
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวเีดน 11 วนั 8 คืน ม.ค - มี.ค 63 บินตรงการบินไทย (+บินภายใน 1ขา) 
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วนัที ่1  สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดยมี
เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ • โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) • ชมเมืองโคเปนเฮเก้น • ช้อปป้ิงถนนสตรอยก์ • ล่องเรือ DFDS 

          (-/กลางวนั/เยน็) 

00.50น. ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเกน้ (COPENHAGEN) เท่ียวบินท่ี TG 950 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเส้ือผ้า 1 ชุด และของใช้ทีจ่ าเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเลก็  
เพ่ือพกัค้างคืนบนเรือ 1 คืน ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเกบ็ไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ *** 

  

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก เจา้ของช่ือสวรรคแ์ห่งเมืองท่า 
ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชม.)  
น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน ถ่ายรูปด้านหน้าของ พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) 
(ภายนอก) ท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ 
ปัจจุบนัยงัเป็นท่ีประทบัของพระราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก  

จากนั้น ชมน ้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) มีต านานเล่าขานวา่ เทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้
พระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพื้นดินข้ึนมาจากใตน้ ้ า ใหเ้กิด
เป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวนัน้ี แวะถ่ายรูปคู่กบั เงือกนอ้ย (LITTLE MERMAID) สัญลกัษณ์ของเมือง ใกลก้นัเป็น
ยา่นท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้และเรือส าราญเทียบท่าอยู ่ 
 



 

 

 ที่น่ีเป็นสถานที่ยอดฮิตที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเลยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมา
เทีย่ว เพือ่เกบ็ภาพคู่กบัรูปป้ัน The Little Mermaid 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
จากนั้น อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนสตรอยก ์(STROGET) ถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในโลก ร้านบนถนนชอ้ปป้ิงสาย
หลกัของเมืองเต็มไปดว้ยแบรนด์ดงัท่ีเราคุน้เคยดี ตั้งแต่ Louis Vuitton ไปจน Urban Outfitter และ Zara ท่ีไม่ว่า
ใครจะเขา้มาแลว้ก่ีเมืองก่ีสาขา ก็ไม่สามารถหยุดขาตวัเองไม่ให้เดินเขา้ไปซ ้ าได ้แต่ท่ีน่าสนใจมากกวา่คือร้านของ
แบรนดดี์ไซเนอร์ทอ้งถ่ินช่ือดงัอยา่ง Wood Wood, Stine Goya, Henrik Vibskov ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณน้ีเช่นกนั  

*** ประเทศเดนมาร์ก ถอืเป็นอีกประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักช้อปฯ เพราะสามารถท า Tax Refund ได้เยอะ สามารถได้เงินคืนราวๆ 

18-19% ของราคาสินค้าทีซ้ื่อ (แต่ต้องซ้ืออย่างน้อย 300 DKK ภายในวันเดียวกนัและร้านเดียวกนั) *** 
 

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ ท่าเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS เพื่อท าการเช็คอิน 
 ** การนอนบนเรือ กรุณาเตรียมกระเป๋าแยกชุดส าหรับคา้ง 1 คืน เพื่อความสะดวกสบาย ** 
16.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย ์ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีบนเรือมากมาย ร้านอาหาร 

สปา การแสดงโชวแ์ละอ่ืนๆ 
ค ่า                       รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารบนเรือ แบบบุฟเฟต ์

พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS หอ้งแบบมีหนา้ต่างเตียงคู่ 
 

