ชมเมืองสต๊ อกโฮม * เรือเฟอร์ รี่ TALLINK / SILJA LINE ล่องทะเลบอลติก * กรุงทาล์ลนิ
พระราชวังแคทเดอริก * เฮลซิงกิ * อูลู * เคมิ * ภัตตาคารน้าแข็ง 365 โรวาเนียมิ * เรื อตัดนา้ แข็ง Icebreaker
หมู่บ้านซานตาคลอส * พักโรงแรมห้ องกระจก (GLASS IGLOO)
ขับสโนว์โมบิล * กิจกรรมจับปูยักษ์ * ฟาร์ มกวางเรนเดียร์ * นั่งเลื่อนสุ นัขฮัสกี้ * ล่าแสงเหนือ

ไฮไลท์ การเดินทาง
1.บินตรงโดยการบินไทย รวมไฟล์ทภายในจาก เฮลซิงกิ-อูลู // ลูเล-สต๊ อคโฮล์ม
2.นั่งเรื อสาราญ ระหว่างสต๊อคโฮล์ม – ทาล์ ลนิ น์ ห้ องพักวิวทะเล(Seaview)
3.เที่ยวชมเมืองเก่าทาล์ลนิ (Tallinn) เมืองมรดกโลก
4.นั่งเรื อเฟอร์ รี่ชมหมู่เกาะ(Archipelago) พร้ อมเที่ยวชมกรุงเฮลซิงกิ เทพธิดาแห่ งทะเลบอลติค
5.นั่งเรื อตัดน้าแข็งในทะเลบอธเนียประสบการณ์สุดมันส์
6.ขับสโนว์โมบิลแบบเต็มอิม่ สองชั่วโมง
7.นั่งเลื่อนสุ นัขฮัสกีต้ ะลุยทุ่งหิมะ(8-10 กิโลเมตร) จัดเต็ม
8.นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ ชมวิวป่ าสนและทุ่งหิมะ
9.กิจกรรมจับปู นอร์ เวย์ คิงแครป พร้ อมบุฟเฟ่ ต์ ปูแบบเต็มอิม่
10.ช้ อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมในกรุงสต๊ อคโฮล์มก่อนกลับเมืองไทย

วันแรกของการเดินทาง(1)
22.00

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) – สต๊ อกโฮม (สวีเดน)

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง(2)
สต๊ อกโฮล์ม – ชมเมือง – เรื อเฟอร์ รี่ TALLINK – SILJA LINE
ล่องทะเลบอลติก – กรุงทาล์ลนิ (พักบนเรื อ 1 คืน ห้ อง SEAVIEW)
01.10

เหิรฟ้าสู่กรุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG962

เที่ยง

เดินทางถึงกรุ งสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางใจกลางกรุ งสต๊อกโฮล์ม เมือง
หลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้รับขนานนามว่า
เมืองแห่ งประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ
ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาท
ราชวังตั้ง อยู่ริม น้ าและตามเนิ นสู ง ต่ า เกาะใหญ่น้อย 14
เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มา
ลาเร็ น ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
โลก นาท่านขึ้นสู่
ชมความสวยงามของกรุ งสต๊อกโฮล์มจากด้านบนเนิ นเขา
เข้าชม
สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และ
มุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” ที่ซิต้ ีฮอลล์น้ ี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเข้าสู่

