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วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม (เทยีบเท่า) 
1 สนามบนิสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน้  (เดนมาร์ก) - ซติี้ฮอลล์ – ลิตเติล้เมอร์เมด – ปราสาทโรเซน
บอร์ก - ทา่เรือ Kongens Nytorv – ชอ้ปป้ิงย่านวอร์คกิง้สตรีท  ลงเรือส าราญ DFDS 

-   
บนเรือส าราญ  

(SEASIDE CABIN) 
3 กรุงออสโล – เมืองเบอร์เกน้ - ชมเมือง - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular        -  FIRST MARIN HOTEL 

4 เมืองเบอร์เกน้ – เมืองโวส  – รถไฟสายโรแมนตกิ FLAMSBANA –  
เมืองฟลอม – ล่องเรือซองจ์ฟยอร์ด – เมืองเกโล่    

DR. HOLMS HOTE 

5  เมืองเกโล่ – กรุงออสโล – พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ – อุทยานฟร็อกเนอร์ –  
ชอ้ปป้ิงถนนคาร์ลโจฮนัเกท    

RADISSON BLU 
AIRPORT HOTEL   

6 กรุงออสโล -  บนิสู่เมืองอลัตา้  - เมืองฮอนน่ิงสแวก  –  
นอร์ธเคป ชมพระอาทติย์เทีย่งคนื    

RICA HOTEL 
NORDKAPP 

7 คาราสจอค - ทะเลสาบไอนารี - อิวาโล่ - พิพิธภณัฑ์ของชาวแลปป์ซาริเซลกา้    SANTA’S TUNTURI   
8 เมืองซาริเซลกา้ –  เมืองโรวาเนียมิ – หมู่บา้นซานตาครอส – บนิภายในสู่เฮลซงิก ิ    SCANDIC GRAND MARINA 

9 เฮลซงิก ิ– จัตรุสัตลาดเชา้– จัตรุสัรฐัสภา – โบสถ์หิน – ล่องเรือส าราญ SILJA LINE    บนเรือส าราญ (SEASIDE) 
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ก าหนดการเดินทาง   10-21 กรกฎาคม     2560 

13-24 สิงหาคม  2560 
 

23.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หน้าท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 
 

01.20 น.    ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 950 
    (01.20-07.40+1 )  
07.40 น.    เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้

   เมอืงและศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ 
น าทา่นเดินทางเท่ียชม กรุงโคเปนเฮเก้น นครหลวงท่ีใหญ ่ เป็น
อนัดบัหน่ึงของกลุม่ประเทศสแกนดิเนเวยี  
น าเท่ียวผ่านชมจตุรัสซิตี้ฮอลล์  ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ล
เมอร์เมดสัญลกัษณ์ของเมอืงและ ยา่นทา่เรือขนาดใหญ ่ ท่ีมเีรือ
สินคา้และเรือส าราญจอดเดน่เป็นสงา่  

10 กรุงสตอ็กโฮลม์ - พิพิธภณัฑ์เรือวาซา - ซติี้ฮอลล์ ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน    RADISSON BLU ROYAL PARK 

11 สตอ็กโฮลม์ - กรุงเทพ ฯ    - 
12 สนามบนิสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ     

กรกฎาคม  2560 
สิงหาคม 2560 

10-21 
13-24 

145,000 

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วันทีส่อง (2) กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น  (เดนมาร์ก) - ซิตี้ฮอลล์ – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – 

ปราสาทโรเซนบอร์ก - ท่าเรือ Kongens Nytorv – ช้อปป้ิงย่านวอร์คกิ้งสตรีท  

ลงเรือส าราญ DFDS 

- เทีย่ง ค ่า 
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    น าเท่ียวเดินชมสวนสาธารณะทีมี่น ้าพเุกฟิอน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมกนัสร้าง
   เกาะซีแลนด์ข้ึนมา  ชมพระราชวงัอมาเลียนบอร์ก  ท่ีประทบัในฤดู หนาวของราชวงศ์แหง่
   เดนมาร์ก   

น าทา่นเข้าชม ปราสาทโรเซนบอร์ก (ROSENBORG CASTLE) สร้างในศตวรรษท่ี 17 
  ภายในประดบัตกแตง่ ดว้ยวตัถุล ้าคา่อยา่งวิจิตงดงามจดั 

แสดงเคร่ืองใชโ้ดยเฉพาะ เชน่ มงกฎุท่ี 
ประดบัดว้ยอญัมนี และยงัเป็นท่ีเกบ็ เคร่ืองเพชร มหา 
มงกฎุ เคร่ืองราชอิสริยภรณ์ของราชวงศ์แหง่เดนมาร์ก   

