
 

 We’re ONE CENTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์12 
วนั ครัง้เดียวในรอบปี ชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืน 

พร้อมใบประกาศนียบตัร จิบแชมเปญ ล้ิมรสคาเวียร ์เท่ียวสะดวกสบาย บินตรงกรงุเทพ-เฮลซิงกิ และบินภายใน 4 ครัง้ 
ล่องเรือส าราญ DFDS และ SILJA LINE ห้องพกัแบบ SEA VIEW 

ล่องเรือจบัปูจกัรพรรดิ เท่ียวชมซองฟยอรด์ นัง่รถไฟ FLAMSBANA 
โคเปนเฮเก้น ออสโล พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง เบอรเ์ก้น สต็อคโฮลม์ วาซามิว

เซียม 
เฮลซิงกิ อิวาโล่ เมืองฮอนน่ิงสวอ็ก อารติ์โก้บาร ์โรวาเนียมิ หมู่บ้านซาน

ตาครอส 
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วนัแรก กรงุเทพฯ-เฮสซิงกิ-โคเปนเฮเก้น              (ไทย-ฟินแลนด-์เดนมารก์) 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 แถว S  สายการบินฟินน์

แอร ์เจา้หน้าทีใ่หก้ารต้อนรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 
08.55 น.  ออกเดนิทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเทีย่วบนิที ่ AY 142 สายการบินฟินน์แอร ์ 
 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่าน

เปลีย่นเครื่องเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางสู่ กรงุโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์  
16.35 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ โดยเทีย่วบนิที ่AY 959 สายการบินฟินน์แอร ์ 
17.15 น. เดนิเทางถงึ กรงุโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง  
ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ AC HOTEL BELLA SKY หรือระดบั

เดยีวกนั 
วนัท่ีสอง พระราชวงัอมาเลียนบอรก์-ลิตเต้ิลเมอรเ์มด-น ้าพเุกฟิออน-ท่าเรือนูฮาวน์-เรือส าราญ DFDS 
                               (เดนมารก์) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวงัอมา

เลียนบอรก์ เป็นทีป่ระทบัของราชวงคเ์ดนมารก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์รอ็คโคโค ตรงกลาง
มพีระรูปทรงมา้ของพระเจ้าเฟรดเดอรกิที ่ 4 ปีกดา้นหนึ่งของพระราชวงัเป็นพพิธิภณัฑ์หอ้งหบัต่างๆ ทีเ่คย
เป็นพ านักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ลิตเต้ิลเมอรเ์มด เงอืกน้อย
สญัลกัษณ์ของเมอืง ซึ่งยงัคงนัง่เศรา้รอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนักเล่านิทานระดบั
โลก ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั โดยได้รบัการสนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ล
สเบริก์ น าท่านถ่ายรูป น ้าพเุกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกบับุตรชายทีร่่วมสรา้งเกาะซแีลนด์ขึน้มา  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้
น าท่านสู่ ท่าเรือนูฮาวน์ เป็นเขตท่าเรืออัน
เก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตัง้อยู่ริมฝัง่ตะวนัออก
ของตวัเมอืง ตามประวตัิได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้า
เฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสัง่ให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ 
ตวัเมอืงหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนยา้ย
สนิค้า และใชเ้ป็นท่าเรอืพาณิชยส์ าหรบัเรอืจาก
ทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่า จากนัน้น าท่านช้อป
ป้ิงสนิค้าย่าน ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลกเริม่จากศาลาว่าการเมอืงไปสิ้นสุดที่ Kongens 
Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนด์เนมชื่อดงัมากมายจากหลายประเทศ รวมถงึรา้นนาฬกิาหรูแบรนด์ดงัจากสวิสและ
ของทีร่ะลกึจ านวนมาก ถงึเวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อเตรยีมตวัลง เรือส าราญ DFDS 

 กรณุาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรบัค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  
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15.30 น.  ออกเดินทางด้วยเรือส าราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พกัค้างคืนบนเรือส าราญ ภายในเรือส าราญ
ท่ า น จ ะ ไ ด้ พบกับบ ร ร ย า ก า ศ น่ า ตื่ น เ ต้ น 
นอกจากนี้ท่านจะได้พบกบักิจกรรมต่างๆ ที่จะ
ไดท้ าใหท่้านไดร้บัความเพลิดเพลนิตลอดเวลาที่
อยู่บนเรอืส าราญล านี้ อาทเิช่น ดสิโก้เธค ส าหรบั
ผูท้ีม่ใีจรกัการเต้นร าและแสงส ีบาร ์ส าหรบัผู้ที่มี
ใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะ
สามารถเลอืกซื้อสนิคา้ไดอ้ย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่ง
รบีใด ซึ่งสนิคา้ทีท่่านจะไดพ้บเป็น สนิคา้ทีป่ลอด
ภาษีเรียบร้อยแลว้ เช่น น ้าหอมยี่ห้อดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอกี
มากมาย นอกจากนี้ยงัมรีา้นขาย เสือ้ผา้แฟชัน่ทีม่ชีื่อเสยีงใหท่้านไดเ้ลอืกซื้ออย่างจุใจ  

ค า่ บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารในเรือส าราญ  พักค้างคืนบนเรือ
ส าราญในห้องพกัแบบ SEA VIEW หลงัจากนัน้ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสาม ออสโล-พิพิธภณัฑ์เรือไวก้ิงโบราณ-อุทยานฟรอ็กเนอร-์เมืองเกโล่   
 (นอรเ์วย)์ 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ  
09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝัง่ กรุงออสโล น าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือไวก้ิง

โบราณ จดัแสดงเกี่ยวกบัเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม ้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 
โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่องมอืในชวีติ ประจ าวนัทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นต านานของชาว
ไวกิ้ง เรือถือเป็นสิง่ที่ส าคญัที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการ
รบ ท าการคา้ และ ออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคี ากล่าวว่า ถ้าไม่มเีรอื
ไวกิ้งกจ็ะไม่มยีุคทีรุ่่งเรอืงทีสุ่ดของชาวไวกิ้ง น าท่านสู่ อุทยานฟรอ็กเนอร ์
ที่มปีระติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของ
มนุษยช์าต ิซึ่งเป็นผลงานประตมิากรชื่อดงักุสตาฟ-วเิกอแลนด์  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บริเวณริมแม่น ้า ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่
สวยงาม  รมิออสโลฟยอรด์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกโล่ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้หน็ววิทวิทศัน์ของ
ล าธารที่กดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่เมอืงที่มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีง 2,000 
คน แต่มทีรพัยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยู่เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมคีวามส าคญัในดา้นศูนย์
กฬีาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออกีดว้ย  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Bardola HoyFjellshotell หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
วนัท่ีส่ี มีรด์าล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์-เมืองกู๊ดวาเก้น-เมืองเบอรเ์ก้น  
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                       (นอรเ์วย)์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่าน

เดินทางสู่เมอืง เมืองกู๊ดวาเก้น และ ล่องเรือชมซองน์ฟยอรด์ 
ทีส่วยงามทีสุ่ดในนอรเ์วย ์มคีวามยาวถงึ 204 กม. จากทะเลเขา้มา
ในแผ่นดนิโดยเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการกดั
เซาะแผ่นดินของธารน ้าแขง็เมื่อหลายล้านปีก่อน เดินทางจนถึง 
เมืองฟลอม  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าท่าน ข้ึน
รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่ มีร์ดาล ซึ่งเป็นเมอืงที่ตัง้ของสถานีรถไฟ
สายโรแมนตกิทีม่ภีูมทิศัน์งดงามสุดสายตา เสน้ทางรถไฟจะผ่านอุโมงค,์ ลอดภูเขา, สะพานขา้มหุบเขาและ
แม่น ้าทีง่ดงามตลอด จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบอรเ์ก้น โดยรถโคช้ เมอืงใหญ่อนัดบัสองไดร้บัยกย่อง
ว่าเป็นเมอืงวฒันธรรม และเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงด้านตะวนัตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ น าท่านชม
เขตเมอืงเก่าของเบอรเ์ก้น Fish Market มอีายุกว่า 1,000 ปี 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ Clarion Bergen Airport หรอืระดบัเดยีวกนั  
วนัท่ีห้า เมืองเบอรเ์ก้น-ย่านบริกเก้น-สตอ็กโฮลม์-พิพิธภณัฑ์เรือวาซา    (นอรเ์วย-์สวเีดน) 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านชม เมืองเบอรเ์ก้น ตวัเมอืงเรยีงรายไปดว้ย

