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 สวีเดน 11 วัน 8 คืน ม.ค - มี.ค 63 บินตรงการบินไทย (+บินภายใน 1ขา) 
 
 
 
 
 
และคนขับรถ 
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเก้น ( เดนมาร์ก ) - ล่องเรือ DFDF - ออสโล (นอร์เวย์)   
  (-/กลางวัน/เย็น) 
00.50น. ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น( COPENHAGEN)เท่ียวบินท่ี TG 950 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ือง** 
  
 
 
 

***กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จ าเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก 
เพ่ือพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ *** 
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06.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ( COPENHAGEN) เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก เจ้าของชื่อ “ 
สวรรค์แห่งเมืองท่า” น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรน าท่านเดินทางเข้าตัวเมือง (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย5 ชม. และ6 ช.ม. หลังวันท่ี 31 ต.ค. ทุกประเทศ)  น าท่านเที่ยวชมเมือง
โคเปนเฮเกน ถ่ายภาพกับพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE ) บริเวณด้านนอก
ท่ีประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ ปัจจุบัน
ยังเป็นท่ีประทับของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นชมน้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน (GEFION 
FOUNTAIN ) มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระ
ราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ า ให้เกิดเป็นประเทศ
เดนมาร์กในทุกวันนี้ แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (LITTLE MERMAID )สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็น
ย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือส าราญเทียบท่าอยู่  

 
 ที่นี่เป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 

1 ล้านคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้น The Little Mermaid 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นให้อิสระท่านชม ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (STROGET STREET ) ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาว
ที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ 
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Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry 
ฯลฯ 

 

 
 
15.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS ( SCANDINAVIAN SEA WAY ) น าท่านเข้า

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ( SEA VIEWS ) เดินเล่นส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีพรั่งพร้อมไปด้วย
ร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 

 รู้หรือไม่ 
***ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นอีกประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักชอปฯ เพราะสามารถท า Tax Refund ได้
เยอะ สามารถได้เงินคืนราวๆ 18-19% ของราคาสินค้าที่ซื้อ (แต่ต้องซื้ออย่างน้อย 300 DKK ภายในวัน
เดียวกันและร้านเดียวกัน)** 
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16.45 น. เรือ DFDS มุ่งหน้าสู่ออสโล นครหลวงของนอร์เวย์ 
ค่ า               รับประทานอาหารค่ าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS 

 
วันที่สาม ออสโล - ชมเมือง - สนามบิน - เมืองเคิร์กเคเนส  (นอร์เวย์)                      (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชมเมืองออสโล แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง 
ออสโล (OSLO CITY HALL)เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
ด้วย ลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้ งอยู่บริเวณริมแม่น้ า 
ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) อีกท้ังโรงละคร  แห่งชาติ 
(THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุง
บริเวณ ชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นท่ีท่ีมีประโยชน์ 
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และการปรับผังการจราจรของชายฝั่ งด้านตัวเมืองออสโลผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL 
PALACE) และ AKERHUS FORTRESSสถานส าคัญประจ าเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่น
ท่ีเหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกน าท่าน เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน (FROGNER 
PARK)อุทยานทางธรรมชาติท่ีมีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรนต่อสู้ 
ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”  
กลางสวนท่ีสูงถึง 17 เมตร ที่ย่ิงใหญ่ และมีชื่อเสียงท่ีสุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมท้ังหมด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น ( HOLMENKOLLEN SKI JUMP ARENA) นี้ตั้งสูง
ตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานท่ีจัดการ  แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952  ได้เวลาอัน
สมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล  
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17.50 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES)โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

SK4478 
 20.00 น.  เดินทางถึงเมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของนอร์เวย์ ไกลจากเส้น

อาร์กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. หรือรู้จักกันในนามของนครหลวงแห่ง
ทะเลบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสันสไตล์นอร์วีเจียน นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางเรือ
ส าราญเหนือสุดของนอร์เวย์ HURTIGRUTEN น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก   

ที่พัก  THON KIRKENES HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
ทัศนวิสัยโดยรอบโรงแรมที่ค่อนข้างปลอดโปร่งไร้มลพิษ ช่วยให้มีโอกาสมองเห็นความสวยงามของ
แสงเหนือได้ 

