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NT354
ทวัรย์ุโรป สแกนดเินเวยี พระอาทติยเ์ทยีงคนื 12 วัน 9 คนื (TG)
ทัวรน์อรเ์วย ์สแกนดเินเวยี เดนมารก์ สวเีดน ยุโรป , 12 วัน 9 คนื ,

SCANDIC BERLIN HOTEL  , SILJA LINE เรือสําราญเดนิสมุทร  , RADISSON BLU HOTEL  , DFDS
SCANDINAVIAN SEAWAYS  , RADISSON BLU OSLO AIRPORT  , SCANDIC NORDKAPP  , SCANDIC TALK
HOTEL  , SANTA CLAUSHOTEL  , STALHEIM HOTEL

กรงุโคเปนเฮเกน - The Little Mermaid - น้าํพแุหง่ราชนิเีกฟิออน - พระราชวงัอามาเลยีนบอรก์ - ยา่นถนน Stroget -
เรอืสาํราญขนาดใหญ ่DFDS

กรงุออสโล - นงัรถไฟสายโรแมนตคิฟลมัสบานา - สถานนี้าํตกจอสฟอสเซ่น - ลอ่งเรอืชมฟจอรด์ - เบอรเ์กน -
ยอดเขาFloyen - Fish Market

หมูบ่า้นชาวประมงโบราณ Bryggen - กรงุออสโล - ลานกระโดดสก ี“ฮอลเมนโคลเลน - อุทยานฟรอกเนอร ์-
ปราสาทและป้อมปราการอารเ์คอรชู์ร ์

พระราชวงัหลวง - ยา่นถนนคารล์โจฮนั - อลัตา้ - หมูบ่า้นเฮยีมเมลฟุต ์- เกาะมาเกอโรยา่ - ฮอนนงิสแวค - อารต์โิกไอซบ์าร ์
- นอรธ์เคป 

พระอาทติยเ์ทยีงคนื - ทะเลสาบอนิาร ี- พพิธิภณัฑช์าวแลปป์ - โรวาเนยีม ี- หมูบ่า้นซานตาคลอส - กรงุเฮลซงิก ิ-
โบสถห์นิเทมเปอเลยีวคโิอ 

มหาวหิารUspenski Cathedral - เซเนทสแควร ์- อนุสาวรยีซ์บีรีอิุส - ยา่นตลาดนดัรมิทะเล - เรอืสาํราญซลิเลยีไลน ์-
กรงุสต๊อกโฮลม์ 

พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - ซติฮีอลล ์- หา้งสรรพสนิคา้เอ็นเค NK - ซกิทนู่า

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง



วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - โคเปนเฮเกน

22.30 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชนั 4โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
คอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
โคเปนเฮเกน - ชมเมอืง - เรอืสําราญ DFDS - ออสโล

01.20 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG950

07.40 น.
ถงึ กรุงโคเปนเฮเกน เมอืงหลวงของประเทศเดนมารค์ นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืงโคเปนเฮเกน

จากนันนําทา่นชมรูปปัน “The Little Mermaid” ทถีูกสรา้งขนึเพอืเป็นของขวัญแกก่รุงโคเปนเฮเกน เมอืวันท ี23 สงิหาคม ค.ศ.1913
รูปปันนีเกดิขนึจากการท ีคารล์ จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ตังบรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ดบัูลเลต่เ์รือง The Little Mermaid
แลว้รูส้กึประทับใจในนทิานเรืองนีมาก จงึเป็นแรงบันดาลใจ จา้ง เอ็ดวารด์ อรีกิเซน นักปันฝีมอืดปัีนรูปนางเงอืกขนึมา
นับเป็นสถานทยีอดฮติทถีูกถ่ายภาพมากทสีดุแหง่หนงึของโลก 

นําทา่นชม น้าํพแุหง่ราชนิเีกฟิออน “GefionSpringvandet” น ้าํพขุนาดใหญ่ ตังอยู่ดา้นหนา้ทา่เรือเมอืงโคเปนเฮเกน มตํีานานเลา่วา่
ราชนีิเกฟิออนไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธ ิใหก้อบกูช้าตบิา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทังสขีองพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค
เพอืชว่ยกันไถพนืดนิจนกลายเป็นแผน่ดนิเดนมารก์ในปัจจบัุน แลว้ชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรียไ์วเ้พอืเป็นเกยีรตแิละเพอืเป็นการระลกึถงึ 