บ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 
225,000 คน ชมเมอืงในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ ย่านบริกเก้น ในเมอืงเบอร์เก้น เป็น
ท่าเรืออันเก่าแก่ที่มีความส าคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุค
สนันิบาตฮนัเซยีตกิ อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอรฟ์ร้อนท์ 
ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น และมีความส าคัญทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม จนไดร้บัการบนัทกึภาพมากที่สุด และไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกของ
องคก์ารยูเนสโก้ (Unesco) รวมถงึในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัท่านสามารถเดนิต่อไปยงั ตลาดปลา เป็นสถานที่
ที่ชาวประมงพื้นบ้านจบัสตัว์น ้าได้ทุกเชา้ มสีนิค้าอาหารทะเลสดสดวางขายอยู่มากมาย สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดนิทางสู่สนามบนิเบอรเ์ก้น เพื่อเดนิทางสู่กรุงสตอ็กโฮลม ์ประเทศสวเีดน  

11.20 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินอารล์นัด้า สตอ็กโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยเทีย่วบนิ AY 804 
 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินอารล์นัด้า สตอ็กโฮลม์ ประเทศสวีเดน  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมอืงสต็อคโฮล์ม น าท่านเที่ยวชมเมอืง

หลวงของประเทศสวีเดน ที่มคีวามสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รบัการขนานนามว่า “ความงามบน
ผิวน ้า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรงุสตอ็กโฮลม์ เมอืงแห่งประวตัิศาสตรม์าตัง้แต่
ครัง้ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบ้านเมอืง ตึกรามบ้านช่อง รวมทัง้
ปราสาทราชวงั ตัง้อยู่ริมน ้าและตามเนินสูงต ่า ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมอืงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก น าท่าน
เข้าชม พิพิธภณัฑ์เรือวาซา ซึ่งตัง้โชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยงัคง
สภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานัน้ สร้างขึ้นเมอืงปี ค.ศ. 1628 หวงัจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถงึ 
64 กระบอก วนัแรกทีอ่อกเดนิทางได ้500 เมตร กจ็มลงใต้ทะเลลกึ 35 เมตร เป็นเวลานานถงึ 333 ปี 
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ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Good Morning Hagersten Hotel หรือระดับ
เดยีวกนั  

วนัท่ีหก สตอ็กโฮลม์ ซิตี้ฮอลล-์แกมล่าสแตน-ท่าเรือส าราญซิลเลียไลน์ Silja Line    
 (สวีเดน) 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชม สตอ็กโฮลม์ ซิตี้ฮอลล ์หรอืศาลาว่า
การเมอืงซึ่งใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ย
อฐิแดงกว่า 8 ลา้นก้อน และมุงหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสรจ็สมบูรณ์ในปี 1911 ในเดอืนธนัวาคมชม ห้อง
โถงทองค า  (Golden Hall) ทีป่ระดบัดว้ยโมเสคทองค านบัลา้นชิ้นชม ห้องจดัเล้ียง(Blue Hall) ในทีว่นัที ่
10 ธนัวาคม ของทุกปี จะมพีธิมีอบรางวลัโนเบล ณ ทีแ่ห่งนี้   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมอืงเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบนัยงั
ทิ้งร่องรอยแห่ง ความเป็นเมอืงแห่งยุคกลาง และยงั
เป็นที่ตงั ้ของพระราชวงัหลวง, รฐัสภา, มหาวิหาร, 
ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคารพพิธิภณัฑ ์จากนัน้น า
เดินทางสู่ท่าเรือส าราญซิลเลียไลน์ Silja Line เรือ
ส าราญแห่งทะเลบอลติคอนัหรูหราและสง่างามพรัง่
พร้อมไปด้วยสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั อาทิ 
ภตัตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลบั, ดิสโก้เธค, 
ศูนย์สันทนาการส าหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอด
ภาษี และเสีย่งโชคในคาสโินมรีะดบั  

 กรณุาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรบัค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  
ค า่ บรกิารอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต์” ณ ภตัตาคาร เรอืส าราญน าท่านล่อง ทะเลบอลติก ชม

วิวทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะ แก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมยัศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมอืงหลวง
มหาเสน่หแ์ห่งสแกนดเินเวยี กรุงสตอ็กโฮล์ม-กรุงเฮลซงิก ิพกัค้างคืนบนเรือส าราญในห้องพกัแบบ SEA 
VIEW 

วนัท่ีเจด็ กรงุเฮลซิงกิ-มหาวิหาร Uspensy-จตัุรสัรฐัสภา-เมืองอิวาโล    (สวีเดน-ฟินแลนด)์ 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ  
09.45 น. เรือส าราญเทียบท่าที่ กรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของ ประเทศฟินแลนด์ รถโค้ชปรบัอากาศรอรบัคณะแล้ว

เดินทางสู่ตัวเมือง น าท่านชม ตลาดนัดริมทะเล ที่มี
ชื่อเสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทีข่ายของที่
ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร 
ผลไม้และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตัง้สถานที่ส าคัญ อาทิ 
ท าเนียบประธานาธิบด ีศาลากลางและโบสถ์ อสิระให้ท่าน
ไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศยั น าคณะถ่ายรูป มหา
วิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่
งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรสัเซยี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านชม จตัุรสัรฐัสภา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเลก็
ซานเดอรแ์ละมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรนั ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะสู่สนามบนิมอืงเฮลซงิก ิ เพื่อเตรียมตวั
เดนิทางสู่ เมอืงอวิาโล 
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16.25 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินเมืองอิวาโล ประเทศฟินน์แลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY 639 
 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
17.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินเมืองอิวาโล ประเทศฟินน์แลนด ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองอิวาโล (IVALO) 

เป็นที่รู ้จกักนัในหมู่ชาวประมงว่ามแีหล่งแม่น ้าที่มปีลาแซลมอนดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง  ชมความงามของ
ทะเลสาบอนิาร ีแหล่งน ้าจดืทีม่ขีนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาวแลปป์ แวะซื้อของทีร่ะลกึงานฝีมอืของ
ชาวแลปป์ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ Ivalo Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  
วนัท่ีแปด ทะลเสาบอินารี-คาราสจอด-ฮอนน่ิงสวอ็ก-อารติ์โก้บารน์ ้าแขง็-ศนุยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป  
                   (ฟินแลนด-์นอรเ์วย)์ 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านขึ้นสู่ดนิแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ผ่าน 