วันที่สี ่          เคิร์กเคเนส  (นอร์เวย์) - โรงแรมหิมะ - KING CRAB SAFARI - ซาลิเซก้า  (ฟินแลนด์ ) - ล่าแสง
เหนือ                           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) เป็นโรงแรมท่ีสร้างจากน้ าแข็งและหิมะท้ังหลังยกเว้น
ห้องอาหารและท่ีพักส ารองส าหรับผู้ท่ีทนหนาวไม่ไหว ซึ่งเปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน 
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ธันวาคม –  เมษายน ซึ่งหลังจากนั้นโรงแรมจะ
เริ่มละลายและต้องสร้างใหม่ ในช่วงหน้าร้อน
โรงแรมแถบนี้จะมีบริการห้องพักแบบกระท่อม
กระจกเป็นหลังๆ 
Activities น าท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่
กับกิจกรรมท่ีโด่งดังท่ีสุดของเคิร์กเคเนสจับปู
ยักษ์  (KING CRAB SAFARI) กิ จกรรม ท่ีถื อ
ก าเนิดขึ้นในปี 1996 เรือ RIVERBOAT น าท่านสู่ BORIS GLEBสัญลักษณ์ท่ีใช้เป็นเขตพรมแดนของ
นอร์เวย์-รัสเซีย ท่ีจะบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของคนท้ังสองประเทศท่ีต่างการปกครอง เจ้าหน้าท่ีจะ
โชว์วิธีการจับปูยักษ์ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสเนื้อปูยักษ์แบบ
สดๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! เมนูปูยักษ์ลิ้มรสอาหารปรุงพิเศษจากเนื้อปูยักษ์แบบสดๆ 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิเซก้า(SAARISELKA)อยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียง
อย่างมาก ทางด้านท่ีพักรีสอร์ทและเป็นพื้นท่ีทางตอนเหนือของแลปแลนด์ท่ีมีโอกาสเห็นแสงเหนือได้
มากท่ีสุด 

ค่ า  บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พัก  NORTHER LIGHT VILLAGE (GLASS VILLA )หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
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โรงแรมสไตล์ CABINหลังคากระจก สร้างด้วยกระจกน าความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะท าให้ระดับ
อุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องน้ าส่วนตัว และห้องอาบน้ าแบบฝักบัวภายในห้องพักเป็น
การเปิดประสบการณ์การเฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม 

 
21.00 น. ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ ออกตามล่าหาแสงเหนือ AURORA HUNTING โดยจะน าท่านนั่งรถ

ลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ( REIDEER – SLEDDING )  ยานพาหนะของซานตาครอส ไปตามทุ่ง
หิมะเพ่ือตามล่าหาปรากฏการณ์แสงออโรร่า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้า
ในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ 
ขึ้นอยู่กับแหล่งก าเนิดปรากฏการณ์แสงออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่
เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก อาจปรากฏเป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจาย
ภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนจะแตะกับพื้นหรือในเวลาอื่นอาจพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า
แต่ความจริงแล้วเกิดขึ้นที่ความสูงจากพื้นโลก (Altitudes) ประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตร 
(กิจกรรมตามล่าแสงเหนือประมาณ 2 ชั่วโมง) … จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับ
เข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัยยามค่ าคืนอันสุดแสนประทับใจ 

วันที่ห้า  ซาลิเซก้า (ฟินแลนด์ ) - โรวาเนียมิ - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม             (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI)ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลป
แลนด์ และหากโชคดีท่านอาจได้พบเห็นฝูงกวางเรนเดียร์ท่ีออกหากินในเวลากลางวันตลอดเส้นทางท่าน
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จะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ าท่ีจับตัวเป็นน้ าแข็ง นับเป็นทัศนียภาพ
อันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียงช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บุฟเฟ่ต์    
Activities น าท่านเดินทางสู่ ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม (HUSKY SAFARI) พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัข

พันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขท่ีแข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติท่ีสืบทอดจากบรรพ
บุรุษท่ีมาจากสิ่งแวดล้อมท่ีหนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรียให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถลาก
เล่ือนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พร้อมจิบชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว 
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ค่ า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก SCANDIC ROVANIEMI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่หก  โรวาเนียมิ - SNOW MOBILE - หมู่บ้านซานตาคลอส - เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล - เคมิ 

  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
Activities น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOW MOBILE)พาหนะท่ี