วนัที ่3  ออสโล (นอร์เวย์) • ชมเมืองออสโล • พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ • สนามบินออสโล              (เช้า/กลางวัน/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
เดินทางถึงท่าเรือในออสโล จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองออสโล ถ่ายรูปดา้นหน้า โอเปร่าเฮา้ส์ (OPERA HOUSE) 
แลนด์มาร์คส าคญั เป็นศูนยว์ฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในนอร์เวย ์เป็นท่ีตั้งของคณะอุปรากรและบลัเล่ต์ระดบัชาติ 
อาคารรูปทรงเลขาคณิตท่ีสร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์แปลกสะดุดตาไม่
เหมือนกบัท่ีอ่ืนในโลก ออกแบบใหดู้เหมือนธารน ้าแขง็ยกัษโ์ผล่ข้ึนมาจากน ้า และมีสะพานท่ีลาดเอียงสีขาวโพลน 
น าท่าน ถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ย ลกัษณะของอาคาร
หอคอยคู่ ตั้ งอยู่บริเวณริมแม่น ้ า ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) อีกทั้งโรงละคร  แห่งชาติ (THE OSLO OPERA 

HOUSE) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณ ชายฝ่ังของออสโลให้เกิดเป็นพื้นท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรับผงั
การจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมืองออสโล ผา่นชมพระบรมมหาราชวงั (ROYAL PALACE) และ AKERHUS FORTRESS 
สถานส าคญัประจ าเมืองและมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเด่นท่ีเหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  
จากนั้นน าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือไวก้ิงโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้างจาก
ไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือใน
ชีวติประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี  



 

 

 น าท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติท่ีมีประติมากรรมอนัแสดงถึง
ความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการด้ินรนต่อสู้ ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงัของกุสตาฟ วิเกอร์
แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนท่ีสูงถึง 17 เมตร ท่ียิ่งใหญ่ และมีช่ือเสียงท่ีสุดซ่ึงท่านไม่ควรพลาด
ชมในหมู่ปฏิมากรรมทั้งหมด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
จากนั้นน าท่าน ชมลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น (HOLMENKOLLEN SKI JUMP ARENA) น้ีตั้งสูงตระหง่านอยู่บน
ยอดเขา เป็นสถานท่ีจดัการ แข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออสโล 

17.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES)โดยสายการบินสแกนดิเนเวยีน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SK 4478 
 20.00 น.  เดินทางถึง เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือสุดของนอร์เวย ์ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 

ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. หรือรู้จกักนัในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บา้นหลากสีสัน
สไตลน์อร์วเีจียน นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นเมืองสุดทา้ยของเส้นทางเรือส าราญเหนือสุดของนอร์เวย ์HURTIGRUTEN 
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั   
ท่ีพกั THON KIRKENES HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ทศันวิสัยโดยรอบโรงแรมท่ีค่อนขา้งปลอดโปร่งไร้
มลพิษ ช่วยใหมี้โอกาสมองเห็นความสวยงามของแสงเหนือได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในวนันั้นๆ 

วนัที ่4                เคิร์กเคเนส • KING CRAB SAFARI • โรงแรมหิมะ • ซาลเิซก้า (ฟินแลนด์) • ล่าแสงเหนือ   
                                       (เช้า/ปูยกัษ์/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
Activities น าท่านสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่กบักิจกรรมท่ีโด่งดงัท่ีสุดของเคิร์กเคเนส จบัปูยกัษ์ (KING CRAB SAFARI) 

กิจกรรมท่ีถือก าเนิดข้ึนในปี 1996 เรือ RIVERBOAT น าท่านสู่ BORIS GLEB สัญลกัษณ์ท่ีใช้เป็นเขตพรมแดนของ
นอร์เวย-์รัสเซีย ท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวการใชชี้วิตของคนทั้งสองประเทศท่ีต่างการปกครอง เจา้หนา้ท่ีจะโชวว์ิธีการ
จบัปูยกัษใ์หท้่านไดถ่้ายรูปกบัปูยกัษแ์ละปรุงอาหารม้ือพิเศษใหท้่านไดล้ิ้มรสเน้ือปูยกัษแ์บบสดๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั พิเศษ!!! เมนูปูยกัษล้ิ์มรสอาหารปรุงพิเศษจากเน้ือปูยกัษแ์บบสดๆ 
น าท่าน ชมโรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) เป็นโรงแรมท่ีสร้างจากน ้ าแข็งและหิมะทั้งหลงัยกเวน้ห้องอาหารและท่ี
พกัส ารองส าหรับผูท่ี้ทนหนาวไม่ไหว ซ่ึงเปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน ธันวาคม –  เมษายน ซ่ึง
หลังจากนั้นโรงแรมจะเร่ิมละลายและต้องสร้างใหม่ ในช่วงหน้าร้อนโรงแรมแถบน้ีจะมีบริการห้องพกัแบบ
กระท่อมกระจกเป็นหลงัๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิเซกา้ (SAARISELKA) อยูท่างตอนเหนือของฟินแลนด์มี
ช่ือเสียงอยา่งมาก ทางดา้นท่ีพกั รีสอร์ทและเป็นพื้นท่ีทางตอนเหนือของแลปแลนด์ท่ีมีโอกาสเห็นแสงเหนือไดม้าก
ท่ีสุด 