   ผ่านชมเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ท่ีมอีาคารบา้นเรือนตั้งแต ่
ศตวรรษท่ี 17 เรียงรายใจ กลางเมอืงมสีวนสนุก ทีโวลีท่ีเกา่แก ่ ตัง่แตปี่ 1843 ไดรั้บการยกยอ่ง
ให้เป็นแหลง่บนัเทิงท่ีเกา่ท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก   

 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

 
    อิสระให้ทา่นช้อปป้ิงสินค้าย่านวอร์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยด์ (STROGET ST.) ถนนชอ้ป

   ป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก เร่ิมจากศาลาวา่การเมอืงไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมสิีนคา้แบรนด์
   เนมชื่อดงั อาทิหลุยส์วติตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวสิ,พอสเลน เป็นตน้  

15.30 น.    เดินทางสูท่่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandivavian Seaway) ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านคา้ 
   ร้านขายของ ,ร้านคา้ปลอดภาษี ,ร้านอาหาร ,ห้อง Sauna , Spa ฯลฯ  

    (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้าคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ) 
17.00 น.    เรือออกเดินทางสู่ กรุงออสโล  (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ ผา่นนา่นน ้ าของเดนมาร์กและสวเีดน 
20.30 น.    อาหารค ่า แบบ สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต์ ภายในภัตตาคารในเรือส าราญ  

   พกัค้างคืน บนเรือส าราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพกัคู่  SEASIDE CABIN) 

  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 

วันทีส่าม (3) กรุงออสโล – เมืองเบอร์เก้น - ชมเมือง –  
ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular    

เช้า - ค ่า 
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09.30 น.    เรือจอดเทยีบท่า ณ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ เมอืงท่ีถูกสถาปนาข้ึนเมือ่ 60 ปีกอ่น
   ซ่ึงในอดีตเมือ่คร้ังท่ีนอรเวย์อยูใ่นอารักขาของอาณาจกัรเดนมาร์ก นอรเวย์ไดย้า้ยเมอืงหลวงถึง 
   2 คร้ังจากกรุงทรอนโฮล์มาเป็นเบอร์เกน กอ่นจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบนั  

    รถโคช้รอรับและน าทา่นเดินทางสู ่ สนามบิน Gardermoen เพื่อเดินทางสูเ่มอืงเบอร์เกน้   
13.20 น. น าทา่นออกเดินทางสู ่ เมืองเบอร์เก้น (BERGEN) โดยสายการบินนอร์วเีจียน แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี DY612 (ใชเ้วลาเดินทาง 55 นาที) 
 (ไม่มีบริการอาหารกลางวันเน่ืองจากอยู่ระหว่างบิน)   
14.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Flesland เมืองเบอร์เก้น (BERGEN) เมอืงใหญท่ี่มคีวามส าคญัเป็น

อนัดบั 2 ของนอรเวย์อีกทั้งยงัเป็นเมอืงทา่ท่ีส าคญั และยงัเคยให้การตอ้นรับผูม้าเยือนอยา่ง
อบอุน่มาแลว้กวา่ 900 ปี เป็นเมอืงท่ีไดรั้บการสืบทอดเอกลกัษณ์ทางศิลปะและวฒันธรรมอนั
เกา่แกข่องพรรพบุรุษไวเ้ป็นอยา่งดี จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 จากนั้นน าทา่นขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular ขึ้น

สู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล เพื่อให้ทา่นไดช้มววิทิวทศัน์ของเมอืง อนั
เป็นภาพบรรยากาศท่ีงดงาม อิสระให้ทา่นเดินเท่ียว, 
ถา่ยรูป, ชอ้ปป้ิงสินคา้หรือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั   
น าทา่นเดินทางสู ่ ย่านเมืองเก่า ซ่ึงในอดีตเป็นโกดงัสินคา้ 
ตา่งๆ ปัจจุบนัถูกดดัแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอร่ี พิพิธภณัฑ์ ร้านคา้ตา่งๆ 
มากมาย ให้ทา่นไดพ้กัผอ่นกบับรรยากาศแสนสบาย ผา่นชมบริเวณทา่เรือ และBrygge อาคาร 
เกา่แกอ่ายุราว 300 ปี ท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี อิสระให้ทา่นพกัผอ่นเดินเลน่ช ัว่ครู ่  

 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 

    พกัค้างคืน ณ  FIRST MARIN HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.30 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองโวส (VOSS)  

