


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฮลซิงกิ
ที่พัก	โรงแรม		First
Hotel	Copenhagen	หรือ
ระดับเทียบเทา

2 โคเปนเฮเกน	-	จัตุรัสอมาเลียนบอรกพาเลส	-	จัตุรัสซิตี้ฮอลล	-
เงือกนอย	หรือ	ลิตเติ้ลเมอรเมด	-	น้ําพุเกฟิออน	-	ปราสาทโรเซ
นบอรก	-	ถนนสตรอยก	-	เรือสําราญ	DFDS

เขาพักบนเรือสําราญ
DFDS	(CPH-OSL)
(Overnight	Cruise)	หอง
พักคูแบบ	2	Berth
Inside	

3 กรุงออสโล	-	พิพิธภัณฑเรือโบราณไวกิ้ง	-	สวนปฏิมากรรมวิ
กกลันดิ ์

ที่พัก	โรงแรม		Radisson
Blu	Park	Hotel	หรือ
ระดับเทียบเทา

4 เมืองคาลสตัท	-	ทะเลสาบแวนเนิรน	-	กรุงสต็อคโฮลม
พัก	โรงแรม		Best
Western	Plus	Sthlm
Bromma	หรือระดับเทียบ
เทา

5 ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม	/	ศาลากลางจังหวัด	-	พิพิธภัณฑ
เรือรบโบราณวาซาร	-	เรือสําราญ	TALLINKSILJALINE	-
เมืองเฮลซิงกิ

เขาพักบนเรือสําราญ
TALLINK	SILJA	(STO-
HEL)	Overnight	Cruise
หองพักคูแบบ	2	Berth
Inside

6 เมืองเฮลซิงกิ	-	จัตุรัสซีเนท	-	โบสถเทมโปลิโอคิโอ	-	โบสถอุส
เพนสกี้	/	วิหารอุสเพนสกี	-	อนุสาวรียซิเบลิอุซ	/	เซเบลิอุส	-
Market	Square	finland	-	สนามบินเฮลซิงกิ

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

10	ส.ค.	60	-	16	ส.ค.	60 73,500	บาท 73,500	บาท 73,500	บาท 13,900	บาท



ชวงเชา-	บาย	
06.00	น.	นัดคณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	8	เคานเตอร	S	สายกา

รบินฟินนแอร	เจาหนาที่คอยใหความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
08.55	น.	นําทานออกเดินทางสู	กรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมารก	โดยสายการบินฟินนแอร	เทีย่ว

บินที	่AY	090
15.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงเฮลซิงกิ	ประเทศฟินแลนด	นําทานแวะเปลี่ยนเครื่อง
17.45	น.	ออกเดินทางจากเฮลซิงกิ	โดยสายการบินฟินนแอร	เทีย่วบินที	่AY	667
18.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน	เมืองหลวงของประเทศเดนมารก
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	กรุงโคเปนเฮเกน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	ที่พัก	โรงแรม		First	Hotel	Copenhagen	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานชม	เมืองโคเปนเฮเกน	เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึง้	และสงางามดังเมืองแหงเทพนิยาย	โคเปนเฮเกน

เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝ่ังทะเลของประเทศเดนมารก	ตั้งอยูชายฝ่ังตะวันออกของเกาะซีแลนด	และเป็น
ยานธุรกิจที่สําคัญ
นําทานชม	เมืองผานจัตุรัสอมาเลียนบอรกพาเลส	และซิตี้ฮอลล	ถายรูปคูกับเงือก	นอยลิตเติ้ลเมอรเมด

สัญลักษณของเมืองซึ่งยังคงน่ังเศรารอเจาชาย	ตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลานิทานระดับโลก
ฮันสคริสเตียน-แอนเดอรสัน	โดยไดรับการสนับสนุนจาก	บริเวอร-จาคอบเซน	เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก	ใกล
กันเป็น	ยานทาเรือขนาดใหญ	ที่มีเรือสินคาและเรือสําราญจอดเดนเป็นสงา	ผานสวนสาธารณะทานจะพบกับน้ํา
พุเกฟิออน	เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึน้มา
นําทานเขา	ชมปราสาทโรเซนบอรก	เป็นปราสาทที่สรางขึน้ในสมัยศตวรรษที่	17	ในศิลปะแบบเรอเนสซอง