คล่องตัวท่ีสุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ าแข็ง โดยท่านจะได้รับค าแนะน าในการขับขี่ ท่ีถูกต้อง 
สนุกสนานและปลอดภัย จากเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญ และช านาญเส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบส
โนว์โมบิลซาฟารีมีการจัดเตรียมเคร่ืองกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของนักท่องเท่ียว
ท่ัวโลกน าท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล(ARCTIC CIRCLE)เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้น
แวงเพื่อก าหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยู่ท่ี 66 องศา 33 ลิปดา 
44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดท่ีในเวลา 1 ปีคนท่ีอยู่แถบนี้ มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์
ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงน าท่านแวะชม 
ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE) หรือท่ีท าการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วย
สีสันสดใสมากมาย พร้อมท้ังให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุดคริสต์มาสสีแดงท่ีคอยต้อนรับ
นักท่องเท่ียวทุกท่านด้วยสีหน้าท่ียิ้มแย้มน าท่านแวะชม ท่ีท าการไปรษณีย์ซานตาคลอส (SANTA CLAUS 
MAIN POST OFFICE) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัว
และมิตรสหาย พร้อมท้ังฝากซานตาคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์นี้อิสระให้
ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสท่ีประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตาม
อัธยาศัยหรือจะเลือกซื้อของฝากของท่ีระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาคลอสแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่เมืองเคมิ (KEMI) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ าลึกบอธเนีย(Gulf of Bothnia)บริเวณทางตอนเหนือ
ของทะเลบอลติก(Baltic Sea)มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ี
มีความส าคัญของแลปแลนด์เนื่องจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตัดน้ าแข็งและมีการจัดเทศกาลปราสาท
ในทุกๆปีนอกจากนี้ยังเป็นท่ีตั้งของเหมืองแร่โครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยุโรปอีกด้วย 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 
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ที่พัก  SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันท่ีเจ็ด เคมิ - SAMPO ICEBREAKER - SNOW CASTEL - รถไฟแบบตู้นอน - กรุงเฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) 
                     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
Activities น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือล่องเรือตัดน้ าแข็ง(SAMPO ICEBREAKER)ท่ีโด่งดังท่ีสุดในโลก หลังจากปลด

ประจ าการแล้ว มีการน ามาให้นักท่องเท่ียวได้
สัมผัสกับความหฤหรรษ์กับประสบการณ์ใหม่ๆ 
จากเรือทลายน้ าแข็งท่ีบดทลายมากว่า 30 ปีใน
เขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตัดน้ าแข็งของ
รัฐบาลฟินแลนด์ ซึ่งใช้ล่องในอ่าวบอทเนีย มี
น้ าหนักถึง 3,500 ตัน สร้างขึ้นในปี 1961 การ
ล่องเรือแซมโป้ จะให้ความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นท่ีสุด
ในช่วงเวลาท่ีน่าจดจ าของธรรมชาติในอาร์กติก 
ในขณะท่ีเรือขนาดใหญ่แบ่งน้ าแข็งออกเป็นสองฝั่ง พร้อมกับชื่นชมความงามของทุ่งน้ าแข็งขนาดใหญ่ 
ประกอบกับท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ท่ีสะท้อนกระทบปุยหิมะท่ีปกคลุมเป็นสีขาวบริสุทธิ์ เรือตัดน้ าแข็งนี้จะ
เจาะน้ าแข็งท่ีหนากว่า 1 เมตรเพื่อสร้างอ่างอาบน้ าท่ีหนาวจับขั้วหัวใจให้นักท่องเท่ียวลองท้าทายลงไป
นอนลอยคอในน้ าแข็งแบบเย็นสุดขั้วสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตท่ีน่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัว
ในทะเลน้ าแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

น าท่านชม SNOW CASTEL อันเป็นผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 19 ในทุก ๆ ปี
ของฤดูหนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้ช านาญการจะเริ่มการแกะสลัก และน าเอา
น้ าแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจ าลองแบบให้เป็นเมืองน้ าแข็งท่ีงดงามท่ีสุด
แห่งหนึ่งของโลกโดยฝีมือมนุษย์  

ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเฮลซิงกิ  
(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนรถไฟ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน) 

 น าท่าน นั่งรถไฟแบบ OVERNIGHT TRAIN สูก่รุงเฮลซิงกิ (HELSINKI)   
*** เชิญท่านหลับพักผ่อนบนรถไฟแบบตู้นอน รวมห้องอาบน้ า และห้องน้ าในตัว แบบเตียงคู่/เดี่ยว   
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*** (ไมม่ีบริการพนักงานยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ)***  