วันทีส่ี่ (4) เมืองเบอร์เก้น – เมืองโวส  – รถไฟสายโรแมนติก FLAMSBANA –  

เมืองฟลอม – ล่องเรือซองจ์ฟยอร์ด – เมืองเกโล่  

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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    (ระยะทางประมาณ 107 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
10.01 น.  น าทา่นเปล่ียนการเดินทางเป็น รถไฟสาย Bergen Railways สู ่ เมืองเมียร์ดาล (MYRDAL)   

(ใช้เวลาประมาณ 50 นาท)ี ซ่ึงเป็นเมอืงท่ีตั้งของสถานีรถไฟสายโรแมนติกอยูบ่นความสูงถึง 
866 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมภีูมทิศัน์งดงามสุดสายตา 

10.51 น. เดินทางถึง เมืองเมียร์ดาล (MYRDAL)  
10.58 น. น าทา่น ขึ้นรถไฟสายฟลัมบาเนน (FLAMBANEN) (ใช้เวลาประมาณ 55 นาท)ี ท่ีโดง่ดงัท่ีสุด

ของนอรเวย์ สู ่ สถานีฟลอม (FLAM) ทา่นจะไดช้มความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น ้ าตกสูง 
Kjosfossen ท่ีสวยงาม รถไฟจะมกีารจอดให้ทา่นบนัทึกภาพความประทับใจ 

11.55 น. เดินทางถึง เมืองฟลอม (FLAM) ดินแดนแหง่เขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซ่ึงเป็น
ลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของน ้ าแข็งเมือ่คร้ังท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลเหลา่นั้นยงัเป็นน ้ าแข็ง
อยู ่ เกดิการละลายและกระเทาะจนมลีกัษณะเวา้แหวง่เขา้มาในแผน่ดินเป็นธรรมชาติท่ีมคีวาม
งดงามเป็นอยา่งมาก 

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

15.15 น. น าทา่นล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด (Sognefjord) สู ่ เมืองกุดวาเก้น (GUDVANGEN) (ใช้เวลา
ประมาณ 2.15 ช่ัวโมง)  ท่ีไดช้ี่อวา่เป็น King of Fjord และนับไดว้า่เป็นฟยอร์ดท่ีลึกเขา้มาใน
แผน่ดินมากท่ีสุดดว้ยความยาวกวา่ 200 กโิลเมตร ทา่นจะไดช้ื่นชมความงามทางธรรมชาติท่ี
สร้างสรรค์ไวใ้ห้ทา่นชื่นชมอยา่งเต็มอ่ิม สวยราวอยูใ่นภาพวาดจากจินตนาการ เนียรอยฟยอร์ด 
(Naeroyfjord ) เป็นฟยอร์ดท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้ ป็นมรดกโลก และ เออร์แลนด์ ฟยอร์ด 
(Aurlanddfjord ) เป็นฟยอร์ดท่ีมขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ด
เป็นสาขาของ Songnefjord ซ่ึงไดช้ื่อวา่เป็น King of Fjord คือเป็นพยอร์ดท่ีใหญท่ี่สุดและ
ย่ิงใหญท่ี่สุดของนอร์เวย์ โดยเฉพาะเนียรอยฟยอร์ดไดรั้บการยอมรับวา่เป็นฟยอร์ดท่ีอยู ่
หา่งไกลท่ีสุดและสวยงามท่ีสุดในฟยอร์ดสาขาของ  Songnefjord  อีกทั้งยงัเป็นฟยอร์ดท่ีใหญ ่
ท่ีสุดในนอร์เวย์อีกดว้ย โดยมคีวามยาว 17 ก.ม. และจุดท่ีแคบท่ีสุดมีขนาดกวา้งเพียง 250 ม. 

17.45 น.    เรือจอดเทียบทา่ท่ี เมืองกุดวาเก้น (GUDVANGEN) น าทา่นเดินทางตอ่สู ่ เมืองเกโล่ (GEILO) 
    (ระยะทางประมาณ 132 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ช่ัวโมง) 

 ตลอดเส้นทางทา่นจะไดเ้ห็นววิทิวทศัน์ของล าธารท่ีกดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ ่ ผา่น
หมูบ่า้นชนบทสูเ่มอืงท่ีมปีระชากรอาศยัอยูเ่พียง 2,000 คน แตม่ทีรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ 
เหล็ก, โลหะ อยูจ่ านวนมาก อีกทั้งยงัมคีวามส าคญัในดา้นศูนย์กลางของกฬีาฤดูหนาวของ
ยุโรปเหนืออีกดว้ย 
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20.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