07.00

15.00

ค่า

เป็ นที่อยู่อาศัยของ พระมหากษัตริ ยส์ วีเดนในปั จจุบนั เป็ นพระราชวังที่ก่อสร้างด้วยอิฐ หลังคาถูกปกคลุม
ด้วยทองแดงและยังเป็ น 1 ในพระราชวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรื อสาราญขนาดมหึ มา Tallink - Silja Line ซึ่ งเป็ นเรื อสมุทร
ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก
เพลิ ด เพลิ น กับ ความสนุ ก สนานมากมายในเรื อ อาทิ
ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์ , ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์
สันทนาการส าหรั บ ครอบครั ว , ร้ า นค้า ปลอดภาษี และ
เสี่ ยงโชคในคาสิ โนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของ
หมู่ เกาะแก่ ง หิ น ท่ า เรื อ และบ้า นไม้ส มัย ศตวรรษที่ 19
ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย
กรุ งสต็อกโฮล์ม-กรุ งทาล์ลิน อิสระกับการพักผ่อนบนเรื อ
บริ การอาหารมื้ อค่า แบบบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลเมนู พิเศษ สแกนดิเนเวียนซี ฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ ภัตตาคาร
ภายในเรื อ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆ
พร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรู หราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

หากต้ องการอัพเกรดห้ องพักเป็ นห้ องสวีท กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่

วันที่สามของการเดินทาง(3)
เช้า
09.30

เที่ยง
บ่าย

กรุงทาล์ลนิ – ชมเมือง – พระราชวังแคทเดอริก

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารบนเรื อ
ถึงกรุ งทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนี ย จากนั้นนาท่านชมกรุ งทาล์ลินน์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอสโตเนี ยและเป็ นเมือง
หลวง และเป็ นศูนย์กลางสาคัญสาหรับอุตสาหกรรมและ
การเมื อ งระดั บ ภู มิ ภ าค ทาลลิ น น์ ก่ อ ตั้ง ขึ้ น ในช่ ว งต้น
ศตวรรษที่ 13 ติดกับอ่าวฟิ นแลนด์ และเป็ นที่ต้ งั ของท่าเรื อ
น้ าที่ สาคัญ

โบสถ์เซนต์แมรี่
(Saint Mary Church) หรื อในอี ก ชื่ อ หนึ่ ง คื อ Dome
Church เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมื องสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ ก เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิ ค โบสถ์แห่ งนี้ ก่อตั้งขึ้น
ก่อนปี 1233 และสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งนับแต่น้ นั มา โบสถ์แห่งนี้จดั แสดงรู ปแบบสถาปั ตยกรรมผสมผสานกัน ตัว
อาคารหลักที่มีหลังคาโค้งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14 ในขณะที่หอคอยสไตล์บาโรกเป็ นส่ วนเสริ มจากช่วงปลาย
ทศวรรษ 1770
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม
เพื่ อ เป็ นที่
ประทับของพระราชินีแคทเธอรี น โดยพระราชวังแห่ ง นี้
ได้รับ การออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิ ก ชาว
อิ ต าลี ใ นปี ค.ศ. 1930 แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน ได้ก ลายมาเป็ น
พิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้
ท่ า นจะได้ ช มความงดงามของสวนบริ เวณโดยรอบ
พระราชวังเก่าแห่งนี้ดว้ ย จากนั้นเดินทางสู่
อัธยาศัย

ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)

เช้า
........

เที่ยง
บ่าย

ค่า
20.00

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
ทาล์ลนิ – นั่งเรื อเฟอร์ รี่สู่ กรุงเฮลซิงกิ(ฟิ นแลนด์) – อูลู

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรื อเฟอร์รี่ Tallink - Silja Line หรื อ Viking Line กลับสู่กรุ งเฮลซิงกิ (ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชัว่ โมง)
หลัง อาหาร ชมกรุ ง เฮลซิ ง กิ เมื อ งหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ซึ่ ง เป็ นเมื อ งศู น ย์ก ลางขนบธรรมเนี ย ม ซึ่ ง มี
สถาปั ตยกรรมแบบ ผสมผสาน
ระหว่ า งสวี ดิ ช และรั ส เซี ย เจ้า ของ
สมญานาม “ธิ ดาสาวแห่ งทะเล บอล
ติก” แล้วนาท่านเข้าชม “
ที่ ส ร้ า งขึ้ นโดย การขุดเจาะ
ในซอกหิ นแกรนิ ตขนาดมหึ มา หาก
ท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์
หิ น แห่ ง นี้ จะมี รู ป ร่ า งคล้า ยจานบิ น
โบสถ์ซ่ ึ งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสี ยงที่ดี
ต่อจากนั้นเยี่ยมชม
จากนั้นพาชม
นาท่านชม “อนุ สาวรี ยซ์ ิ เบลิอุซ ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผูแ้ ต่งเพลงฟิ นแลนเดียที่
สวนสาธารณะเวลล์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินเล่น “ตลาดนัดริ มทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสี ยงนอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขาย
ของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิ ด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็ นที่ต้ งั สถานที่สาคัญ อาทิ
ทาเนี ยบประธานาธิ บดี , ศาลากลางและโบสถ์ และย่าน
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน / สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ
เดินทางสู่เมืองอูลู โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่.....