วันที่แปด กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์ ) - ROCK CHURCH - ชมเมือง - ล่องเรือส าราญ เรือ SILJALINE - กรุง
สต็อกโฮลม์ (สวีเดน)              (เช้า/ กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์เจ้าของนาม “ธิดาแห่งทะเล
บอลติก” นครลูกครึ่งท่ีมีประชากรกว่าสี่แสนคน
ท่ีนี่มีท้ังชาวฟินน์ และสวีดิช เนื่องจากฟินแลนด์
เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมัย
พระเจ้าชาร์ของรัสเซีย ได้ทรงขยายอ านาจเข้ามา
ในฟินแลนด์ และได้ย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ ท่ี
เฮลซิงกินับแต่นั้นมา  
จากนั้นน าท่ านเข้าชมโบสถ์ เทมเปลิ โอคิ โอ 
(TEMPPELIAUKIO CHURCH)หรือท่ีรู้จักกันใน
นาม "โบสถ์หิน " (ROCK CHURCH) โบสถ์ซึ่ ง
ออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 
1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันท่ีสร้างอยู่ภายในหิน
ขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย และมีความ
เชื่อว่าหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเรื่อง
เกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้ก็จะสมหวังในสิ่งท่ี
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อธิษฐานทุกประการ จึงท าให้มีผู้คนจ านวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานท่ีนี่ เพราะว่ากันว่าคู่รักท่ีมาจัด
พิ ธีแต่ งงาน ท่ี โบสถ์แห่ งนี้ จะครองรักกันยืนยาว  น าท่ านชมอนุสาวรีย์ซิ เบลิอุส  (SIBELIUS 
MONUMENT ) ตั้งอยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่ Jean Sibelius นักประพันธ์เพลง
คลาสสิก เป็นอนุสาวรีย์ท่ีตั้งอยู่กลางแจ้ง ดูแปลกตา ทันสมัย เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen 
สร้างโดยน าเอาแท่งเหล็ก 600 แท่ง มาเช่ือมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม กว้าง 10.5 
เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารอุ
สเปนสกี้ (USPENSKI CHURCH)เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ส าหรับมหาวิหาร
แห่งนี้ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย ท่ีเคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 
ปี จากนั้นพาชมจัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE)เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และ
มหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย   

15.30 น.       น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ท่ีพร้อมไปด้วย ร้านขายของ , 
คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 

                   (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน) 
16.30 น. เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE [Sea view cabin ห้องพักแบบเห็นวิวทะเล]  
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(ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืน
ค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700บาท) 

วันที่เก้า   สต็อกโฮลม์ (สวีเดน) - ชมเมือง - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - SHOPPING  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน 
(SWEDEN) เป็นนครหลวงอันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก 
น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (CITY  HALL ) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหิน
โมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรอง
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) จากนั้นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (VASA MUSEUM) 
เป็นเรือท่ีถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ 
และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะท่ีโดดเด่นและ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรือล านี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด 
ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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 น าท่านเดินเล่นชม  แกมล่าสแตน (GAMLA STAN )เมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งยุคกลางและยังเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหา วิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์  จากนั้นน าท่านช้อป
ปิ้ง ย่านถนนช้อปปิ้ ง DROTTNINGGATAN ของกรุงสตอ็ คโฮล์ม หรือช้อปปิ้ งท่ีห้างสรรพสินค้าเอ็น
เค NK ซึ่ง เป็น “ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศยั 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องจีน 
ที่พัก  QUALITY HOTEL GLOBE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่สิบ สต็อกโฮลม์ - สนามบิน            (เช้า/-/-) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund) 
13.30น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG961 
  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
วันที่สิบเอ็ด สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ                (-/-/-) 
05.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์  SCANDINAVIA 

 เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์  สวีเดน  แสงเหนือ  11 วัน 8 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลับถงึ เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปีพักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

15  ม.ค 63 25 ม.ค. 63 
TG950 / TG961 

SK4478 

159,000.- 158,000.- 25,000.- 

12 ก.พ. 63 22 ก.พ. 63 159,000.- 158,000.- 25,000.- 

11 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 159,000.- 158,000.- 25,000.- 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG เพ่ิมเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีค่ะ 90,000 – 120,000 
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว TG หักออก 22,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินไทย Thai Airway(TG)  
 ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบท้ังนี้หากสายการบิน

มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด สายการบิน Scandinavian Airline (SK) เส้นทางออสโล - เคิร์ก
เคเนส 