นําทา่นชมจตรัุส “พระราชวงัอามาเลยีนบอรก์” “Amalienborg Palace” พระราชวังฤดหูนาว สรา้งในศตวรรษท ี18
เพอืเฉลมิฉลองวาระครบรอบ 300 ปี ของราชวงศไ์อดเดนบวรก์ บรเิวณตรงกลางเป็นจัตรัุสทตัีงอนุสาวรียก์ษัตรยิเ์ฟรดเดอรกิท ี5
แหง่เดนมารก์จตรัุสแหง่นียังเป็นทตัีงของโบสถเ์ฟรดเดอรกิ “FrederiksKirke” โบสถร์ูปโดมทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในสแกนดนีิเวยี
นําทา่นชมย่านเขตทา่เรือ ชอืวา่ “Nyhavn”
ซงึเป็นเขตทา่เรืออันเกา่แกข่องโคเปนเฮเกนซงึเป็นเขตทา่เรืออันเกา่แกข่องโคเปนเฮเกนโดยพระเจา้เฟรเดอรกิท ี5 ทรงรับสงัใหส้รา้งทา่เรือใกล ้ๆ
ตัวเมอืงหลวง เพอืใหส้ะดวกงา่ยตอ่การขนยา้ยสนิคา้ ในย่านนีจะเป็นทตัีงของรา้นอาหาร ผับ บารม์ากมาย
รวมถงึทมีอีาคารบา้นเรือนตังแตยุ่คครสิตศ์ตวรรษท ี17 เรียงราย เป็นภาพทงีดงาม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันท ีHEREFORD VILLAGE เมนูพเิศษ.!! สเต็กเนอื หรอื ซโีครงหมูอบ ***กรุณาแจง้ฝ่ายขายหากทา่นไม่ทานเนือวัว***

บา่ย
หลังอาหารนําทา่นเดนิเลน่ ยา่นถนน “Strøget” แหลง่ชอ้ปปิงทใีหญ่ทสีดุของโคเปนเฮเกน และอยู่ในใจกลางเมอืง Strøget
เป็นถนนคนเดนิยาวทสีดุในโลกทมี ีตังแตร่า้นขายของทรีะลกึ, หา้งสรรพสนิคา้อลิลมุ, รา้นขายแตง่บา้น, รา้นขายขนมหวานรา้นช็อกโกแลต
ไปจนถงึรา้นขายสนิคา้หรูของแบรนดเ์นมชอืดังมากมาย อสิระใหทา่นเดนิเลน่ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

15.00 น.
เดนิทางสู ่ทา่เรอืเพอืนําทา่นลงเรอืสําราญขนาดใหญ ่DFDS ซงึสะดวกสบายดว้ยสงิอํานวยความสะดวกนานาชนดิ เชน่ ภัตตาคาร บาร์
ไนตค์ลับและเพลนิกับการเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษีหรือเดนิเลน่ชมววิบนดาดฟ้าเรือตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ แบบบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลเมนูพเิศษ สแกนดเินเวยีนซฟีู๊ ด Scandinavian Seafood พรอ้มเครืองดมืทา่นละ 1 แกว้
ณภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนตกิ และจากทะเลเหนือ

ทพีกั
บนเรือ DFDS ดว้ยหอ้งพักแบบ Outside Cabin เห็นววิทะเล (พักหอ้งละ 2 ทา่น)(หากตอ้งการอัพเกรด หอ้งพักเป็นหอ้งสวที กรุณาแจง้เจา้หนา้ท)ี

วนัท ี3
ออสโล - กอล - ฟลมั - นงัรถไฟสายโรแมนตกิ FLAMBANA

เชา้



บรกิารอาหารมอืเชา้แบบสแกนดเินเวยีน ณ หอ้งอาหารในเรือสําราญ

09.30 น.
เรือเทยีบทา่ ณ กรุงออสโล
จากนันนําทา่นเดนิทางขนึเหนือเขา้สูแ่หลง่แนวฟจอรด์อันงดงามชนืชมกับธรรมชาตขิองน ้าํตกทไีหลรนิจากภผูาอันสงูชนัลงสูเ่บอืงลา่งเป็นภาพทตีดิตาตรงึใจไปอกีนานแสนนานแวะเมอืงเกลโลเพอืรับประทานอาหารเป็นเมอืงสกรีีสอรท์ทมีชีอืเสยีงของประเทศนอรเ์วย์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลมั นงัรถไฟสายโรแมนตคิ “ฟลมัสบานา” (FLAMSBANA)
หนงึในเสน้ทางรถไฟทสีงูและสวยทสีดุในโลกฟลัมบาน่าเป็นเสน้ทางรถไฟสายเกา่แกท่เีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่ค.ศ.1940 