21.00

ถึงเมืองอูลู หลังจากรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางเข้าที่พกั

ที่พกั : SCANDIC HOTEL OULU / หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง(5)
อูลู – เคมิ – ภัตตาคารน้าแข็ง 365 – เรื อตัดน้าแข็ง (Ice Breaker)
โรวาเนียมิ
เช้า

เที่ยง

บ่าย

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ เมือง
(105 กม.) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริม
อ่าวบอทเนี ย ในเขตแลปแลนด์ของฟิ นแลนด์ ชม

ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Josef Stenbäck และ สร้างเสร็ จใน
ปี 1902 และต่อมาได้มีการบูรณะปรับปรุ งในปี 2003 จากนั้นนาท่าน
เข้า สู่ “ภัตตาคารน้ า แข็ง ” SnowExperience365 แห่ ง นี้ เปิ ดบริ ก าร
ตลอดทั้งปี ภายในจะมีประติมากรรมน้ าแข็งที่น่าทึ่ง
บริ การอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ า ชมภาย ใน
ภัตตาคารน้ าแข็ง Snow Experience 365 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพ โต๊ะอาหาร
น้ าแข็งที่ลอ้ มรอบด้วยรู ปปั้ นที่สวยงามที่ทาจากน้ าแข็ง แก้วน้ าแข็งที่ทา
ด้ว ยมื อ ในอุ ณ หภู มิ -5 องศาเซลเซี ย สแม้ใ นช่ ว งกลางฤดู ร้ อ น” ด้ว ย
สภาพแวดล้อมที่เยือกแข็ง
นาท่ า นสัม ผัส ประสบการณ์ อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน
“เรื อ ตัด น้ำ แข็งแซมโป” The Arctic Ice Breaker เรื อตัดน้ า แข็ง ลา
เดียวที่เปิ ดโอกาส ให้นักท่องเที่ ยวเข้าชมเรื อจะวิ่ง ไปบนน้ า แข็ง ที่
ปกปิ ดผิ ว ทะเลหนานั บ เมตรด้ ว ยน้ าหนั ก กว่ า 3,500 ตั น ด้ ว ย
โปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่ งเป็ นเรื อตัดน้ าแข็งที่ใช้
ในฤดูหนาวของประเทศฟิ นแลนด์ เรื อลานี้ จะทาให้น้ าแข็งแตกเป็ น
ช่องทางเพื่อการเดินเรื อสิ นค้าในช่วงฤดูหนาว เรื อจอดค้างบนน้ าแข็ง
กลางทะเล

มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรื อถ่ายรู ปบนทะเลน้ าแข็งบอลติคหรื อทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทาขึ้นเพื่อใช้ใน
การลอยตัวใน ทะเลน้ าแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ากว่าศูนย์องศา
ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรื อตัดน้ าแข็ง จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ เมือง
ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : SANTA CLAUS HOTEL, SCANDIC HOTEL / หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่หกของการเดินทาง(6)
โรวาเนียมิ – ฟาร์ มกวางเรนเดียร์ – หมู่บ้านซานตาคลอส
ซาริเซลก้า – พักห้ องกระจก NORTHERN LIGHT VILLAGE
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลัง อาหารท่ า นแวะเยี่ ย มชม “ฟาร์ ม กลางเรนเดี ย ร์ ”
Reindeer Farm จิ บ ชาเบอร์ รี่ อุ่นๆ ชาขึ้ นชื่ อของดิ น แดน
แถบนี้ ก่อนนาท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ข้ นึ ชื่อของ
ฟิ นแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มกั เลี้ยงไว้
ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู ้ จากนั้น
เดินทางสู่
ชมความน่ารัก
ของสุ นขั พันธุ์ไซบีเรี ยน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็ นกันเอง
ของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็ นสุ นขั พันธุ์พ้นื เมืองที่มกั เลี้ยงไว้ใช้
ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ อนั แปลกใหม่กบั การทดลองซิ่ งรถเลื่ อนเที ยมสุ นัขฮัสกี้ ใน
สไตล์ซัม เมอร์ ที่ มี ไ ว้บ ริ ก ารภายในฟาร์ ม จากนั้น เข้าสู่
“หมู่ บ้า นซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่ งชาว
ฟิ นแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้ จดี
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่กบั ลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาส
ส่ ง โปสการ์ ด ให้ เ พื่ อ นๆ ของท่ า นจากตู้ไ ปรษณี ย ์ข อง
ซานต้า พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บา้ นที่ เต็ม
ไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่า รัก (พร้อมรับประกาศนี ย บัต รที่
ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผูน้ ่ารัก ณ เส้นอาร์คติก
เซอร์เคิล) อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรื อเก็บภาความน่ารักของหมูบา้ นซานต้า ที่สาคัณอย่าลืม
ส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรื อถึงตัวคุณเองเป็ นที่ระลึก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

หลัง อาหาร เดิ น ทางสู่ ซ าริ เ ซลก้า (Saariselka) พื้ น ที่ ใ น แลปแลนด์ ทางตอนเหนื อ ของฟิ นแลนด์ พื้ น ที่ น้ ี มี

ค่า

ลัก ษณะเฉพาะด้วยพื้ นที่ ภูเขาที่ ล ้อมรอบด้วยป่ า ตอน
เหนือของหุบเขาซาริ เซลกาเป็ นของแลปแลนด์ในอินาริ
ทางใต้ของหุบเขามีหมู่บา้ นแลปแลนด์ของซอมปิ โอและ
โซดันคลา การล่าสัตว์ การตกปลา และการเลี้ ยงกวาง
เรนเดียร์ เป็ นวิถีชีวิตในอดีต มีจุดสู งสุ ดคือภูเขา Sokusti
ที่ สู ง 718 เมตร (2,356 ฟุ ต ) ภู เ ขาในยุ ค น้ า แข็ ง อายุ 2
พันล้านปี
บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจานวนจากัด และต้องจองพร้อมชาระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่งทางบริ ษทั
ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั และสารองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุก
ท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดย
เฉลี่ย อยูป่ ระมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริ ง ท่านสามารถใช้
บริ การเซาว์น่าและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่
21.00 นาท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora borealis) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ทอ้ งฟ้าโปร่ ง ในช่วง
หน้า หนาวเท่ า นั้น ซึ่ ง แสงออโรร่ า (Aurora borealis)
จะปรากฎเป็ นแสงสี เขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน
*** การพบเห็ น ปรากฏการณ์ แ สงเหนื อ เป็ น
ปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกาหนดหรื อ
ทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่ จะได้เห็ นขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศเป็ นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม ***

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ซาริเซลก้า – เคอร์ คเี นส (นอร์ เวย์) – ขับสโนโมบิล

