมืองเก่าอายุกวา่ 900 ปี ซ่ึงในยคุนั้นออสโลถือเป็น
ในเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรวรรด์ิไวก้ิงโบราณ 

ชมลานกระโดดสกี “ฮอลเมนโคลเลน” ท่ีเคยใช้
ในการแข่งขันสมัยนอร์เวย์เป็นเจ้าภาพกีฬาโอ
ลิมปิคฤดูหนาม เม่ือปี 1952  ชม “อุทยานฟรอก
เนอร์” ลานปฎิมากรรมกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก จากผลงานของ “กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์” 
ปฏิมากรช่ือดงั ซ่ึงท่ีน่ีมีปฎิมากรรมมากกวา่ 200 ช้ิน โดยผลงานช้ินเอกเป็นเสากลางอุทยานซ่ึงมีควมสูงถึง  



17 เมตร ช่ือ Monolitten รอบเสาแกะสลกัเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกบัวฎัจกัรชีวิตมนุษย ์ลกัษณะของเสาโมโนลิท เป็นรูป
คนจ านวนมากมายปีนป่ายกนัอยูบ่นเสาใชเ้วลาสร้างรวม 22 ปี   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านเก็บปราสาทและปราการอาร์เคอร์ชูร์(Akershus Fortress) จากบริเวณท่าเรือ ปราสาทและป้อม
โบราณแห่งน้ีท่ีสร้างขึ้ นในปี 1299 ในสมัยของ
กษตัริยฮ์ากอนท่ี 5 บนเดินเขาริมทะเล และในสมยั
กษัตริย์คริสเตียนท่ี 4 ทรงบูรณะซ่อมแซมป้อม
ปราการแห่งน้ีให้เป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนส
ซองส์ และใช้เป็นท่ีประทบัของราชวงศ์มาตลอด
ในยุคของพระองค ์น าท่านผา่นชมบริเวณดา้นหนา้ 

พระราชวังหลวง “Royal Palace” แห่งกรุง
ออสโล พระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมแบบนี
โอคลาสสิกท่ีสวยงาม โดยมีรูปป้ันกษตัริยเ์ฟรเดอริกท่ี 5 (Frederik V) ทรงมา้บริเวณดา้นหนา้พระราชวงั และเม่ือ

มองลงไปจากเนินพระราชวงัแลว้จะเห็นสวน Slottsparken และ “ถนนคาร์ล โจฮนั” ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินคา้
มากมาย รวมถึงยัง เป็น ท่ีตั้ งของ “โรงละคร
แห่งชาติ” ท่ีสร้างขึ้นในปี 1899, “มหาวิทยาลยั
ออสโล” มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนอร์เวย ์
ส ร้างขึ้ น ใน ปี  1852, และ  “อาคารรัฐสภา” 
“Stortinget” ท่ี เปิ ดใช้ม าตั้ งแ ต่ ปี  1866 จากนั้ น
อิสระกบัการเดินเล่นถ่ายภาพอาคารเก่าแก่โบราณ
ตลอด เส้ น ท าง เดิ น ล งม าจาก เนิ น ด้ านหน้ า
พระราชวงั หรือช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ลโจฮนัตาม
อธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
21.00 เดินทางสู่เมืองอลัตา้ โดยสายการบิน Norwegian Airlines เท่ียวบินท่ี... 
22.00 เดินทางถึงสนามบินอลัตา้ // น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

ที่พกั: Scandic Alta Hotel, Thon Hotel Alta / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)   อลัต้า – ฮอนนิ่งสแวค – กจิกรรมปูยักษ์(King Crab) 
 นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร”  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้  ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั  

น าท่านผา่นชมเมืองอลัตา(Alta) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟินน์มาร์ค และไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งแสงเหนือและหอ
ดูแสงเหนือแห่งแรกของโลกซ่ึงสร้างขึ้นท่ีน่ีบนเขาฮาลด์เดอในค.ศ.1899 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฮอน
น่ิงสแวค ผา่นหมู่บา้นชาวประมงท่ีน่ารัก ท่านจะเห็นวฒันธรรมของชาวบา้นแถบน้ีอยา่งเตม็ท่ี  



 
ผ่านชมแนว พอร์เสนเจอร์ฟยอร์ด (Porsanger fjord) ท่ีสวยงาม ท่านจะเพลิดเพลินไปกับความงดงามของ
ธรรมชาติ และวฒันธรรมของชาวนอร์เวย ์เห็นนัง่ร้านตากปลา
ระหวา่งเส้นทางท่ี วิธีการถนอมอาหารของชาวนอร์เวยท่ี์ใชก้นั
มาเป็นพนัปี แวะเก็บภาพและซ้ือของท่ีระลึกระหวา่งเส้นทาง    

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย เดินทางผ่านธรรมชาติป่าอนังดงามตามแบบฉบับของเขตขั้ว