ระหวา่งนังรถไฟแวะจอดท ีสถานนี้าํตกจอสฟอสเซน่ (Kjosfossen)
ชมความสวยงามและสมัผัสความชุม่ฉํ่าจากละอองน ้าํของน ้าํตกทมีคีวามสงูถงึ 225 เมตร ทา่นจะประทับใจกับทัศนียภาพทสีวยงามตลอดเสน้ทาง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
STALHEIM HOTEL / FREITHEIM HOTEL หรือระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี4
ลอ่งเรอืชม ฟจอรด์ - เบอรเ์กน - ชมเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ทา่เรอืฟลมั นําทา่น เดนิทางสูท่า่เรือ ลงเรือ เพอืชม ซอจน์ฟจอรด์ ชนืชมทัศนียภาพชวนฝันของฟจอรด์
ทสีวยทสีดุของโลก ทา่นจะ เห็นภผูาหนิสงูตระหงา่นทธีรรมชาตบิรรจงสลักไวด้วูจิติรพสิดารบนเนนิลาดรมิฝังมบีา้นซมัเมอรเ์ฮา้ส ์ทสีรา้งจากไมส้น
ระหวา่งลอ่งเรือจะนกนางนวลบนิตามลําเรือ สรา้งความประทับใจใหแ้กท่กุทา่น 

จากนันเดนิทางสูเ่มอืง “เบอรเ์กน”

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเบอรเ์กน้
เมอืงทา่โบราณเเละมขีนาดใหญ่เป็นอันดับทสีองของนอรเ์วยโ์ดยไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมอืงเเหง่เจ็ดขนุเขาของนอรเ์วยเ์พราะดว้ยทตัีงทรีายลอ้มไปดว้ยภเูขาสงูทมีคีวามงดงาม

นําทา่นนังรถรางขนึสู ่ยอดเขา Floyen บนความสงู 320 เมตร
เหนือระดับน ้าํทะเลชมววิทวิทัศนข์องเมอืงอันเป็นภาพบรรยากาศทงีดงามและประทับใจ

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นลงเขา เดนิเลน่ชมเมอืง เรมิจากเขตเมอืงเกา่อันเป็นทตัีงของ Fish Market ทเีป็นทังตลาด
ปลาอันเกา่แกแ่ละศนูยก์ารคมนาคมทางทะเลและทอ่งเทยีวในภมูภิาคนี 

ชม หมูบ่า้นชาวประมงโบราณ Bryggen สงิกอ่สรา้งเกา่แกท่ยัีงคงอนุรักษ์อาคารไมส้สีนัสวยงามทมีอีายุเกอืบ 300 ปี
เรียงรายตลอดแนวนับเป็นตัวอย่างการกอ่สรา้งทโีดดเดน่และมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมจนไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก
(Unesco) ในปี1970

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SCANDIC HOTEL BERGEN หรือระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี5



ออสโล - ลานกระโดดสก ี“ฮอลเมนโคลเลน” - ปราสาทและปราการอารเ์คอรชู์ร ์- ชอ้ปปิงยา่นถนน “คารล์ โจฮนั”

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม

07.40 น.
เดนิทางสู ่กรุงออสโล โดย สายการบนิ Norwegian Airlines เทยีวบนิท ี......

08.40 น.
ถงึ กรุงออสโล เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วยเ์มอืงเกา่อายุกวา่ 900
ปีซงึในยุคนันออสโลถอืเป็นในเมอืงอาณานคิมใหญ่ของจักรวรรดไิวกงิโบราณ

ชม ลานกระโดดสก“ีฮอลเมนโคลเลน” ทเีคยใชใ้นการแขง่ขันสมัยนอรเ์วยเ์ป็นเจา้ภาพกฬีาโอลมิปิคฤดหูนามเมอืปี 1952 