 

 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต ์
ท่ีพกั NORTHER LIGHT VILLAGE (GLASS VILLA) หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
โรงแรมสไตล ์CABIN หลงัคากระจก สร้างดว้ยกระจกน าความร้อนแบบพิเศษ ซ่ึงจะท าใหร้ะดบัอุณหภูมิภายในห้อง
อบอุ่นตลอด พร้อมหอ้งน ้าส่วนตวั และหอ้งอาบน ้าแบบฝักบวัภายในห้องพกัเป็นการเปิดประสบการณ์การเฝ้ามอง
แสงเหนือในรูปแบบใหม่ท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจไม่มีวนัลืม 

21.00 น. ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ ออกตามล่าหาแสงเหนือ AURORA HUNTING โดยจะน าท่านนัง่รถลากเล่ือนโดย
กวางเรนเดียร์ (REIDEER – SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปตามทุ่งหิมะเพื่อตามล่าหาปรากฏการณ์แสง
ออโรร่า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะข้ึนในบริเวณแถบขั้วโลก 
โดยบางคร้ังจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ ข้ึนอยู่กับแหล่งก าเนิดปรากฏการณ์แสงออโรร่าเป็นตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ท่ีน่าท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในอวกาศท่ีใกลพ้ื้นโลก อาจปรากฏเป็นวงน่ิง แลว้ระเบิดออกมาเป็นสี
ต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที บางคร้ังจะปรากฏเหมือนจะแตะกบัพื้นหรือในเวลาอ่ืนอาจพุ่งสูงข้ึนสู่
ทอ้งฟ้าแต่ความจริงแลว้เกิดข้ึนท่ีความสูงจากพื้นโลก (Altitudes) ประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตร (กิจกรรมตามล่า
แสงเหนือประมาณ 2 ชัว่โมง) จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกัเพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั
ยามค ่าคืนอนัสุดแสนประทบัใจ 

วนัที ่5 ซาลเิซก้า • โรวาเนียม ิ• ฮัสกีซ้าฟารีฟาร์ม                   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ และ
หากโชคดีท่านอาจไดพ้บเห็นฝงูกวางเรนเดียร์ท่ีออกหากินในเวลากลางวนัตลอดเส้นทางท่านจะไดเ้ห็นภูมิประเทศ
อนัแปลกตา หิมะ สลบักบัทิวสน และผนืน ้าท่ีจบัตวัเป็นน ้ าแขง็ นบัเป็นทศันียภาพอนัแปลกตาและสวยงามมาก ซ่ึง
สามารถเห็นไดเ้พียงช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนดน้ี์เท่านั้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
Activities จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฮสัก้ีซาฟารีฟาร์ม (HUSKY SAFARI) พร้อมสัมผสักบัความน่ารักและแสนรู้ของสุนขัพนัธ์ุ

ไซบีเรียนฮสัก้ี ซ่ึงเป็นสุนขัท่ีแข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปดว้ยพลงั เป็นคุณสมบติัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษท่ีมาจาก
ส่ิงแวดลอ้มท่ีหนาวเยน็อยา่งรุนแรงของไซบีเรียให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์การนัง่รถลากเล่ือนโดยสุนขัไซบี
เรียนฮสัก้ี พร้อมจิบชา กาแฟ เพื่อคลายหนาว 

 ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 
ท่ีพกั SCANDIC ROVANIEMI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 
 



 

 

วนัที ่6  โรวาเนียมิ • SNOW MOBILE • หมู่บ้านซานตาคลอส • เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล • เคมิ         (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
Activities น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจในการ ขบัข่ีสโนวโ์มบิล (SNOW MOBILE) พาหนะท่ีคล่องตวัท่ีสุด

ในการเดินทางบนหิมะหรือน ้ าแข็ง โดยท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการขบัข่ีท่ีถูกตอ้ง สนุกสนานและปลอดภยั จาก
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ และช านาญเส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียวแบบสโนวโ์มบิลซาฟารีมีการจดัเตรียมเคร่ืองกนั
หนาวใหท้่านอยา่งครบถว้นตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ถ่ายรูป

กับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อก าหนดขอบเขตของ
บริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอยูท่ี่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตวับ่งบอกจุดเหนือ
สุดท่ีในเวลา 1 ปีคนท่ีอยูแ่ถบน้ี มีโอกาสไม่พบกบัพระอาทิตยข้ึ์นเลยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง หรือพระอาทิตยไ์ม่ตก
เลยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง น าท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (SANTA CLAUS OFFICE) หรือท่ีท าการของ
ซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย พร้อมทั้งให้ท่านได้พบกับลุงซานตาคลอสตัวโตในชุด
คริสตม์าสสีแดงท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียวทุกท่านดว้ยสีหนา้ท่ียิม้แยม้  
น าท่านแวะชม ท่ีท าการไปรษณีย์ซานตาคลอส (SANTA CLAUS MAIN POST OFFICE) ท่านสามารถเลือกซ้ือ
ไปรษณียบตัรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานตาคลอสส่งกลบัมายงั
ประเทศไทยได ้ณ ท่ีท าการไปรษณียน้ี์อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บา้นซานตาคลอสท่ีประดบัประดา
ดว้ยธีมคริสตม์าสอนัสวยงามตามอธัยาศยัหรือจะเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก ภายในหมู่บา้นซานตาคลอสแห่งน้ี  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) เมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ริมอ่าวน ้ าลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณ
ทางตอนเหนือของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีมีความส าคญัของแลปแลนด์เน่ืองจากเป็นท่ีประจ าการของเรือตดัน ้ าแข็งและมีการจดัเทศกาลปราสาทในทุกๆ ปี
นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของเหมืองแร่โครเม่ียมแห่งเดียวในทวีปยุโรปอีกดว้ย เดินทางถึงเมืองเคมิ น าท่านท่านเขา้สู่
โรงแรมท่ีพกั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่7 เคมิ • SAMPO ICEBREAKER • SNOW CASTEL • รถไฟแบบตู้นอน          (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
Activities  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือตดัน ้ าแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในโลก หลงัจากปลดประจ าการ

แลว้ มีการน ามาให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัความหฤหรรษก์บัประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน ้ าแข็งท่ีบดทลาย



 

 