ทะเลสาบอินารี แหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่กบัเกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่อาศยัของชาวแลปป์ 
(Sami) น าคณะขา้มพรมแดนสู่ประเทศนอรเ์วยท์ี่ เมืองคาราสจอด 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดนิทางลอดอุโมงคใ์ต้ทะเลสู่นอรธ์เคปที่ เมืองฮอน
น่ิงสว็อก ที่ตัง้อยู่บนดินแดนเหนือสุดที่มปีระชากรอาศยัอยู่บนเขตยุโรปเหนือน าท่านสมัผสักบับรรยากาศ
แห่งขัว้โลกเหนือ เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางทศิเหนือทีสุ่ดของประเทศนอรเ์วย ์จดัตัง้เป็นเมอืงขึน้เมื่อปี 2539 มพีืน้ที ่
1.07 ตารางกโิลเมตร มจี านวนประชากร 2,415 คน จากนัน้น าท่านชม อารติ์โก้บารน์ ้าแขง็ บารท์ีแ่กะสลกั
จากน ้าแขง็ขัว้โลกทัง้โต๊ะ, เก้าอี้ หรือแม้แต่แก้วเครื่องดื่มเอง 
ส าหรับประสบการณ์ดีๆในการเยือนขัว้โลก  โดยจะมใีห้ชม
วิดีโอขัน้ตอนการสร้างบาร์น ้าแขง็แห่งนี้  จากนัน้ทางคณะจะ
ได้ใส่เสื้อกนัหนาวแบบพเิศษของทางบาร์ เพื่อเข้าไปสัมผัส
บรรยากาศด้านในของบารน์ ้าแขง็ พร้อมชิมเครื่องดื่มที่เสรฟ์ิ
มาในแก้วทีท่ าจากน ้าแขง็  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
ที่ตัง้ของ ศนูยนิ์ทรรศการนอรธ์เคป ซึ่งตัง้อยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป เรือพระที่นัง่ทอดสมอเมื่อ 100 ปี
ก่อนที่จะเสด็จพระราชด าเนินสู่แหลมเหนือ เป็นจุดท่ีชมพระอาทิตย์เท่ียงคืนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เข้าสู่อาคารชมภาพถ่ายเกี่ยวกบัการประพาสของรชักาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่ งพระองค์ได้จารึกพระ
ปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มคีวามภาคภูมใิจในพระปรีชา
สามารถภายในพพิธิภณัฑ์สยาม ที่จดัสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รบัฟังและชมเรื่องราวของ
ปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทีย่งคนืในหอ้ง Auditorium ก่อนทีจ่ะไปชมปรากฏการณ์จรงิดา้นนอก แลว้รบัมอบ
ประกาศนียบตัรส าหรบัผู้มาเยอืน ทุกท่านท่ีมาเยือนจะได้รบัใบประกาศนียบตัรพร้อมด่ืมด ่าฉลองกบั
แชมเปญพร้อมล้ิมรสคาเวียร์ชัน่เลิศ  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ  SCANDIC 
HONNINGSVAG HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเก้า กิจกรรมจบัปูจกัรพรรดิ KING CRAB SAFARI-เมืองอินารี                   (นอรเ์วย-์
ฟินแลนด)์ 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื เพื่อเปลีย่นเครื่องแต่งกาย
ใหพ้รอ้มกบักจิกรรมสุดพเิศษ กิจกรรมจบัปูจกัรพรรดิ KING CRAB SAFARI เป็นวงศ์ปูชนิดหนึ่ง มกัพบ
ในเขตน ้ าเย็น เนื่ องจากมีขนาดตัวที่ใหญ่และเนื้ อมาก ประกอบกับมีรสชาติดี ท าให้ผู้คนนิยม
รบัประทาน King Crab เป็นปูทีม่ขีนาดใหญ่มาก บางตวัมนี ้าหนักหลายสบิกโิลกรมัจนไดช้ื่อว่าเป็นราชาแห่ง
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ปู น าท่าน ล่องเรือออกสู่ทะเลโดยเรือ Rib Boat พร้อมไกด์ผู้ช านาญการในการจับปู ให้ท่านสัมผัส
ประสบการณ์การจบัปูอย่างใกลช้ดิ พรอ้มรบัประทานเนื้อปูจกัรพรรด ิชากาแฟ และขนมปัง จากนัน้น าท่าน
เดนิทางกลบัสู่ท่าเรอื 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินารี ผ่านทะเลสาบอินารี (Lake 
INARI) ซึ่งเป็นทะเลสาปที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด์ตอนเหนือ วิวตามทางเป็นภูเขาเตี้ยและมแีต่ต้น
สนสลบัไปมา รวมถงึทะเลสาบตลอดทาง ระหว่างทางจะมายงั เมือง Lakselv ในเขตประเทศนอรเ์วย ์ เมอืง
เลก็ๆ แต่เป็นเมอืงศูนยก์ลางของเทศบาลในเขตเมอืงฟินมารค์ เดนิทางถงึเมอืงอนิาร ี

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ Inari Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  
วนัท่ีสิบ เมืองโรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานตาครอส                            (ฟินแลนด)์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) 