ชม “อทุยานฟรอกเนอร”์ลานปฎมิากรรมกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุในโลก จากผลงานของ“กสุตาฟวคิเกอรแ์ลนด”์
ปฏมิากรชอืดังซงึทนีีมปีฎมิากรรมมากกวา่ 200 ชนิ โดยผลงานชนิเอกเป็นเสากลางอุทยานซงึมคีวมสงูถงึ17 เมตรชอื Monolitten
รอบเสาแกะสลักเป็นเรืองราวเกยีวกับวัฎจักรชวีติมนุษยลั์กษณะของเสาโมโนลทิเป็นรูปคนจํานวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสาใชเ้วลาสรา้งรวม 22
ปี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังอาหารนําทา่นเดนิชมบรเิวณ ชม ปราสาทและป้อมปราการอารเ์คอรชู์ร ์AkershusFortress ปราสาทและป้อมโบราณแหง่นีทสีรา้งขนึในปี
1299 ในสมัยของกษัตรยิฮ์ากอนท ี5 บนเดนิเขารมิทะเล และในสมัยกษัตรยิค์รสิเตยีนท ี4
ทรงบรูณะซอ่มแซมป้อมปราการแหง่นีใหเ้ป็นปราสาทในรูปแบบเรอเนสซองส ์และใชเ้ป็นทปีระทับของราชวงศม์าตลอดในยุคของพระองค ์

นําทา่นถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ พระราชวงัหลวง“Royal Palace” แหง่กรุงออสโล พระราชวังแหง่นีมสีถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสกิทสีวยงาม
โดยมรีูปปันกษัตรยิเ์ฟรเดอรกิท ี5 (Frederik V) ทรงมา้บรเิวณดา้นหนา้พระราชวัง
และเมอืมองลงไปจากเนนิพระราชวังแลว้จะเห็นสวนSlottsparken และ “ถนนคารล์ โจฮนั” ถนนชอ้ปปิงทมีสีนิคา้มากมาย รวมถงึยังเป็นทตัีงของ
“โรงละครแหง่ชาต”ิ ทสีรา้งขนึในปี1899, “มหาวทิยาลยัออสโล” มหาวทิยาลัยทเีกา่แกท่สีดุของนอรเ์วย ์สรา้งขนึในปี1852,
และ“อาคารรัฐสภา” “Stortinget” ทเีปิดใชม้าตังแตปี่1866

จากนันอสิระกับการเดนิเลน่ถ่ายภาพอาคารเกา่แกโ่บราณตลอดเสน้ทางเดนิลงมาจากเนนิดา้นหนา้พระราชวัง หรือชอ้ปปิง ยา่นถนนคารล์โจฮนั
ตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RADISSON BLU HOTEL OSLO หรือระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี6
ออสโล - อลัตา้ - หมูบ่า้นเฮยีมเมลฟุต ์- ฮอนนงิสแวค - Ice Bar - นอรท์เคป “ชมพระอาทติยเ์ทยีงคนืพรอ้มจบิแชมเปญ
และรบัใบประกาศนยีบตัร”

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ ณ หอ้งอาหารของทพัีก หลังอาหารเดนิทางสู ่สนามบนิ

08.30 น.
เดนิทางสู ่เมอืงอลัตา้ โดย สายการบนิ Norwegian Airlines เทยีวบนิท ี.....

10.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอลัตา้อลัตา
เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในฟินนม์ารค์และไดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่แสงเหนือและหอดแูสงเหนือแหง่แรกของโลกซงึสรา้งขนึทนีีบนเขาฮาลดเ์ดอในค.ศ.1899

เดนิทางสู ่หมูบ่า้น“เฮยีมเมลฟุต”์ (Hjemmeluft) ชมหนิแกะสลักอัลตา“Rock Art of Alta”
สํารวจภาพวาดและการแกะสลักนับพันรูปทแีกะลงบนโขดหนิทรายโดยมนุษยย์ุคกอ่นประวัตศิาสตร ์ทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี



1985

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางผา่นธรรมชาตป่ิาอันงดงามตามแบบฉบับของเขตขัวโลกเหนือนําทา่นลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลเขา้สู ่เกาะมาเกอโรยา่ (Magerøya Island) สู่
เมอืงฮอนนงิสแวค เมอืงเอกประจําเกาะซงึเป็นดนิแดนทมีชีมุชนอยู่เหนือสดุของประเทศนอรเ์วย์

นําทา่นเขา้ชมภายใน อารต์โิกไอซบ์าร ์(ARTICO ICE BAR) บารแ์หง่นีตังอยู่ใน เมอืงฮอนนงิสแวกค ์(Honningsvag)
สมัผัสกับบรรยากาศความหนาวเย็นภายในบาร์
ซงึถูกตกแตง่ไปดว้ยน ้าํแข็งไม่วา่จะเป็นโตะ๊เกา้อเีคานเ์ตอรบ์ารเ์ครืองใชต้า่งๆรวมไปถงึแกว้ทไีวใ้สเ่ครืองดมืลว้นทํามาจากน ้าํแข็งโดยทางบารจ์ะมเีสอืกันหนาวเตรียมไวสํ้าหรับทกุทา่นพรอ้มเครืองดมืบรกิารดา้นใน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันเดนิทางตอ่สู ่นอรธ์เคป
จดุเหนือสดุของยุโรปชมศาลาไทยทจัีดสรา้งขนึเพอืระลกึถงึการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเมอืปีพ.ศ. 2450
และทรงลงพระปรมาภไิธยย่อ“จปร”
ไวบ้นศลิาภายในศาลาเป็นทเีก็บรวบรวมเรืองราวในการเสด็จประพาสของพระองคฯ์นับเป็นพพิธิภัณฑไ์ทยทอียู่เหนือสดุของโลก