กิจกรรมจับปูยักษ์ – ซาริเซลก้า
เช้า

บริ การอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่ เมืองเคิ อร์คีเนส (Kirkenes) เมืองในเทศมณฑลทรุ มส์และฟิ นมาร์ก ทาง
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อของประเทศนอร์ เวย์ เมื องตั้ง อยู่บ นคาบสมุทร
บอกฟยอร์เดน ทางเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล ห่างจากชายแดนรัสเซีย
เพียง 15 กม.ผ่านตะลุยทุ่งหิ มะอันขาวโพลนต้นสนและต้นเบิร์ชที่ปก
คลุ ม ไปด้ว ยหิ ม ะ ผ่า นชมความงามของทะเลสาบอิ น ารี ที่ ก ลายเป็ น
น้ าแข็ง ข้านพรมแดนสู่ ประเทศนอร์เวย์ เข้าสู่สถานี King Crab Safari

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปูยกั ษ์ (บุฟเฟต์ขา
ปูยกั ษ์+น้ าจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย)

บ่าย

ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่ งประกอบด้วย ชุดเทอร์ มอล
รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคาแนะนาการ
ขับขี่เพื่อความปลอดภัยสนุกสนานกับโปรแกรมที่พิเศษสุ ด “สโนว์ซาฟารี ” (Snow Safari) สัมผัสกับประสบการณ์
ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรื อเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิ มะ ลัดเลาะป่ าน้ าแข็ง
ผ่านชมทัศนียภาพของหิ มะกว้างไกลสุ ดสายตาโดยจะมีไกด์ทอ้ งถิ่นขับนาทางและปิ ดท้ายขบวน สู่ จุดจับปูยกั ษ์ Red
King Crab หรื อปูยกั ษ์เป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ าหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม
ส่ วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์ทอ้ งถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่าน
ได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พกั
บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

ค่า

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่แปดของการเดินทาง(8) อิวาโร – ฟาร์ มสุ นักฮัสกี้ – ทอร์ นิโอ
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหาร เดิ นทางเข้า ชม “ฟำร์ ม สุ นัขฮั ส กี้” ชมควำม
น่ ำรั กของสุ นัขพันธุ์ไซบีเรี ยน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็ น
กันเองของชาวแลปป์ ฮัส กี้ เป็ นสุ นัข พันธุ์ พ้ื น เมื อ งที่ มัก
เลี้ ยงไว้ ใ ช้ ใ นเขตหนาว จากนั้ นให้ ท่ านได้ สั มผั ส
ประสบการณ์อนั แปลกใหม่กบั การทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียม
สุ นัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ ม (เราใช้แพ็คเก็จระยะทาง 8-10 กม. ใช้เวลา ประมาณ 2 ชัว่ โมง)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ค่า

หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเทอทิโน่ เมืองชายแดนฟิ นแลนด์ สวีเดน และเป็ นประตูสู่แลปแลนด์ ตลอดหลายศตวรรษ
ปัจจุบนั เทอร์ทิโน่ เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สาคัญซึ่งเป็ นที่รู้จกั โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเหล็กของฟิ นแลนด์
เทอร์ทิโน่ได้รับสิ ทธิของเมืองจากกษัตริ ยก์ ุสตาฟอด๊อฟที่ 2 (King Gustav II Adolf) ในปี 1621 และเพิ่งเฉลิมฉลอง
400 ปี ในฐานะเมืองในปี 2021
บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พกั

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)
เช้า
10.25
11.45
เที่ยง
บ่าย

ค่า

ทอร์ นิโอ – ลูเล – สต๊ อคโฮล์ม – ช้ อปปิ้ งในย่านเมืองเก่า

บริ การอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินลูเล (84 กม.)
เดินทางสู่กรุ งสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินภายในประเทศ
เที่ยวบินที่.....
ถึงกรุ งสต๊อกโฮล์ม หลังจากรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว เดิน
ทางเข้าสู่ใจกลางเมืองสต๊อกโฮล์ม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลั ง อาหารอิ ส ระเลื อ กซื้ อสิ นค้ า ย่ า นถนนคนเดิ น
Drottningatan ของกรุ งสต็ อ คโฮล์ ม หรื อช้ อ ปปิ้ งที่
ห้างสรรพสิ นค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็ น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดใน
ยุโรปเหนื อ” อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS,
Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Lobster