    พกัค้างคืน ณ DR. HOLMS HOTE  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ กรุงออสโล  (OSLO) 
    (ระยะทางประมาณ 240 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

13.00 น.    น าทา่นเข้าชมพพิธิภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเกีย่วกบัเรือ
   ไวกิง้ท่ีสร้างจากไมใ้นยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงั
   จดัแสดงเกีย่วกบัเคร่ืองมือในชีวติประจ าวนัท่ีมอีายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี 

15.00 น.    จากนั้นน าทา่น ชมอุทยานฟร็อกเนอร์หรือสวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติท่ีมี
   ประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวติ และการด้ินรนตอ่สู้ของมนุษย์ชาติ ซ่ึงเป็น
   ผลงานประติมากรชื่อดงั กสุตาฟ วเิกอแลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนท่ีสุงถึง 
   17 เมตร ท่ีย่ิงใหญท่ี่สุด และเป็นรูปป้ันท่ีมชีื่อเสียงท่ีสุดซ่ึงทา่นไมค่วรพลาดชมในหมู ่
   ประติมากรรม 

17.00 น.    น าทา่นอิสระเดินเท่ียวและช้อปป้ิงถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท เป็นถนนคนเดินและยา่นชอ้ป
   ป้ิงท่ีมชีื่อเสียงของออสโล 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

    พกัค้างคืน ณ  RADISSON BLU AIRPORT HOTEL  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น.    น าท่านเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน (Gardermoen) เพ่ือเดินทางสู่เมืองอัลต้า (ALTA) 

09.20 น.    ออกเดินทางสูเ่มืองอัลต้า โดยสายการบินนอร์วเีจียน แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี DY 320 
    (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)   

วันทีห้่า (5) เมืองเกโล่ – กรุงออสโล – พพิธิภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – อุทยานฟร็อกเนอร์ –  
ช้อปป้ิงถนนคาร์ลโจฮันเกท  

เช้า เทีย่ง ค ่า 

วันทีห่ก (6) กรุงออสโล -  บินสู่เมืองอัลต้า  - เมืองแฮมเมอร์เฟสต์ –  

นอร์ธเคป ชมพระอาทติย์เทีย่งคืน 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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11.20 น.    เดินทางถึง เมืองอัลต้า (ALTA) เมอืงใหญด่า้นการศึกษาของนอร์เวย์ เมอืงน้ีทา่นสามารถชม
   พระอาทิตย์เท่ียงคืนได ้ เพราะเป็นเมอืงท่ีตั้งอยูเ่หนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล 

13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

14.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG)  
    (ระยะทางประมาณ 207 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 

 โดยลอดผา่นอุโมงค์ใตน้ ้ า“North Cape Tunnel”ท่ีเชื่อมระหวา่งแผน่ดินใหญก่บัเกาะมาเกโรยา่ 
(Mageroya) สร้างระหวา่งปีค.ศ. 1993-1999 มคีวามยาวทั้งส้ิน 6,875 เมตร และอยูใ่นระดบั
ความลึก 212 เมตร เป็นเมอืงท่ีไดรั้บการประกาศวา่ “ตั้งอยูบ่ริเวณเหนือสุดของประเทศ และ
ของโลก” ตวัเมอืงตั้งอยูบ่ริเวณอา่วทางตอนใตข้องเกาะมาเกโรยา่ จึงเป็นเมอืงทา่อีกเมอืง
บริเวณแถบน้ี ในฤดูร้อนจะมเีรือส าราญแลน่มาเทียบทา่ สว่นฤดูหนาวบริเวณหน้าอา่วจะเป็น
ทะเลน ้ าแข็ง และอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยปลาเขตขั้วโลก น าทา่นสัมผสัประสบการณ์ความหนาว
เย็นแหง่ดินแดนขั้วโลกกบั “Artico Ice Bar” บาร์น ้ าแข็งท่ีสร้างจากน ้ าแข็งและหิมะด่ืม
เคร่ืองด่ืมเย็นๆ กบับรรยากาศเย็นๆ (ในชว่งฤดูใบไมผ้ลิ –ฤดูร้อน แมส้ภาพอากาศอากาศจะ
ไมไ่ดป้กคลุมดว้ยหิมะ แตท่า่นจะไดช้มจากสภาพท่ีจ าลองท่ีเหมอืนจริง) น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