ชมปรากฏการณ์ธรรมชาต“ิพระอาทติยเ์ทยีงคนื” รมิฝังมหาสมุทรอารค์ตคิแหง่ขัวโลกเหนือพรอ้มชนืชมดวงอาทติยท์สีอ่งแสงสกุสวา่งยามราตรี
***
พเิศษจบิแชมเปญแกลม้คาเวยีรฉ์ลองการมาเยอืนและทา่นจะไดป้ระกาศนยีบตัรรบัรองการเดนิทางมาชมพระอาทติยเ์ทยีงคนืในครงันี

ทพีกั
SCANDIC NORDKAPP / SCANDIC HONNINGVAG หรือระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี7
ฮอนนงิสแวค (นอรธ์เคป) - ทะเลสาบอนิาร ี- โรวาเนยีมิ

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ณโรงแรมทพัีก

หลังอาหารเดนิทางสู ่เมอืงอวิาโร ่เมอืงเล็กทอียู่ในเขตแลปแลนดร์มิฝังแม่น ้าํอวิาโลผ่า่นชม“ทะเลสาบอนิาร”ีแหลง่น ้าํจดืขนาดใหญ่
และทอียู่อาศัยของชนพนืเมอืงชาวซามิ

จากนันนําทา่นเขา้ชม “พพิธิภณัฑช์าวแลปป์” ชมสภาพจําลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์คนทอ้งถนิพนืเมอืงทอีาศัยอยู่ในแถบขัวโลกเหนือ
กระจายอยู่ในประเทศรัสเซยี ฟินแลนด ์นอรเ์วย ์และบางสว่นของสวเีดนมาเป็นเวลานาน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังอาหารเดนิทางสู ่เมอืงโรวาเนยีม ี“Rovaniemi” เมอืงหลวงของเขตแลปแลนดโ์ดยเมอืงนีตังอยู่บนเสน้อารก์ตกิเซอรเ์คลิ (Arctic Circle)
พอดอัีนเสน้ละตจิดูทใีชแ้บง่เขตขัวโลกเหนือกับเขตภมูอิากาศแบบอบอุ่นและเป็นเขตแดนทสีามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทติยเ์ทยีงคนืไดใ้นชว่งฤดรูอ้นและแสงเหนือในชว่งฤดหูนาว
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SANTA CLAUSHOTEL / SOKOS VAAKUNA หรือระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี8
โรวาเนยีม ี- หมูบ่า้นซานตา้ คลอส - เฮลซงิกิ



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณโรงแรมทพัีก 

หลังอาหารนําทา่นเขา้ชม “หมูบ่า้นซานตา คลอส” Santa Claus Village ซงึชาวฟินแลนดไ์ดส้รา้งขนึเพอืระลกึ ถงึลงุซานตาคลอสผูใ้จดี
ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับลงุซานตา้ และทา่นจะไดม้โีอกาสสง่โปสการด์ใหเ้พอืน  ๆของทา่นจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ พรอ้มถ่ายรูปกับซานตา คลอส
หรือเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารเดนิทางสู ่สนามบนิ

15.20 น.
เดนิทางสู ่กรุงเฮลซงิก ิโดย สายการบนิ Norwegian Airlines

16.40 น.
ถงึ กรุงเฮลซงิก ิจากนันนําทา่นทา่นเขา้สูตั่วเมอืง

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RADISSON BLU HOTEL หรือระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี9
เฮลซงิก ิ- ชมเมอืง - เรอืซลิเรยีไลน์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

หลังอาหารนําทา่นชม กรุงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของฟินแลนด ์ซงึมสีถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งสวดีชิและรัสเซยี 