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สิบของการเดินทาง(10) สต๊ อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – เดินทางกลับ
เช้า

........
14.30

บริ การอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารชมเมือง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของกรุ งสต็อค นึ่งในเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
มากที่สุดเมืองหนึ่ งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรื อ
กว่า 1,100 ปี มาแล้ว กษัตริ ยส์ วีเดนเคยประทับอยู่ที่เมื องนี้
ราวๆ 250 ปี // ได้เ วลาสมควรน าท่ า นออกเดิ น ทางสู่
สนามบิน
เดินทางสู่สนามบินสต๊อกโฮล์ม
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง(11) สนามบินสุ วรรณภูมิ
05.50

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************** /// **************************
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ ย นแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ 2565-66 รวมค่าวีซ่าและทิปพนักงานขับรถ
กาหนดการเดินทาง

24 ธ.ค.65 – 03 ม.ค.66
(ปี ใหม่ 2566)
28 ธ.ค.65 – 07 ม.ค.66
(ปี ใหม่ 2566)
20 – 30 ม.ค.66

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับ
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

225,900

225,900

225,900

45,900

225,900

225,900

225,900

45,900

199,900

199,900

199,900

39,900

10 – 20 ก.พ.66
10 – 20 มี.ค.66
17 – 27 มี.ค.66
06 – 16 เม.ย.66

199,900
199,900
199,900
219,900

199,900
199,900
199,900
219,900

199,900
199,900
199,900
219,900

39,900
39,900
39,900
39,900

** ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากบริษัทฯ **
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-สต๊อคโฮล์ม-กรุ งเทพฯ และไฟท์ภายในตามรายการทัวร์
2. ค่ารถปรั บ อากาศนาเที่ ย วตามระบุ ไว้ใ นรายการ พร้ อมคนขับรถที่ ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้
คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปเหนือจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจาก
อยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นตลอกเส้นทาง
8. ค่าประกันการเดินทางแผนสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุระหว่างการท่องเที่ยววงเงินท่านละ 3,000,000 บาท(ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์)
9. น้ าดื่มบริ การบนรถโค้ช
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (กรุ ณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรี ยบร้ อยก่ อนรถออกทุกครั้ ง) หากท่านลืม
สัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสู ญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงานยก
กระเป๋าไม่พอทาให้ เกิดความล้าช้ า ท่านสามารถนาสัมภาระขึน้ ห้ องพักได้ด้วยตัวเอง ***

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน (กรณีที่ท่านประทับใจในการบริ การของหัวหน้าทัวร์)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ ค่าผกผันของภาษี
น้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4. ค่าธรรมเนียมในเปลี่ยนวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบินกรณีอยู่ต่อ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อ
2.

3.

4.
5.

เดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยืน่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อานวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ สถานทูตต้องการ

เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน

กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้
ท่ านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
5. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะส ารองตั๋วเครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่า งหนึ่ ง อย่า งใดที่ ใ ช้ใ นการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษ ทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อค่ามัดจาที่ตอ้ งการันตีที่นงั่
กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งค่าเรื อจัดน้ าแข็งและค่าห้องGlass Iglooไม่สามารถรี ฟันได้รวมถึงคามัด
จาห้องพักในช่วงปี ใหม่)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า

2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดื อน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ ว จานวน 3 รู ป ขึ้นอยู่กับประเทศที่ จะ
เดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
*** ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรั บ รองกรุ ณาระบุ ค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่ อแต่ล ะสถานทูต * ข้าราชการและ
นักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
*** หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณา
สะกดชื่ อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชี เล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอ
ประมาณ 3-5 วันทาการ)
*** เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*** สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
5. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
6. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
9. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ ง ประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใ ห้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มี เอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่ องมาจากหลัก ฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ใ นการยื่นขอวีซ่ า
ท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
****************************************************