21.00 น. ออกเดินทางสูท่ี่ตั้งของ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป ซ่ึงตั้งอยูบ่นปลายแหลมนอร์ธเคป ชม
ภาพถา่ยเกีย่วกบัการประพาสของรัชกาลท่ี 5 เมือ่ปี พ.ศ. 
2450 ซ่ึงพระองค์ไดจ้ารึกพระปรมาภิไธยบนกอ้นหินขนาด
ใหญ ่ ท่ีปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงไวใ้ห้ชาวไทยไดม้คีวาม
ภาคภูมใิจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภณัฑ์สยาม  ท่ี
จดัสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกยีรติแกป่ระเทศไทย รับฟัง และชม
เร่ืองราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เท่ียงคืนในห้อง Auditorrium  กอ่นท่ีจะไปชม
ปรากฏการณ์จริงดา้นนอก ตอ่จากนันเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปดว้ย แชมเปญแกลม้
ดว้ยไขป่ลาคาร์เวยีเลิศรสแล้วรับมอบประกาศนียบตัร ส าหรับผูม้าเยือน  

    สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับโรงแรม 
    พกัค้างคืน ณ RICA HOTEL NORDKAPP หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     
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เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น.    ออกเดินทางสู ่ เมืองคาราสจอค (KARASJOK)  
    (ระยะทางประมาณ 265 กม. / ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)       
    เมอืงพรมแดนระหวา่งนอร์เวย์และฟินแลนด์ หรืออีกนับหน่ึงคือเมอืงหลวงของชาวซิม ิ  
    (ชาวแลปป์) ชาวพื้นเมอืงในเขตฟินน์มาร์ก ท่ียงัคงอนุรักษ์วฒันธรรมถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

 
14.30 น.    เดินทางผา่นทะเลสาบ INARI  
    (ระยะทางประมาณ 117 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)          
    เขตน้ีเป็นเขต Lapland ของชาว Sami ซ่ึงเป็นชนเผา่พื้นเมอืงทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบ

   น้ีมคีวามยาวถึง 80 ก.ม.  
    น าทา่นเขา้ชม SIIDA  MUSEUM พิพิธภณัฑ์ของชาวแลปป์ท่ีจดัแสดงออกเป็น 2 สว่น ๆ แรก

   เป็นเอ็กซิบิช ัน่ บอกเลา่เร่ืองราวและวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมอืง และอีกสว่นหน่ึงเป็น 
   Open Air  Museum ท่ีให้ทา่นไดเ้ห็นภาพบรรยากาศจริงของการด ารงชีวติ และเป็นกลุม่ชาติ
   พนัธ์เกา่แกท่ี่เคยโยกยา้ยถ่ินฐานไปมาในเขตประเทศสวเีดน  นอร์เวย์ ฟินแลนด์ รัสเซีย ชาว
   แลปป์นิยมเล้ียงกวางเรนเดียร์ไวใ้ชง้าน ซ่ึงทา่นสามารถหาซ้ือสินคา้ท่ีระลึกผลิตภณัฑ์จากกวาง
   เรนเดียร์เป็นของฝาก  

    จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองซาริเซลก้า (SAARISELKA)  
    (ระยะทางประมาณ 71 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)       
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
    พกัค้างคืน ณ SANTA’S HOTEL TUNTURI  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน  

     

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 

08.00 น.    ออกเดินทางสู ่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI)  

วันทีเ่จ็ด (7) นอร์ธเคป - คาราสจอค - ทะเลสาบไอนารี - อิวาโล่ - พิพิธภณัฑ์ของชาวแลปป์
ซาริเซลก้า 

เช้า เทีย่ง ค ่า 

วันทีแ่ปด (8) เมืองซาริเซลก้า –  เมืองโรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส –  
บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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    (ระยะทางประมาณ 251 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.20 ชม.)       
    เป็นนครหลวงของเขตแลปป์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณ 

เส้นอาร์คติก (เส้นแบง่เขตอบอุน่ กบัเขตหนาวเหนือ) 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.00 น.    น าทา่นเดินทางสูด่ินแดนซานตาครอส Santa Claus Village ท่ีเส้น Arctic Circle ดินแดน 
   Lapland ไดช้ื่อวา่เป็น The Christmas City ให้ทา่นไดพ้บและบนัทึกภาพกบัลุงซานตาครอสได้
   ตลอดปี ให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือของขวญัในเทศกาลคริสต์มาสท่ีจะมาถึงหรือของท่ีระลึกท่ีเกีย่วกบั
   ลุงซานตา้และคริสมาสต์จ านวนมาก พร้อมบริการไปรษณีย์ท่ีประทบัตราส านักงาน Santa 
   Claus ท่ีบริการสง่ไปยงัทัว่โลก 