นําทา่นชม “โบสถห์นิเทมเปอเลยีวคโิอ” Templiaukkio Churchหรือทรีูจั้กกันในนาม "โบสถห์นิ" (Rock Church)
โบสถแ์หง่นีแตเ่ดมิเป็นภหูนิแกรนติใหญ่ทตัีงอยู่กลางเมอืงถูกสรา้งขนึโดยการระเบดิชนัหนิธรรมชาตซิงึออกแบบโดยTimoและTuomoSuomalainenสองพนีอ้งสถาปนกิชาวฟินแลนด์

“มหาวหิาร”Uspenski Cathedral
วหิารออรธ์อดอกซแ์หง่นีสรา้งขนึในปีค.ศ.1864โดยใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ6ปีโดยตัววหิารเป็นสนี ้าํตาลอฐิโดมสฟ้ีาอ่อนและยอดโดมเป็นสทีองภายในตกแตง่อย่างวจิติรงดงามดว้ยสทีองและอัญมณีมหาวหิารแหง่นีถอืเป็นเครืองแสดงถงึความสมัพันธข์องฟินแลนดก์ับรัสเซยีโดยทรัีสเซยีเคยปกครองฟินแลนดอ์ยู่ถงึ
100 กวา่ปี 

จากนันเขา้สู ่เซเนทสแควร ์(Senate Square) เป็นจตรัุสกลางเมอืงโดยใจกลางจตรัุสมอีนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี2
ประดษิฐานอยู่อย่างโดดเดน่เป็นสงา่ชมมหาวหิารเฮลซงิกสิรา้งในรูปแบบนีโอคลาสสคิ มาตังแตปี่ค.ศ.1830-1852
เพอือุทศิใหแ้กนั่กบญุนโิคลัสซงึในอดตีเรียกวา่โบสถน์โิคลัส“Nicholas Church”

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บา่ย
หลังอาหารชม อนุสาวรยีซ์บีรีอิสุ “Sibelius Monument”
ทสีรา้งขนึมาเพอืเป็นอนุสรณ์เเกนั่กประพันธเ์พลงคลาสสกิชาวฟินเเลนดท์มีชีอืเสยีงอย่างมากในระดับโลกอย่างJean Sibelius
ซงึเขาคนนีนีเองทเีป็นผูป้ระพันธเ์พลงปลกุใจชาวฟินเเลนดท์มีชีอืเสยีงโดง่ดังอย่างมากในชอืเพลงฟินแลนเดยีทกีลา่วถงึความรักชาตเิเละอสิระเสรีภาพเพอืปลกุใจใหช้าวฟินนท์กุคนลกุขนึมาตอ่สูเ้รียกรอ้งเอกราชจากรัสเซยี

จากนันอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ยา่น“ตลาดนดัรมิทะเล” Market Square
ทมีชีอืเสยีงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมอืงทขีายของทรีะลกึแกนั่กทอ่งเทยีวแหลง่ขายปลานานาชนดิ อาหารผลไม ้
และดอกไมห้รือชอ้ปปิงทหีา้ง Stockman ตามอัธยาศัย

15.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรือเพอืเดนิทางเปลยีนบรรยากาศโดย เรอืสําราญขนาดมหมึา “ซลิเลยีไลน”์ Silja Line
ซงึเป็นเรือสมุทรขนาดใหญ่ทสีดุของสแกนดเินเวยี 



ลอ่งผา่นทะเลบอลตกิสูก่รุงสตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน เพลดิเพลนิกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาท ิภัตตาคาร,รา้นอาหาร,บาร,์
ไนตค์ลับ, ดสิโกเ้ธค, ศนูยส์นัทนาการสําหรับครอบครัว, รา้นคา้ปลอดภาษี
และเสยีงโชคในคาสโินมรีะดับชมววิทวิทัศนอั์นสวยงามของหมู่เกาะแกง่หนิ ทา่เรือ และบา้นไมส้มัยโบราณ

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ แบบบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลเมนูพเิศษ สแกนดเินเวยีนซฟีู๊ ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ
ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลตกิ
ทดลองชมิไขป่ลาคารเ์วยีและปลาแซลมอนแบบตา่งๆพรอ้มทังชมิไวนเ์ลศิรสเพลดิเพลนิกับความหรูหราทไีม่ธรรมดาในคนืพเิศษนี

ทพีกั
บนเรือสําราญซลิเลยีไลน ์Silja Line (ในหอ้งแบบ Out Side เห็นววิทะเล พักหอ้งละสองทา่น หากตอ้งการอัพเกรด หอ้งพักเป็นหอ้งสวที
กรุณาแจง้เจา้หนา้ท)ี