มากวา่ 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตดัน ้ าแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์ ซ่ึงใชล่้องในอ่าวบอทเนีย มีน ้ าหนกัถึง 
3,500 ตนั สร้างข้ึนในปี 1961 การล่องเรือแซมโป้ จะให้ความรู้สึกท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีน่าจดจ าของ
ธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะท่ีเรือขนาดใหญ่แบ่งน ้ าแข็งออกเป็นสองฝ่ัง พร้อมกบัช่ืนชมความงามของทุ่งน ้ าแขง็
ขนาดใหญ่ ประกอบกบัทอ้งฟ้า ดวงอาทิตยท่ี์สะทอ้นกระทบปุยหิมะท่ีปกคลุมเป็นสีขาวบริสุทธ์ิ เรือตดัน ้าแข็งน้ีจะ
เจาะน ้าแขง็ท่ีหนากวา่ 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน ้าท่ีหนาวจบัขั้วหวัใจใหน้กัท่องเท่ียวลองทา้ทายลงไปนอนลอยคอ
ในน ้ าแข็งแบบเยน็สุดขั้ว สัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจกบัการลอยตวัในทะเลน ้ าแข็ง ดว้ย
ชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
น าท่านชม SNOW CASTEL อนัเป็นผลงานประติมากรรมระดบัโลก โดยคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 19 ในทุกๆ ปีของฤดูหนาว 
จะมีการรังสรรคผ์ลงานอนัยิง่ใหญ่ ทีมงานผูช้  านาญการจะเร่ิมการแกะสลกั และน าเอาน ้ าแข็งกอ้นมหึมามาตกแต่ง
เป็นรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจ าลองแบบใหเ้ป็นเมืองน ้าแขง็ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยฝีมือมนุษย ์ 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเคมิ 
*** กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนรถไฟ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของท่าน *** 

19.29 น. ออกเดินทาง นัง่รถไฟแบบ OVERNIGHT TRAIN สู่กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI)   
*** เชิญท่านหลบัพกัผอ่นบนรถไฟแบบตูน้อน ชั้น UPPER DESK WITH BUNK BED (เตียง 2 ชั้น) 
รวมหอ้งอาบน ้าและหอ้งน ้าในตวั (ไม่มีบริการพนกังานยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ) 

            วนัทงีกิ (เดินทางถึงสถานีรถไฟ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนดเ์จา้ของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอล

ติก” นครลูกคร่ึงท่ีมีประชากรกวา่ส่ีแสนคนท่ีน่ีมีทั้งชาวฟินน์ และสวดิีช เน่ืองจากฟินแลนดเ์คยอยูใ่นอารักขาของ

สวเีดนในอดีต ต่อมาในสมยัพระเจา้ชาร์ของรัสเซีย ไดท้รงขยายอ านาจเขา้มาในฟินแลนด ์และไดย้า้ยเมืองหลวงมา

ตั้งอยูท่ี่เฮลซิงกินบัแต่นั้นมา จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เข้าชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (TEMPPELIAUKIO CHURCH) หรือท่ีรู้จักกันในนาม "โบสถ์หิน" (ROCK 

CHURCH) โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันท่ีสร้างอยูภ่ายใน
หินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทนัสมยั และมีความเช่ือวา่หากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิษฐานเร่ืองเก่ียวกบัความรัก
ในโบสถ์น้ีก็จะสมหวงัในส่ิงท่ีอธิษฐานทุกประการ จึงท าให้มีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาจัดพิธีแต่งงานท่ีน่ี 
เพราะวา่กนัวา่คู่รักท่ีมาจดัพิธีแต่งงานท่ีโบสถแ์ห่งน้ีจะครองรักกนัยนืยาว  
น าท่าน ชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (SIBELIUS MONUMENT) ตั้งอยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้างข้ึนเพื่อสดุดีให้แก่ Jean 

Sibelius นกัประพนัธ์เพลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูก่ลางแจง้ ดูแปลกตา ทนัสมยั เป็นผลงานของศิลปิน Eila 



 

 

Hiltunen สร้างโดยน าเอาแท่งเหล็ก 600 แท่ง มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม กวา้ง 10.5 
เมตร ลึก 6.5 เมตร หนกั 24 ตนั ตั้งอยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเด่นเป็นสง่า  
น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารอุสเปนสก้ี (USPENSKI CHURCH) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ 
ส าหรับมหาวิหารแห่งน้ีถือวา่เป็นเคร่ืองแสดงถึงความสัมพนัธ์ของฟินแลนด์กบัรัสเซีย ท่ีเคยปกครองฟินแลนด์อยู่
ถึง 108 ปี จากนั้นน าท่านสู่ จตุัรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหา
วหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั   