15.00 น.    เดินทางสูส่นามบินโรวาเนียมิ 
17.45 น.    ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ ....... 
19.05 น.    เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 
    รถโคช้รอรับ น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
20.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

    พกัค้างคืน ณ SCANDIC GRAND MARINA HOTEL  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น.    ชมเมืองท่ีมปีระวติัศาสตร์อนัยาวนาน เร่ิมตน้จากมาร์เกต็สแควร์ Market Square เดน่  
    ตระหงา่นดว้ยอาคารนีโอคลาสสิกประกบัยอดโดมสีเขียว ไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามท่ีสุดแหง่

   หน่ึงในยุโรปซ่ึงกจ็ตุรัสรัสสภา Senate Square ลานจตุัรัสตรงกลางเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์ของ
   ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 แหง่รัสเซีย  

จากนั้นไปชมโบสถ์หิน Rock Church เสนห์่ของโบสถ์แหง่น้ีเจาะเขา้ไปในโพรงหินขนาด  
ใหญใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ตกแตง่ภายในอยา่งเรียบงา่ยมเีสนห์่ในตวัเอง  
ผา่นชมมหาวหิารอุสเพนสกี้ ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากนิกายออร์ธอดอกซ์ สวนสาธารณะเวลล์  
ดา้นในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส คีตกวเีอกชาวฟินน์ผูแ้ตง่เพลงฟินแลนเดีย  

วันทีเ่ก้า (9) กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสตลาดเช้า – จัตุรัสรัฐสภา – โบสถ์หิน –  
ล่องเรือส าราญ SILJA LINE 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

13.00 น.    อิสระให้ทา่นไดเ้ดินเท่ียวชมเมอืง หรือ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
15.30 น. เดินทางสูท่า่เรือเพื่อลงเรือส าราญ SILJA LINE ท่ีพร่ังพร้อม

ดว้ยร้านขายของ ,คาสิโน , ร้านคา้ ปลอดภาษี , ร้านอาหาร 
ห้อง Sauna , Spa , ฯลฯ  

    (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้าคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง )  
19.30 น.    รับประทานอาหารค ่าแบบ สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ภายในภัตตาคารในเรือส าราญ  

    พกัค้างคืนบนเรือส าราญ SILJA LINE  (ห้องพกัแบบ SEASIDE CABIN )  
     

เช้า    รับประทานอาหารเช้าบนเรือส าราญ  
09.45 น. ถึงทา่เทียบเรือ ณ กรุงสต็อกโฮลม์ (ประเทศสวีเดน) เมอืง

แหง่ประวติัศาสตร์มาตั้งแตค่ร้ัง ศตวรรษท่ี 13 ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และ
ทนัสมยัของ บา้น เมอืง ตึกรามบา้นชอ่ง รวมทั้ง
ปราสาทราชวงั ตั้งอยูริ่มน ้ าและตามเนินสูงต ่า ท าให้สต็อก
โฮล์มเป็นเมอืงท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก 

    น าทา่นชมเมืองทีจุ่ดชมวิว แลว้ผา่นไปชมแกมลา่สแตนเมอืงเกา่แกท่ี่สุดและสวยงามราวกบั
   ภาพวาด ปัจจุบนัยงัท้ิงรอ่งรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยุคกลาง และยงัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงั
   หลวง, รัฐ สภา, มหาวหิาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุม่อาคารพิพิธภ ัณฑ์ 

 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.00 น.    น าทา่นเข้าชมซิตี้ฮอลล์หรือศาลาว่าการเมือง ซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออก แบบโดยสถาปนิก
   ชื่อดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้นและมงุหลงัคาดว้ยหิน
   โมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมพีิธี
   เล้ียงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ในห้องบลูฮอลล์ท่ีดดัแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อ
   รองรับแขกเหร่ือกวา่ 1,300 คน 

    น าทา่นชม พพิธิภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมา 

วันสิบ (10) กรุงสต็อกโฮลม์ - พพิธิภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปป้ิงถนนคนเดิน เช้า เทีย่ง ค ่า 
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ในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสว่นเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต์  และ
ตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบติัทางศิลปะท่ีโดด
เดน่ และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั ท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก  เรือล าน้ีถูกจดัแสดงไวใ้น
พิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงเรือล าน้ีใน เมอืงสต๊อกโฮล์ม ซ่ึงประกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ี
เกีย่วขอ้งกบัเรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมภีาพยนตร์เกีย่วกบัเรือวาซาซ่ึงคณุสามารถรับชมได ้ 16 
ภาษา พิพิธภณัฑ์แหง่น้ีดึงดูดนักทอ่งเท่ียวไดม้ากท่ีสุดในบรรดาพิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวยี  