เมอืงหลวงของดินแดนแลปแลนด์ เป็นเมอืงที่อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ เป็นเมอืงที่มอีากาศที่เหนาว
เยน็เป็นอย่างมาก เเละเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัในระดบัต านานทีเ่ดก็ๆ ทัว่โลกต่างรบัรูก้นัเป็นอย่างด ีเพราะ
ทีน่ี่นับว่าเป็นบา้นของซานตาคลอส จงึไม่น่าเเปลกใจว่าทีน่ี่จะเป็นอกีเมอืงทีน่ักท่องเทีย่วเดนิทางมากนัเป็น
อย่างมาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าคณะเข้าสู่ หมู่บ้านซานตาครอส ที่มีประวัติความ
เป็นมายาวมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1925 ตัง้อยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคลิ จากความเชื่อที่ว่าลุงซานต้า หนวดขาวผู้
เป็นอมตะ และมเีอลฟ์ซึ่งมตี านานในแถบสแกนดเินเวียเป็นผู้ช่วย จะท าหน้าที่ส่งของขวญัในวนัครสิต์มาส
ใหก้บัเดก็และพูดคุยกบัเดก็ๆ, รบัจดหมายของเดก็ๆจากทัว่โลก ภายในหมู่บา้นมทีีท่ าการไปรษณีย ์ส าหรบั
ท่านทีต้่องการส่งของขวญัไปยงัคนทีท่่านรกั , รา้นขายของทีร่ะลกึ, ถ่ายรูปกบัคุณลุงซานต้าไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Sokos Vaakuna Rovaniemi หรือระดบัเดียวกนั 
  

วนัท่ีสิบเอด็ โรวาเนียมิ-เฮลซิงกิ                       (ฟินแลนด)์ 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ถงึเวลาอนัสมควรน า

ท่านเตรยีมตวัเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงโรวาเนียม ิเพื่อเดนิทางสู่กรุงเฮลซงิกิ 
14.10 น.  ออกเดนิทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเทีย่วบนิที ่ AY 534 สายการบินฟินน์แอร ์ 
 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.25 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ น าท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเตรียมตวัเดนิทางสู่ สนามบิน

สุวรรณภมิู ประเทศไทย 
17.30 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู โดยเทีย่วบนิที ่ AY 141 สายการบินฟินน์แอร ์(บรกิารอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
วนัท่ีสิบสอง สนามบินสุวรรณภมิู-กรงุเทพฯ                            (ไทย) 
07.15 น. เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภมิู  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

****************************** 
รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศเหตุการณ์ความไม่สงบในสถานทีน่ัน้ๆ ภยัภบิตัทิางธรรมชาต ิโรค

ระบาด และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 
 



 

 We’re ONE CENTER  

 
 

 
อตัราค่าบริการ  
  เดก็ (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พกัเด่ียว    เพ่ิมท่านละ 30,000 บาท 
 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ล้วทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟินน์แอร ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 ***ข้อก าหนดสายการบิน*** 
 ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่านัน้ และน ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23 กิโลกรมั        

ส่วนกระเป๋าถือติดตวัข้ึนเครื่อง [Carry-on Baggage] น ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
✓ ค่าทีพ่กั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พกั ในกรณีทีไ่ม่สามารถ

เขา้พกัทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เช่น ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัต่างๆ ฯลฯ) 
✓ ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเก้นและค่าบรกิาร (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเรอืส าราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) 
✓ ค่าเรอืส าราญ SILJA LINE (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) 
✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
✓ หวัหน้าทวัรผู์ม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้23 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าทิปคนขบัรถท้องถ่ิน  (2 ยูโร x 11 วนั = 22 ยูโร) 
 ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน (2 ยูโร/วนั/คน) ในกรณีถ้าม ี
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 12 วนั = 1,200 บาท 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม  4-15 ก.ค. 2563 129,900 
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เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท พร้อมส าเนาหนังสอืเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 

วนั)  
2. ช าระยอดส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
4. หากท่านทีต้่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวัด) เพื่อมายื่นวซี่าหรือวนัเดนิทาง ให้

ท่านตดิต่อ เจา้หน้าที ่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. ในการจองควิยื่นวซี่าไม่สามารถท าการเลื่อนคิวได้หลงัจากทีม่กีารจองคิวไปแล้ว หากผูเ้ดนิทางต้องการเลื่อนคิว
ท่านจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการเลื่อนควิดว้ยตวัท่านเอง (อตัราค่าบรกิารขึน้อยู่กบัศูนยร์บัยื่น) 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลกิการเดนิทาง 65 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด (ในกรณีทีย่ ื่นวซี่าแลว้ขอเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ) 
2. ยกเลกิการเดนิทาง 41-64 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลกิการเดนิทาง 31-40 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนัก่อนเดนิทาง ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวี

ซ่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิหรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ เป็นต้น   
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสทิธิย์กเลิกการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคนืเงนิโดย

หกั 
 เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ  
 ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง  เป็นต้น 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่ว่า กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษิทั  
 จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรบัที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มคีุณสมบตัิตามที่สายการบนิ

ก าหนด  เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได ้ ไม่มปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกดิเหตุ ฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นัง่ LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน
เท่านัน้ 
6. โรงแรมทีพ่กัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศทีม่อีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ท่าน  

(TRIPPLE  ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกน
ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ โปรดสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้เพื่อความถกูต้องในการเตรียม
ตวัเพื่อย่ืนวีซ่า) 

    ( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 
1. พาสปอรต์ ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมี

วซี่าใน  กลุ่มเชงเก้นหรอืไม่กต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (**ต้องมฉีากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ และมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนั

ทัง้ 2 รูป) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน / หรอืส าเนาบตัรข้าราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พร้อมแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถ้าม)ี 
4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัรา

เงนิเดือนในปัจจุบนั,วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป   หลงัจาก
นัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการค้าและหนังสือรบัรองท่ีคดัไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงค์
หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯยอ้นหลงั 6 เดอืน (พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ย้อนหลงั 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงนิสม ่าเสมอและมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา ท่านต้องปรบัสมุดถงึเดือนปัจจุบนั โดยการปรบั
ยอดสมุดในบญัช ีต้องมยีอดอพัเดตไม่เกนิ 15 ก่อนวนันัดหมายยื่นวซี่า และหนังสอืรบัรองจากทางธนาคาร ต้อง
มอีายุไม่เกนิ 15 วนั นับจากวนัยื่น  สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบั มา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดินทางนี้ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตัวจริง) 
เท่านัน้ 

9. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอมเป็น
ภาษาองักฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดนิทางไป
กบัอกี ท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อและ
ประทบัตรารบัรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้ง
ใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไป
อ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
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11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพนิิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไว้เป็นสถิติในนาม
ของบรษิทัฯ  

12. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13.  การยื่นวซี่านัน้ ผูเ้ดนิทางต้องช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถงึสามารถด าเนินการขัน้ตอน
การยื่นวซี่าได ้

ในการจองคิวย่ืนวีซ่าไม่สามารถท าการเล่ือนคิวได้หลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแล้ว หากผู้เดินทางต้องการเล่ือน
คิวท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเล่ือนคิวด้วยตวัท่านเอง (อตัราค่าบริการข้ึนอยู่กบัศนูยร์บัย่ืน) 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
**ข้อมูลน้ีใช้เพ่ือนัดหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลงัได้ 
กรณุาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรณุาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านัน้ *** 

 
 

ช่ือ – นามสกลุ ผู้เดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกลุ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………. 
นามสกลุตอนเกิด 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………
….………… 
ช่ือตวั 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………
………… 
สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/
ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………………………
.……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจาก
ปัจจุบนั……………………………………………….……..  
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ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-
mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว ์กรณุากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ 
ดแูลผู้เยาว ์ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….................................
.................................... 
 

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัท์ท่ีท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อื่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
กรณีสมรส โปรดระบุวนัท่ีจดทะเบียน................................................. 
กรณีหย่าร้าง โปรดระบุวนัท่ีจดทะเบียน................................................. 
 

ช่ือ-นามสกลุ  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกลุ  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเก้นท่ีเคยได้รบัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วนัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี................................................................ 
เคยถกูพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

ไม่เคย 
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เคย (กรณุาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรอืไม ่
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตวัผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   
                                                                 โปรดระบ ุช่ือ-นามสกลุ............................................ 
                                                                 ท่ี
อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนมุติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ 
ทัง้ส้ินทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้  
 

 

 

 

 

  


	เงื่อนไขในการจองทัวร์
	หมายเหตุ