โลกเหนือ น าท่านลอดอุโมงค์ใตท้ะเล เขา้สู่เกาะมาเกอโรย่า 

(Magerøya Island) สู่ เมืองฮอนน่ิงสแวค เมืองเอกประจ า
เกาะ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีชุมชนอยู่เหนือสุดของประเทศ
นอร์เวย ์จากนั้นน าท่าน “ร่วมกิจกรรมปูยกัษ.์..King Crab 
Express” ณ หมู่บ้านชาวประมงเมืองฮอนน่ิงสแวก ท าจะ
ได้รับความรู้เก่ียวกับปูยกัษ์  (King Crab) ท่ีอยู่อาศัยอยู่ใน
บริเวณตอนเหนือของนอร์เวย์เท่ านั้ น  ปูย ักษ์ เป็นสัตว์
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตวัจะมีน ้ าหนัก
ประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1.8 
เมตร เลยท่ีเดียว ไกด์ทอ้งถ่ินจะแสดงกรรมวิธีการจบัปูใหทุ้ก
ท่านดูและใหทุ้กท่านไดล้องสัมผสัและเก็บภาพดว้ยตวัเอง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูปูยกัษ ์รสเลิศ (Crab Shack) / จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
22.00  น าท่านเดินทางต่อสู่อาคารนอร์ธเคป (Nordkapp) จุดเหนือสุดของยุโรป ชมห้องนิทรรศการต่างๆท่ีจัแสดง รวมถึง

ศาลาไทย ท่ีจัดสร้างขึน้เพ่ือระลึกถึงการเสด็จประพาสนอร์ดเคปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลท่ี 5) เม่ือปี ค.ศ.1907 และได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยย่อ “จปร” ไว้บนศิลาภายในศาลาเป็น
ท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองราว ในการเสด็จประพาสของ
พระองค์ฯ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยท่ีอยู่ เหนือสุด
ของโลก ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ “พระอาทิตย์
เท่ียงคืน” ริมฝ่ังมหาสมุทรอาร์คติคแห่งขั้วโลก
เหนือ พร้อมช่ืนชมดวงอาทิตย์ท่ีส่องแสงสุกสว่าง
ยามราตรี *** พิ เศษจิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
ฉลองการมาเยือน และท่านจะได้ประกาศนียบัตร
รับรอง การเดินทางมาชมพระอาทิตย์เท่ียงคืนในคร้ังนี ้ ***  มีเวลาให้ท่านได้เกบ็ภาพบริเวณลูกโลก “สัญลักษณ์
ของบริเวณนอร์ดเคป”   

พกัที่: Scandic Nordnapp Hotel, Scandic Honningsvag Hotel, The View Hotel หรือระดับใกล้เคียง 



วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอนิารี – โรวาเนียมิ   
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองอิวาโร่ เมืองเล็กท่ีอยู่
ในเขตแลปแลนด์ ริมฝ่ังแม่น ้ าอิวาโล่ ผ่านชม 
“ทะเลสาบอินารี” แหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่ และท่ี
อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ จากนั้ นน า
ท่านเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์” ชมสภาพ
จ าลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์  คนท้องถ่ิน
พื้นเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่
ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด ์นอร์เวย ์และบางส่วน
ของสวีเดนมาเป็นเวลานาน ระหว่างเส้นทางท่าน
จะไดเ้ห็นธรรมชาติท่ีแปลกตาของภาคเหนือของ
ฟินแลนด์  ท่ี เต็มไปด้วยต้นสนและต้น เบิ ร์ช 
ทะเลสาบทั้ งเล็กใหญ่กระจายตัวอยู่มากมายจน
แทบจ าช่ือไม่ได้ ประเทศฟินแลนด์ได้รับฉายาว่า ดินแดนแห่งทะเลสาบ เน่ืองจากในประเทศมีทะเลสาบถึง 
187,888 แห่ง   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองโรวาเนียมี “Rovaniemi” เมือง

หลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองน้ีตั้งอยู่บนเส้น
อาร์กติก  เซอร์เคิล  (Arctic Circle) พอดีอัน เส้น
ละติจูดท่ีใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกบัเขตภูมิอากาศ
แบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนท่ีสามารถมองเห็น
ปรากฏการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนไดใ้นช่วงฤดูร้อน
และแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเดิน
เล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: Santa Claus Hotel, Sokos VaakunaHotel / หรือระดับใกล้เคยีง   

วนัที่แปดของการเดินทง (8) โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – เคมิ  
     The Experience 365 – ภัตตาคารน ้าแข็ง – เฮลซิงก ิ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั // หลงัอาหารน า

ท่าน... 
น าท่านเข้าชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa 
Claus Village” ซ่ึงชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้ นเพื่อ



ระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้จดี ให้ท่านไดถ้่ายรูปคู่กบัลุงซานตา้ และท่านจะไดมี้โอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่  อนๆ 
หรือคนท่ีท่านรัก จากท่ีท าการไปรษณียข์องซานตา้คลอส หรือท่านจะเลือกซ้ือของท่ีระลึก เก็บ  ภาพความน่ารัก
ตามอัธยาศัยจากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองน่ารักริมชายฝ่ังอ่าวบอธเนีย น าท่านเข้าสู่อาคาร 
Experience 365  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัม้ือพิเศษ ณ ภตัตาคารน ้าแขง็ Snow Experience 365 
*** ภตัตาคารน ้ าแข็งแห่งน้ีเปิดบริการตลอดทั้งปี  
SnowExperience365 ภายในจะมีประติมากรรม
น ้ าแข็งท่ีน่าท่ึง ท่านเพลิดเพลินกับรสชาติท่ีเป็น
เอกลักษ ณ์ ของ เม นู  Snow & Ice Tasting โต๊ ะ
อาหารน ้ าแข็งท่ีลอ้มรอบดว้ยรูปป้ันท่ีสวยงามท่ีท า
จากน ้ าแข็ง แกว้น ้ าแข็งท่ีท าดว้ยมือในอุณหภูมิ -5 
องศาเซลเซียสแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน ” ด้วย
สภาพแวดลอ้มท่ีเยอืกแข็งและอาหารรสเลิศ มีเวลา
ให้ท่านเก็บภาพภายในภตัตาคารน ้ าแขง็อย่างเต็มท่ี 
หรือเลือซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองอูลู 

18.00 เดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน ภายในประเทศ  
19.15 ถึงกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นน าท่านท่านเขา้สู่ตวัเมือง  
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่: Sokos Presidentti Hotel, Radisson Blu Hotel, Clarion Hotel  / หรือระดับใกล้เคยีง    

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9)   เฮลซิงก ิ– ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด ์ซ่ึงมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวีดิชและรัสเซีย น า
ท่านชม… ใหท้่านเดินเล่นยา่น “ตลาดนัดริมทะเล” Market 
Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองท่ี
ขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว แหล่งขายปลานานาชนิด 
อาหารผลไม ้และดอกไม ้น าท่านเข้าชมภายใน “โบสถ์หนิเท
มเปอเลยีวคิโอ” (Templiaukkio Church) หรือท่ีรู้จักกันใน
นาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) โบสถ์แห่งนี้แต่เดิมเป็นภู
หินแกรนิตใหญ่ท่ีตั้งอยู่กลางเมือง ถูกสร้างขึน้โดยการระเบิดช้ันหินธรรมชาติ ซ่ึงออกแบบโดย Timo และ Tuomo 
Suomalainen สองพี่น้องสถาปนิกชาวฟินแลนด์ “มหาวิหาร” Uspenski Cathedral วิหารออร์ธอดอกซ์แห่งนี้
สร้างขึน้ในปีค.ศ.1864 โดยใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี โดยตัววิหารเป็นสีน ้าตาลอฐิ โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมเป็นสี
ทอง  ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามด้วยสีทองและอญัมณี มหาวิหารแห่งนีถื้อเป็นเคร่ืองแสดงถึงความสัมพนัธ์



ของฟินแลนด์กบัรัสเซียโดยท่ีรัสเซียเคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 100 กว่าปี จากน้ันเข้าสู่ เซเนท สแควร์ (Senate 
Square) เป็นจตุรัสกลางเมือง โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ ท่ี 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดด
เด่นเป็นสง่า ชมมหาวิหารเฮลซิงก ิสร้างในรูปแบบนีโอคลาสสิค มาตั้งแต่ปีค.ศ.1830-1852 เพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญนิ

โคลสั ซ่ึงในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลสั “Nicholas Church” หลงัอาหารชม อนุสาวรีย์ซีบีริอุส “Sibelius 
Monument” ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือเป็นอนุสรณ์เเก่นักประพนัธ์เพลงคลาสสิกชาวฟินเเลนด์ท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากใน

ระดับโลกอย่าง Jean Sibelius ซ่ึงเขาคนนีน่ี้เองท่ีเป็นผู้ประพนัธ์เพลงปลุกใจชาวฟินเเลนด์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังอย่าง
มากในช่ือเพลงฟินแลนเดีย ท่ีกล่าวถึงความรักชาติเเละอสิระเสรีภาพ เพ่ือปลุกใจให้ชาวฟินน์ทุกคนลุกขึน้มาต่อสู้
เรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสต๊อคมานน์ (Stockmann) และบริเวณใกลเ้คียงตามอธัยาศยั   

15.30 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์” Silja Line 
ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก  สู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 
เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์
สันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และ
เส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ
หมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ 
สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคาร
ภายในเรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอล
ติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆ
พร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัความหรูหราท่ีไม่
ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี  