วนัท ี10
สตอ๊กโฮลม์ - ชมเมอืง - ชอ้ปปิงทหีา้ง NK - เมนูพเิศษสวดีสิ ลอ๊บสเตอร์

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้แบบสแกนดเินเวยีน ณ หอ้งอาหารในเรือสําราญ

09.30 น.
เรือเขา้เทยีบฝัง กรุงสตอ๊กโฮลม์ นําทา่นเขา้สู ่“กรุงสตอ๊กโฮลม์” เมอืงหลวงของประเทศสวเีดนทมีคีวามสวยงามทสีดุแหง่หนงึของโลก
จนไดรั้บการขนานนามวา่ “ความงามบน ผวิน ้าํ” Beauty on Water หรือ
“ราชนีิแหง่ทะเลบอลตคิ”เทยีวชมเมอืงหลวงของประเทศสวเีดนนําทา่นขนึสูจ่ดุชมววิพรอ้มชมความสวยงามของกรุงสตอ๊กโฮล์
และเมอืงเกา่“แกมลา่สแตน จากบรเิวณจดุชมววิ

จากนันนําทา่น เขา้ชม “พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา” ชม เรือรบวาซา
ทสีรา้งขนึเพอืใชใ้นการทําสงครามกับเยอรมนีแตเ่รือรบลํานีกลับไม่มโีอกาสทจีะไดอ้อกไปลอยลําตอ่หนา้ศัตรูของสวเีดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซารไ์ดถู้กปลอ่ยลงน ้าํไดเ้พยีง
30 นาทเีรือรบวาซารก็์ลม่และจมลงสูก่น้ทะเลอย่างรวดเร็วและถูกทงิใหจ้มอยู่ใตท้ะเลบอลตคินานถงึ333 ปี 

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***เมนูพเิศษ กุง้ลอ๊บสเตอร ์พรอ้มหมกึทอด Calamari

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม “ซติ ีฮอลล”์ City Hall หรือศาลาวา่การเมอืงซงึใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชอืดังของสวเีดน คอื
RagnarOstbergสรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุปีจะมพีธิมีอบรางวัล
“โนเบล” Nobel Prize ท ีซติ ีฮอลลนี์ 

จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิง ท ีหา้งสรรพสนิคา้เอ็นเค NK ซงึเป็น“หา้งทใีหญ่ทสีดุในยุโรปเหนือ” หรือย่าน Walking Street
อันทันสมัยทเีต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Louis Vuitton,Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SCANDIC TALK HOTEL หรือระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี11
สตอ๊กโฮลม์ - ซกิทนูา่(เมอืงหลวงเกา่) - เดนิทางกลบั

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้แบบสแกนดเินเวยีน

หลังอาหารชมเมอืง “ซกิทนูา่” (Sigtuna) เมอืงหลวงแหง่แรกของประวัตศิาสตรส์วเีดน จนไดรั้บฉายาวา่ City of Kings, Home of Vikings
ตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงสต็อคนงึในเมอืงทมีคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรม์ากทสีดุเมอืงหนงึของสวเีดนมาตังแต ่ศตวรรตท ี10
หรือกวา่ 1,100 ปีมาแลว้ กษัตรยิส์วเีดนเคยประทับอยู่ทเีมอืงนีราว  ๆ250 ปี



ไดเ้วลาสมควรนําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิ

14.20
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยการบนิไทยเทยีวบนิท ีTG961

วนัท ี12
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

05.30 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรน์อรเ์วย ์สแกนดเินเวยี เดนมารก์ สวเีดน
ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี11 มนีาคม 2562 เวลา 16:15 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรน์อรเ์วย ์สแกนดเินเวยี เดนมารก์
สวเีดน ยโุรป

คา่ทัวรร์วม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // สตอ๊คโฮลม์-กรงุเทพฯ(หรอืสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั)

• คา่รถปรบัอากาศนําเทยีวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม. / วัน

• โรงแรมทพีกัตามระบุหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั
โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํและราคาโรงแรมจะปรบัขนึ 3-4 เท่าตวั
หากวันเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลททีําใหต้อ้งมกีารปรบัเปลยีนยา้ยเมอืง โดยคาํนงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั

• คา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ยโุรปหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ ทางสถานทูตไมค่นืใหท้่านไมว่า่ท่านจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม

• คา่อาหารทรีะบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีวใหค้วามรู ้และคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ทปิคนพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิตลอกเสน้ทาง

• คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทพีกั

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

คา่ทัวรไ์มร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 100 บาท ตอ่ทา่น ตอ่ หนงึวนั(1,200) (กรณทีทีา่นประทบัใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี
คา่เครอืงดมืและอาหารนอกเหนอืจากทรีะบุในรายการคา่ผกผนัของภาษีน ้าํมนัททีางสายการบนิแจง้เปลยีนแปลงกะทันหนั

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้ม ชําระงวดแรก 50,000 บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์าํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport มายังบรษัิท
และคา่ใชจ้่ายสว่นทเีหลอืกรณุาชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่14 วัน มฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซงึจะเกดิขนึไดก้ต็อ่เมอืไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรอื
ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่าน ซงึในกรณนี ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืให ้ถา้ท่านตอ้งการ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บ ทนีอกเหนอืความ รบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้
และออกประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอื
กรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขนึไป - เกบ็คา่ใชจ้่าย ของมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35 วันขนึไป - เกบ็คา่ใชจ้่าย 80 % ของราคาทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วัน - เกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %

หมายเหตุ

•  ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของท่านกต็อ่เมอืในคณะมผีูส้าํรองทนัีงครบ 20 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต
เนอืงจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุป๊ในการยนืวซีา่ อาท  ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพกัทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• หากในช่วงทที่านเดนิทางควิวซีา่กรุป๊ในการยนืวซีา่เตม็ ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่เดยีว ซงึทางท่านจะตอ้งเดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง
ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยดแูล และอาํนวยความสะดวก

• เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวรเ์ป็นผูก้าํหนด
ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทูตตอ้งการ
เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เท่านัน
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางท่าน

• กรณวีซีา่ทที่านยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปนี

• คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่และคา่ดาํเนนิการทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา

• คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วันยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสีาํคญัในการยนืวซีา่ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณา
ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมทที่านตอ้งถกูหกับางสว่น และสว่นทเีหลอืจะคนืใหท้่านภายใน 120 วัน
(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไมอ่อกตวัท่านจะเสยีแตค่า่มดัจําตวัตามจรงิเท่านัน

• คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนคา่มดัจําหอ้งใน 2
คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตวัตามวันทเีขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท  ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบ
และมเีอกสารชแีจงใหท้่านเขา้ใจ

• หากท่านผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้่ายทังหมด 100%

• ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภมู ิกรณที่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตวัเครอืงบนิ
หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี
เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนันท่านควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทจีะสาํรองยานพาหนะ

เอกสารทใีชใ้นการยนืขอวซีา่ VISA (ตอ้งมาโชวต์วัทสีถานทตูเพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น)
•  หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายใุชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้

•  รปูถา่ยส(ีตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน ) 1.5 X 2.0 นวิ จํานวน 3 รปู ขนึอยูก่บัประเทศทจีะเดนิทาง

•  หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

• * คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทมีชีอืผูเ้ดนิทาง อายยุอ้นหลงัไมเ่กนิ 3
เดอืนนับจากเดอืนทจีะเดนิทาง *พนักงานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรบัรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคาํวา่ TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใชช้อืแตล่ะสถานทูต

• *ขา้ราชการและนักเรยีน หนังสอืรบัรองจากตน้สงักดั หนังสอืรบัรองเป็นภาษาองักฤษ

•  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชอีอมทัพยเ์ท่านัน สว่นบัญชอีนืๆนอกจากออมทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอนืๆ
สามารถยนืแนบเพมิเตมิได ้ทังนเีพอืใหห้ลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณท์่สดุ)

• * หนังสอืรบัรองจากธนาคารในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้อืแตล่ะสถานทูตพรอ้มStatement และ
สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืนกรณุาสะกดชอืใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์
และหมายเลขบัญชเีลม่เดยีวกบัสาํเนาทที่านจะใชย้นืวซีา่ (ใชเ้วลาดาํเนนิการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

• * เดก็ตอ้งทําเอกสารรบัรองบัญชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา

• *สาม-ีภรรยาทมีกีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

•  กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ ์/ หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนงึ หรอืบดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางทังสองคน



ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซงึจดหมายตอ้งออกโดยทวีา่การอาํเภอ

•  สาํเนาบัตรประชาชน หรอื สาํเนาสตูบิัตร 1 ชุด

•  สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด

•  สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด

•  สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด

•  การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร
และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

•  หากสถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษัิทฯขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนทีางบรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั ฃ

•  กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยังประเทศตามทรีะบุเท่านัน
การปฏเิสธวซีา่อนัเนอืงมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ทังนจีะคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั
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