    จากนั้นอิสระให้ทา่นไดช้้อปป้ิงบนถนนคนเดินท่ีมชีื่อเสียงของสต็อกโฮลม ์
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคารไทย 

   พกัค้างคืน ณ RADISSON BLU ROYAL PARK HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

     
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
10.00 น.    ออกเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  
14.30 น.    ออกเดินทางกลบัสุก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 961  
 

05.50 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 

 
 

วันทีสิ่บเอ็ด (11) สต็อกโฮลม์ - กรุงเทพ ฯ เช้า - - 

วันทีสิ่บสอง (12) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  145,000.- 
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ  140,000.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ  130,000.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ  115,000.- 
พกัห้องเด่ียว จ่ายเพิม่อีกท่านละ 25,900.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผีู้ เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไป*** 

หากมผีู้ เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ั้นนักทอ่งเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  

(ภาษีน ้ ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มกีารปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 
 คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น  (Standard Room) 
 คา่อาหารทุกมือ้ตามท่ีก  าหนดในโปรแกรม  
 คา่ยานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขบัรถขบัเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 
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 คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนี 
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแหง่ และมคัคเุทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คา่น ้ าหนักกระเปา าเดินทางไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม ตอ่ทา่น และกระเปา าใบเล็กติดตวัทา่นข้ึนเคร่ืองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น)  

 
 
 
 

 คา่น ้ าหนักของกระเปา าในกรณีเกนิกวา่สายการบินก  าหนดให้ 30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงทา่น  
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือคา่แจง้เขา้ออก กรณีคนตา่งดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,คา่ซักรีด, คา่โทรศพัท์, มนิิบาร์, ทีวชีอ่งพิเศษ ฯลฯ 
 คา่ทิปไกด์ และหัวหน้าทวัร์ท่ีดูแลทา่นตลอดการเดินทาง (จากเมอืงไทย) และคนขบัรถ (หากทา่นพอใจในการ 

บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นก  าลงัใจ เพิ่มเติม) 
   ค่าภาษบีริการ 3% และค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 
 
 
 

เมือ่ทา่นท าการจองทวัร์กบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจ าคา่ทวัร์ทา่นละ  30,000  บาท 
กรณีชว่งเทศกาล ขอเรียกเกบ็คา่มดัจ าคา่ทัวร์ ทา่นละ 40,000 บาท   
สว่นท่ีเหลือตอ้งช  าระทั้งหมดกอ่นการเ ดินทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
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***(กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเกบ็คา่ทวัร์ทั้งหมดกอ่นตาม
เง่ือนไขการช  าระเงิน แตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทางบริษทัจะคืนเงินคา่
ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริงเทา่นั้น)*** 

 *** หากทา่นจองและให้เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก  าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซีา่ของทา่นไมผ่า่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทั้งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย (คืนคา่มดัจ าให้ทั้งหมด) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยึดเงินคา่มดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  8-14  วัน     ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-7  วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณีย่ืนวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมติัวซีา่จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่ , คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ี
เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่น หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่  หรือไมว่า่ดว้ยสาเหต  
ใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่ , คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
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  ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองวีซ่า 
 การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทตู   ทางบริษทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แกผู่เ้ดินทางเทา่นั้น เงินคา่สมคัรย่ืนวซีา่ ทางสถานทูตเป็นผูเ้กบ็ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทตูต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน)  หากผลวซีา่ออกมาวา่
ทา่น ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมสิีทธิ
ท่ีจะไมต่อบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ในทุกกรณี 
  กรณทีีท่่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษทัขอสงวน  
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กับท่าน   เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเกบ็ และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดินทางได ้ หากวซีา่ยงัไมห่มดอายุ 
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการย่ืนวีซ่าเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวีซ่าหลังกรุ๊ป ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าวีซ่าส่วนต่างที ่
เกิดขึ้น(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวีซ่าเพิม่เติม) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  
เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิ  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช  าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ / และทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหน้ากอ่นท าการย่ืนวซีา่ ซ่ึงจะมคีา่ใชจ้า่ย
แตกตา่งจากการย่ืนกรุ๊ปปกติ ซ่ึงทา่นจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  
ในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น  
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ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนั่งส าหรับบุคคลท่ีดูแข็งแรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้ เผ่ือเกดิเหตุ
ฉกุเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้ แตข้ึ่นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 

กรณหีากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน
สุวรรณภูม ิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช ้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นทา่นควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลิม,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน  จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู ่

(Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมติ่ดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ

ในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น 

กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีมี่ลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่ง
อาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม คา่ทวัร์ไดร้วมคา่ขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ  1 ใบ ทุก

โรงแรม (เทา่นั้น) หากทา่นมกีระเปา าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ทา่นจะถูกเรียกเกบ็เงินเพิ่มตา่งหากจากผูใ้ห้บริการในแตล่ะ
โรงแรม (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

น ้าหนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 30 กโิลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารช ั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไม ่
อาจปฏิเสธได ้ (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึ้นเคร่ืองได้ ส าหรับกระเปา าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมี
น ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
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กรณทีีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเปา าอาจจะถูกก  าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู ่
กบัขอ้ก  าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยท่ีสัมภาระน ้ าหนักเกนิ (ทา่น
ตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณเีกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  

 
 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง  
1. รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ย
สาเหตุใดๆ กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคมุจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน  

3. หากสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได้ไมว่า่ด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมอืงห้าม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ  านักอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซึ่งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 

และการยกเลิก และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังนี้ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว  
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เอกสารในการขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศเยอรมนี 1 ชุด 
ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 10 วัน (ไม่รวมวันท าการ) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 
 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมอีายุใชง้านไดไ้มต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมหีน้าส าหรับ ประทบัตราอยา่งน้อย 
3 หน้า (หากมหีนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาแสดงตอ่สถานทูตดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสี 2 นิ้ว ปกติ จ านวน 2 รูป   (ไมส่วมแวน่ตาด า ไมย้ิ่มเห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย, ไมเ่ป็นสีเขม้ และห้าม
เป็นภาพถา่ยท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถา่ยไมเ่กนิ 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ากับหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - นามสกลุ (ถา้ม)ี 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายุต ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลักฐานการเงิน ส าเนาบญัชีสมดุเงินฝาก (เน้นออมทรัพย์เป็นหลกั หรือประจ าแนบเพิ่มเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพย์มี

น้อย) ถ่ายทกุหน้าย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเลม่ท่ีมกีารเขา้ออกของเงินสม า่เสมอ และมจี านวนเงินไม ่
ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดร้อน
เมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการย่ืนขอวซีา่ ตอ้ง
ออกหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยให้ครอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวันทีย่ื่นวีซ่า

ต้องน า BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณทีีบ่ริษทัของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั้งหมด ทางบริษทัท่าน

ต้องออกจดหมายอีกฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย
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ระบุช่ือผู้ เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ัดการเดินทางคร้ังนี้ในจดหมายด้วย  
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้ อ่ืน จะต้องไปท า BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยต้องใส่

ช่ือผู้ รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 
6. หลักฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นลา่ง จากบริษทัท่ีทา่นท างานอยู ,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (คดัจากกระทรวงไมเ่กนิ 3 เดือน) 
 

 กรณทีีเ่ป็น

พนักงานบริษทั
ทัว่ไป 

ใชห้นังสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวันเร่ิมเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพ่ือเดินทางท่องเทีย่ว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลางาน  

 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

กรณปีระกอบ

ธุรกิจส่วนตัว 
เจ้าของกิจการ 

ใชห้นังสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมชีื่อเป็นกรรมการและมอี านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไมเ่กนิ 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์  

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนังสือรับรองการท างานจากหนว่ยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชดุ เป็น เป็นภาษาอังกฤษ 

กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสาม ี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย  
 

กรณเีป็นนักเรียน 

นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเทา่นั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นักเรียน หรือนักศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้

เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัตอ่ไปน้ี 
1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมอีายุต ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมใีบรับรองจากบิดา 
หนังสือยินยอมสามารถท าท่ีส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมขีอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์อยา่งไร  เชน่  นายชาย (บิดา ) 
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปตา่งประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
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5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง  

 

 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับ มใิห้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม ่ กต็อ้งช  าระคา่ธรรมเนียมใหม ่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซีา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวซีา่ให้กบัผูร้้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได ้

 
 
 

 
 
 
 