15.00 น.         น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลง เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ท่ีพร้อมไปดว้ย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านคา้ปลอด
ภาษี, ร้านอาหาร, SAUNA, SPA ฯลฯ 

 *** กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของท่าน *** 
16.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงสตอ็กโฮลม์ (STOCKHOLM) โดยเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า แบบสแกนดิเนเวยีนบุฟเฟ่ต์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 
พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE (SEA VIEW CABIN หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล) 
** ในกรณีท่ีห้องพกั SEA VIEW CABIN มีจ  านวนหอ้งท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืน
ค่าใชจ่้ายใหท้่านล่ะ 700 บาท ** 

วนัที ่9  สต็อกโฮล์ม (สวเีดน) • ชมเมืองสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการ • สถานีรถไฟใต้ดิน • พพิธิภณัฑ์เรือวาซา • แกมล่าสแตน
                                               (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ   
เดินทางถึงท่าเรือในกรุงสต็อกโฮลม์ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม กรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงใหญ่แสน
สวยของประเทศสวีเดน (SWEDEN) เป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรั้บขนานนามว่า ราชินี
แห่งทะเลบอลติก  
น าท่าน เขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮล์ม (CITY  HALL) ซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของ
สวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize) จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลกกรุงสต็อกโฮล์ม (STOCKHOLM METRO) เสมือนเป็น
พิพิธภณัฑ์ศิลปะใตดิ้นท่ีใหญ่ และยาวท่ีสุดในโลก เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบนัมีจ านวน 100 สถานี โดย
เป็นสถานีใตดิ้น 47 สถานี และยกระดบั 53 สถานี มีจ  านวน 10 เส้นทาง จดัเป็นกลุ่มสาย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสายสีน ้า



 

 

เงิน แดง และเขียว มีระยะทางยาวกว่า 110 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซ่ึงแต่ละสถานี จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีธีม
โดยเฉพาะ ตกแต่งดว้ยสีสันสดใส ลวดลายสวยงาม ทั้งสวย ทั้งน่าต่ืนตาต่ืนใจ ถูกสร้างสรรคโ์ดยศิลปินกวา่ 150 คน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซา (VASA MUSEUM) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษา
ช้ินส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยช้ิน เรือวาซาเป็น
ทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑ์ประกอบไป
ด้วยนิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับเรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิงยา่นแกมล่าสแตน (GAMLA 

STAN AREA) เป็นย่านเมืองเก่าท่ีอยู่มาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีผูม้าเยือน Stockholm ก็มกัจะแวะมา 
"Gamla Stan" ในภาษาสวีเดน แปลวา่ เมืองเก่า ท่ีน่ีมีมาตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งเมืองสต็อกโฮล์ม เป็นส่วนท่ีเก่าแก่และ
ล ้าค่าทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุดในเมืองเลยทีเดียวผสมผสานกบัความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งจีน 
ท่ีพกั QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัที ่10              สต็อกโฮล์ม • สนามบินสต็อกโฮล์ม                (เช้า/-/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.30 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม-อาร์ลันดา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 961 
  ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

วนัที ่11  กรุงเทพฯ          

05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 
และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์  SCANDINAVIA 

 เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์  สวเีดน  แสงเหนือ  11 วนั 8 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลบัถึง เทีย่วบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พกัเดี่ยว 

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 ม.ีค. 63 21 ม.ีค. 63 159,000.- 158,000.- 25,000.- 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีค่ะ 90,000 – 120,000 
ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ TG หกัออก 22,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินไทย Thai Airway (TG)  
 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งน้ีหากสายการบินมีการแจง้

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ชั้นประหยดั สายการบิน Scandinavian Airline (SK) เส้นทางออสโล - เคิร์กเคเนส 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าล่องเรือส าราญ DFDS และพกัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เส้นทางโคเปนเฮเกน้ -ออสโล 
 ค่ารถไฟ VR Train และพกัคา้งคืนบนรถไฟ 1 คืน เส้นทาง เคมิ - เฮลซิงกิ  