 ค่าท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าล่องเรือส าราญ DFDS และพักค้างคืนบนเรือ 1 คืน เส้นทางโคเปนเฮเก้น -ออสโล 
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 ค่ารถไฟ VR Train และพักค้างคืนบนรถไฟ 1 คืน เส้นทาง เคมิ - เฮลซิงกิ  
 ค่าล่องเรือส าราญ Tallink Silja Line และพักค้างคืนบนเรือ 1 คืน เส้นทาง เฮลซิงกิ – สตอกโฮม 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวและยานพานหะตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน 
 ทิปส าหรับคนขับรถ ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมท้ังทริป 11 วัน  33 ยูโร /ท่าน 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิก
การเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพ่ิม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อน
การเดินทาง 
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2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า
การ 
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทาง 
ได้ตามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิ น
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
6.ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางท่ีระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ใน
กรณีท่ีท่านท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าท่ีอีกครั้ง 
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7.หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา 
เพ่ือกรอกข้อมูลขอคิวในการย่ืนวีซ่า 
8.กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
9.กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับ
เตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่ า จะมีบริการ
เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวัน
เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาท่ีแน่นอน
ก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
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 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท
ฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์
ท้ังหมด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจ
ท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น 
ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่า
ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อ

ประโยชน์ของท่านเอง** 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฟินแลนด์ 
เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ประกอบด้วย 
1. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาดกว้าง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตรพื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผม
ให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูท้ังสองข้าง  ห้ามสวมแว่นหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
2. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุการใช้งานเดินทางไปและกลับเหลือไม่น้อยกว่า 180 วัน  
   และมีหน้าว่าง 2 หน้าส าหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์) 
   2.1 หนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าเล่มปัจจุบัน 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน  
4.ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
5.ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาใบส าคัญหย่า **เป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า** 
6. จดหมายรับรองการท างาน  

          6.1 ส าหรับเจ้าของกิจการ (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) 
กรณีท่ีผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจาก
กระทรวงพาณิชย์  

           6.2 ส าหรับพนักงานบริษัท (อายุเอกสารไม่เกนิ 1 เดือน) 
หนังสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง วันเริ่มท างาน 
วันท่ีได้รับอนุมัติให้ลา (ให้ใช้”TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตในการยื่น ) 

         6.3 ส าหรับนักเรียนและนักศึกษา  (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน) 
                  ต้องขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมบัตรนักเรียน หรือ บัตรนักศึกษาด้วย 
                   เอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ      

7. หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย 
    7.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 
    7.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษ
ถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต และต้องขอกับธนาคารไม่เกิน 15 วันจากวันท่ียื่นวีซ่า 
หมายเหตุ : ผู้สมัครควรเลือกบัญชีท่ีมีเงินฝากไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท** 
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***  กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้  
       - หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผู้สนับสนุนและชื่อผู้เดินทางชัดเจน 

             - สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ 
             - จดหมายภาษาอังกฤษพร้อมลงชื่อและลายเซ็น ท่ีระบุเนื้อหาว่ารับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง 
             - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเกิด 
** ในกรณีท่ี เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จ าเป็นท่ีจะต้องมีหนังสือยินยอมท่ีออกจาก
อ าเภอ พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าเดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหน้า
ส าเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ ส าเนา หน้าวีซ่า Schengen ท่ียังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับ
ตั๋วเคร่ืองบินท่ีสามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้***  
 
เวลาการอนุมัติผลวีซ่าประมาณ 15วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ อาจช้าหรือ
เร็วกว่าก าหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้
 
         
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

**** การพิจารณาผลVISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

พิจารณาใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น  ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีvisa ไม่ผ่านทุกกรณี **** 

 

 

*** หมายเหตุ ***     -   ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ 
1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดนิทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   _____________________________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  _______________________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ____________________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
 
        

วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ______________________ 
        สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   __________________________________________________________ 
โทรศัพท์มือถือ  ______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :           โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ได้จดทะเบียน            หย่า             

หม้าย 
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ________________________________________ 
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   _______________________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   _________________________ 
       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  ___________________________________ 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลง
รายละเอียดอื่นๆ  
ลงในช่องว่าง 
3.1) ชื่อบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
_________________________________________________________________________________ 
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3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
_________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
_________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีท่านก าลังศึกษาอยู่  
_________________________________________________________________________________ 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 
           มี     วันท่ีออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหน้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  __________________วันหมดอายุวีซ่า  __________________ 
ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  __________________วันหมดอายุวีซ่า  __________________ 
ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซ่า  __________________วันหมดอายุวีซ่า  __________________ 
ประเทศ ______________  วันท่ีออกวซี่า  __________________วันหมดอายุวีซ่า  __________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด   
                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  
                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ _____________________ วันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใช้จ่ายเอง        
มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  ระบุชื่อ_________________________________ความสัมพันธ์____________ 