ที่พัก: บนเรือส าราญซิลเลียไลน์: Silja Line (ในห้องแบบ Out Side เห็นวิวทะเล พักห้องละสอง
ท่าน หากต้องการอพัเกรด ห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่) 
 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10) สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง NK 
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ  
09.30 เรือเขา้เทียบฝ่ังกรุงสต๊อกโฮลม์ น าท่านเขา้สู่ “กรุงสต๊อกโฮลม์” (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน 

ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บ
การขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน ้า” Beauty 
on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เท่ียวชม
เมืองหลวงของประเทศสวีเดน  
น าท่านขึน้สู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงาม ของ
กรุงสต๊อกโฮล์ และเมืองเก่า “แกมล่าสแตน จาก



บริเวณจุดชมวิว จากนั้นน าท่าน... เขา้ชม “พิพิธภณัฑเ์รือวาซา” (VASA Ship Museum) น าท่านชมเรือรบวาซาท่ี
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการท าสงครามกบัเยอรมนี แต่เรือรบล าน้ีกลบัไม่มีโอกาสท่ีจะไดอ้อกไปลอยล าต่อหน้าศตัรู
ของสวีเดนเลยเพราะหลงัจากเรือรบวาซาร์ไดถู้กปล่อยลงน ้ าไดเ้พียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้น
ทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่ใตท้ะเลบอลติคนานถึง 333 ปี จากนั้นน าท่านเขา้ชม “ซิต้ี ฮอลล์” City 
Hall หรือศาลาว่าการเมืองซ่ึงใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg 
สร้างดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นก้อน และมุงหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธี
มอบรางวลั “โนเบล” Nobel Prize ท่ี ซิต้ี ฮอลลน้ี์ 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ พร้อมปลาหมึกทอด Calamari  
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ท่ีห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซ่ึงเป็น“ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ”  หรือย่าน 
Walking Street อนัทนัสมยั ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, 
Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Scandic Hotel, Radisson Blu Royal Park Hotel, Clarion Hotel / หรือระดับใกล้เคยีง    

วนัสิบเอด็ของการเดินทาง(11) สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – เดินทางกลบั   
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้แบบสแกนดิเนเวียน  

หลงัอาหารน าท่านชมเมือง “ซิกทูน่า” (Sigtuna) เมือง
หลวงแห่งแรกของประวติัศาสตร์สวีเดน จนไดรั้บฉายาว่า 
City of Kings, Home of Vikings ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงสต็อค น่ึงในเมืองท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวีเดนมาตั้ งแต่ 
ศตวรรตท่ี 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแลว้ กษตัริยส์วีเดนเคย
ประทบัอยู่ท่ีเมืองน้ีราวๆ 250 ปี // ได้เวลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.20 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG961 

วนัที่สิบสองของการเดินทาง(12)  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
05.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, ตาราง
เท่ียวบินท่ีเปล่ียนแปลงและการล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน (Flight Delay) รวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทาง
คณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจจะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 



 

อตัราค่าบริการ 2566 รวมค่าวซ่ีาและทิปพนักงานขับรถ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

09 – 20 มิ.ย.66 215,900 215,900 215,900 37,900 
29 มิ.ย. – 10 ก.ค.66 189,900 189,900 189,900 37,900 

07 – 18 ก.ค.66 215,900 215,900 215,900 37,900 

14 – 25 ก.ค.66 215,900 215,900 215,900 37,900 
27 ก.ค. – 07 ส.ค.66 215,900 215,900 215,900 37,900 

04 – 15 ส.ค.66 215,900 215,900 215,900 37,900 
11 – 22 ส.ค.66 215,900 215,900 215,900 37,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) กรุณาสอบถามเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต๊อคโฮล์ม-กรุงเทพฯ(หรือสลับประเทศลงก่อน-หลงั) และ
เท่ียวบินภายในตามรายการทวัร์ 

2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  

3. โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรป เหนือจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ
เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอกเส้นทาง  
8. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
9. ค่าประกันการเดินทางแผนสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการท่องเท่ียววงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(ตาม

เง่ือนไขกรมธรรม)์  
10. น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นห้องพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงาน
ยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึน้ห้องพกัได้ด้วยตัวเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีท่ีท่านประทบัใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  ค่าผกผนัของภาษี

น ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าธรรมเนียมในเปล่ียนวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
5. ค่าโรงแรมกรณีอยูต่่อ 



 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 120,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดี
คืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆ ท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ 
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 



-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือค่ามดัจ าท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่กบั
สายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงค่าท่ีพกัในเรือและหอ้งนอร์ดเคปไม่สามารถรีฟันได)้      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

*** ค้าขาย หลกัฐานทางการค้า เช่น  ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อาย ุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต  * 
ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
*** หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
*** เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*** สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการ
อ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั  



 

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

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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