 

 

 ค่าล่องเรือส าราญ Tallink Silja Line และพกัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เส้นทาง เฮลซิงกิ – สตอกโฮม 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวและยานพานหะตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 
 ทิปส าหรับคนขบัรถ ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 50,000USD / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทางค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร รวมทั้งทริป 11 วนั  33 ยโูร /ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 50,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 



 

 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี
ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
6.ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ีท่าน
ท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
7.หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วซ่ีาส่งกลบัมา เพื่อกรอก
ขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 
8.กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึง
เป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
9.กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบเด่ียวSingleห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะ
ไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั
ทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 



 

 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์

ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาฟินแลนด์ 
 

เอกสารประกอบการย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ประกอบด้วย 
 
1. รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาดกวา้ง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตรพื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ให้
ชดัเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  หา้มสวมแวน่หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
2. หนังสือเดินทาง (ตอ้งมีอายกุารใชง้านเดินทางไปและกลบัเหลือไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั  
   และมีหนา้วา่ง 2 หนา้ส าหรับวซ่ีาสต๊ิกเกอร์) 
   2.1 หนงัสือเดินทางเล่มก่อนหนา้เล่มปัจจุบนั 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น  
4.ส าเนาการเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถา้มี) 
5.ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาใบส าคญัหยา่ **เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการกรอกแบบฟอร์มขอวซ่ีา** 
6. จดหมายรับรองการท างาน  

          6.1 ส าหรับเจ้าของกจิการ (อายเุอกสารไมเ่กิน 3 เดือน) 
กรณีท่ีผูย้ืน่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ใหค้ดัหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั หรือจดทะเบียนการคา้จากกระทรวงพาณิชย ์ 

           6.2 ส าหรับพนักงานบริษัท (อายเุอกสารไม่เกิน 1 เดือน) 
หนงัสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (ตวัจริง) ระบุ ช่ือ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง วนัเร่ิมท างาน วนัท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหล้า (ใหใ้ช”้TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

         6.3 ส าหรับนักเรียนและนักศึกษา  (อายเุอกสารไม่เกิน 1 เดือน) 
                  ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา เท่านั้น พร้อมบตัรนกัเรียน หรือ บตัรนกัศึกษาดว้ย 
                   เอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ      

7. หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
    7.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
    7.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผู้สมคัรต้องขอกับธนาคาร ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถกูต้องตรงตาม
กับพาสปอร์ต และต้องขอกับธนาคารไม่เกิน 15 วันจากวนัท่ีย่ืนวซ่ีา 
หมายเหตุ : ผูส้มคัรควรเลือกบญัชีท่ีมีเงินฝากไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท** 
 
***  กรณีท่ีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารของผูส้นบัสนุนดงัน้ี  



 

 

            - หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน 

             - สเตทเมน้บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน เป็นภาษาองักฤษ 

             - จดหมายภาษาองักฤษพร้อมลงช่ือและลายเซ็น ท่ีระบุเน้ือหาวา่รับรองค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดินทาง 

             - เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเกิด 

 
** ในกรณีท่ี เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ถา้ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมท่ีออกจากอ าเภอ พร้อม

แปล ภาษาองักฤษ หรือ ถา้เดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวซ่ีาอยูแ่ลว้สามารถท่ีจะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดา

หรือมารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วซ่ีา Schengen ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่ไปพร้อม

กนัจึงจะสามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได*้**  

เวลาการอนุมติัผลวซ่ีาประมาณ 15วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนด

ข้ึนอยูก่บัสถานทูต         ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 

         

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

**** การพิจารณาผลVISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีvisa 

ไม่ผา่นทุกกรณี **** 

 

 

*** หมายเหตุ ***     -   ค่าแปลเอกสารทกุอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์  

 



 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศฟินแลนด์ 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

             



 

 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัท่ีออกวซ่ีา และวนัท่ีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   

 

 