ส	หรือสรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที่	4	นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสามแหงน้ียังเป็นที่เก็บ



เครื่องเพชร	มหามงกุฎ	และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารคตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันอีกดวย	ทานจะ
ไดเห็นหองเก็บสมบัติอันลํ้าคาของราชวงศเดนมารค	ซึ่งภายในปราสาทไดจัดแสดงไวเป็นจํานวนมาก
ชวงบาย	
อิสระใหทาน	ชอปป้ิงสินคายานวอลคกิ้งสตรีท	หรือถนนสตรอยก	ถนนชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลก	เริ่มจาก

ศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่	Kongens	Nytorv	ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง	อาทิ	หลุยสวิตตอง	ชาแนล	ราน
นาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส	พอรซเลน	เป็นตน
นําทานเดินทางสูทาเรือ	เพื่อนําทาน	ลองเรือสําราญ	DFDS	(DFDS	Seaway)	จากกรุงโคเปนเฮเกน

ประเทศเดนมารก	สูกรุงออสโล	ประเทศนอรเวย	DFDS	เป็นเรือสําราญอันโออาขนาดใหญ	ที่พรั่งพรอมไป
ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ	มากมาย	เชน	ผับ	บาร	หองซาวนนา	รานคาปลอดภาษี	หองเลมเกมส	เป็นตน	

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เมืองในเทพนิยาย	เป็นทั้งเมืองหลวงใหญที่สุดของประเทศเดนมารก	เป็นยาน
ธุรกิจที่สําคัญ	และเป็นเมืองที่สวยงามและนาสนใจ	ดวยมีลักษณะของการผสม
ผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

เป็นจัตุรัสที่งดงามมากที่สุดในยุโรป	จัตุรัสดานหนาของ	พระราชวังอมาเลียนบ
อรก	มีพระรูปของ	กษตัริยเดนมารกทรงมา	ดูสงางามมาก	บริเวณหนา
พระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวัน	เป็นที่นาตื่นตาตื่นใจของนัก
ทองเที่ยวเป็นอยางมากในการเดินเลน	ชมเมือง	ชมการเปลี่ยนเวรของเหลา
ทหาร

หรือศาลาวาการกรุงโคเปนฮาเกน	ดูจากภายนอกก็เหมือนศาลาวาการเมือง
ทั่วๆ	ไป	แตดานในกลับมีลวดลายงดงามหลายๆ	อยาง	การจัดเรียงและวาง
ลวดลายตามซุมประตูและโถงตางๆ	อาจจะเป็นเพราะการออกแบบในสไตลโร
แมนติกจริงๆ

สัญลักษณของเมืองซี่งตั้งอยูที่ริมอาวโคเปนเฮเกน	นักทองเที่ยวแทบทุกคนมา
ตรงจุดน้ีเพื่อถายรูปคูกับเธอ	ที่ยังคงน่ังหนาเศราเฝารอ	เจาชายคนรักตามเน้ือ
เรื่องในเทพนิยายของ	ฮันส	คริสเตียน	แอนเดอสันขณะเดียวกันทานจะได
ทราบเรื่องราวอันเป็นที่มาของเงือกนอยตามเน้ือหาในเทพนิยายรักบันลือโลก
ปัจจุบันลิตเติ้ลเมอรเมดมี	"นองสาว"	แตตั้งแสดงอยูที่	Langelinie	ในอาว
โคเปนเฮเกน	ไมไกลจากที่ตั้งเงือกนอยตัวเดิม

เป็นหน่ึงในตัวอยางของปราสาทตางๆ	ในกรุงโคเปนเฮเกน	สมัยพระเจา
คริสเตียนที่	4	ในยุคศตวรรษที่	17	ภายในประดับตกแตงดวยวัตถุลํ้ าคานา
สนใจมากมาย	โดยเฉพาะอยางยิ่งมงกุฎที่ประดับดวยอัญมณีที่สวยงามลํ้าคา
ซึ่งจัดแสดงไวที่ชั้นใตดินของพิพิธภัณฑ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน



เป็นน้ําพุขนาดใหญที่ถูกสรางขึน้ในรูปทรงที่แปลกตา	คลายกับเป็นธารน้ําตก
จําลอง	เพื่ออุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน	ตนตํานานของราชอาณาจักร
เดนมารก	เป็นรูปป้ันที่สวยงามตระการตา

เป็นถนนสายชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรป	ดวยความยาว	1.8	กิโลเมตร

เป็นเรือสําราญที่จะใชโดยสารขามเมือง	ภายในเรือก็มีขาวของเครื่องใชตางๆ
คลายๆบานเรือ	คุณจะไดสัมผัสบรรยากาศการเดินเรือที่แทจริง	บนเรือลอง
เรือคางคืนหรือเรือขามฟาก	คุณจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือที่มีอยู
ในน้ําและระดับนานาชาติ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของเรือแบบบุฟเฟตนานาชาติ	กับเมนูอาหารหลากหลายมากมายและ
เครื่องดื่ม	Soft	Drink

	เขาพักบนเรือสําราญ	DFDS	(CPH-OSL)	(Overnight	Cruise)	หองพักคูแบบ	2	Berth	Inside	

ชวงเชา	
เดินทางถึง	กรุงออสโล	ประเทศนอรเวย	นครหลวงแหงราชอาณาจักรนอรเวย	นครหลวงแสนสวยริม

ชายฝ่ัง	ทะเลออสโลฟยอรดที่มีบรรยากาศงดงามดวยเกาะเล็กเกาะนอยที่มีอยูมากมาย	สรางทัศนียภาพที่
งดงามเกิน	บรรยาย
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง	Viking	Ship	Museum	อาคารชั้นเดียวที่จัดแสดงเรือไวกิ้ง	3	ลํา	ที่

สรางจากไมโดยขุดไดจากรอบๆออสโลฟยอรดและแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันมีอายุเกาแกกวา
1,000	ปี
ชวงบาย	
นําทาน	ชมสวน	ปฏิมากรรมวิกเกอรแลนด	สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร	ที่นําผลงานของ	กุ

สตาฟ	วิกเกอรแลนด	ปฏิมากรชื่อดังที่ไดรับอนุญาตใหนําผลงานมาจัดแสดงอยางถาวรในอุทยาน	ฟรอกเนอร	ที
ทานอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท	รูปป้ันวัฏจักรของชีวิตมนุษยสูงถึง	17	เมตร	ที่เป็นรูปคนจํานวนมากมายปีน
ป ายกันอยูบนเสา	ชมผลงานน้ําพุวงจรชีวิต	ที่มีความหมายสอนใจ
นําทาน	ผานชมทําเนียบรัฐบาล,พระบรมมหาราชวัง,	อาคารสถาปัตยกรรมเกาแกอายุกวา	100	ปี	อาทิ

เนชั่นแนลเธียเตอร	อาคารรัฐสภา	และศาลาเทศบาลเมืองเกาซึ่งเป็นสัญลักษณะของเมือง	ยานเอเคอรบรูค
Aker	Brygge	และ	ทีต่ัง้ของศาลาวาการ	City	Hall	แนวอารตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย	ประดับไปดวย
น้ําพุ	สวน	และประติมากรรมเติมแตงใหดูกลมกลืน	ใกลกันเป็น	The	Nobel	Peace	Centre	สถานทีทีมีการจัด
แสดงเกี่ยวกับผูที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ	โรงโอเปรา	ที่ถูกสรางขึน้มาใหม	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารบนเรือ



เป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย	ซึ่งสมัยกอนน้ันเคยเป็นอาณานิคมใหญ
ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ	ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอรเวย	ตั้งอยู
ขอบดานเหนือของอาวฟยอรด	(fjord)	ที่ชื่อ	ออสโลฟยอรด	ตัวเมืองประกอบ
ดวยเกาะ	40	เกาะ	เกาะใหญที่สุดชื่อ	Malmøya	นอกจากน้ียังมีทะเลสาบ	343
แหงซึ่งเป็นแหลงน้ําจืดสําคัญเมือง

จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณที่สรางจากไม	ในคริสตศตวรรษที่	9	โดยขุด
ไดจากรอบๆออสโลฟยอรด	นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต
ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา	1,000	ปี	เรือถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในอดีต	เพราะ
ชาวไวกิ้งใชเรือ	ทั้งในเรื่องของการรบ	ทําการคา	และออกสํารวจหาดินแดน
ใหมๆ	ไกลกวาคอนโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ความพิเศษของสวนแหงน้ีอยูที่ผลงานศิลปะประติมากรรม	การแกะสลักรูป
เหมือนจากหินแกรนิต	และการหลอรูปคนดวยสําริด	ในเรื่องราวเกี่ยวกับ
วัฏจักรชีวิตมนุษย	เป็นผลงานของกุสตาฟ	วิกเกอรแลนด	ปฏิมากรชาว
นอรเวยชื่อดัง	อีกทั้งสวนน้ียังไดรับการยอมรับวาเป็นสวนประติมากรรมที่
ใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	ที่พัก	โรงแรม		Radisson	Blu	Park	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานออกเดินทางสู	เมืองคารลสตัด	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ช.ม.)	ผานทะเลสาบนอยใหญแสน

สวย	คารลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ	ริมทะเลสาบแวนเนิรน	ที่มีชื่อเสียงเมืองหน่ึงของประเทศสวีเดน	ซึ่ง	อยู
ระหวางกรุงสต็อคโฮลมของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอรเวย	เพราะเป็นเมืองผานระหวาง	สอง
เมืองใหญน้ี	สรางเมืองโดยกษตัิรยคารลที่	6	ในปี	ค.ศ.1604	ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค	Karl-Stad
ที่น่ีมีโบสถใหญของเมือง	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1730	จัตุรัสใจกลางเมือง,	ศาลากลางประจําจังหวัด	และสะพานหิน
ซึ่งเมืองน้ีมีความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวนอรดิกอาศัยมาแตโบราณกาลกวา	1,000	ปี
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูใจ	กลางกรุงสต็อคโฮลม	Stockholm	เมืองหลวงของประเทศสวีเดน	ซึ่งอยูบนหมูเกาะ

ใหญนอยโอบลอมดวยทะเลสาบมาลารกอกําเนิดนครอันงามสงา	ริมคลองมากมายจนไดรับฉายา	“ราชินีแหง
ทะเลบอลติค”	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ช.ม.)

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เมืองคาลสตัท	(Karlstad)	เมืองสวยงามเล็กๆ	ริมทะเลสาบอยูระหวางเมือง
สต็อคโฮลม	ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล	ประเทศนอรเวย	เพราะเป็น
เมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี	สรางเมืองโดยกษตัริยคารลที่	9	(Karl	IX)	ใน
ปีค.ศ.1604	ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค	Karl-stad	ที่น่ีมีโบสถ
ใหญของเมือง	สรางขึน้เมื่อปี	1730,จัตุรัสใจกลางเมือง,ศาลากลางประจํา
จังหวัด	และสะพานหิน



ริมทะเลสาบแวนเนิรน	เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศสวีเดน	ซึ่งอยู
ระหวางกรุงสต็อคโฮลมของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอรเวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศสวีเดน	และยังเป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย	จนไดรับขนานนามวา	ความงามบนผิวน้ํา	หรือ
ราชินีแหงทะเลบอลติก	ประกอบดวยเกาะใหญนอย	14	เกาะที่โอบลอมดวย
ทะเลบอลติก	ทะเลสาบมาลาเร็น	ทําใหสตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุด
แหงหน่ึงของโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารไทย
	พัก	โรงแรม		Best	Western	Plus	Sthlm	Bromma	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
นําทานชม	ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม	City	Hall	สัญลักษณของกรุงสตอกโฮลม	สรางเสร็จปีค.ศ.1923

และเป็นโครงการกอสรางใหญที่สุดของประเทศสวีเดน	ในศตวรรษที่20	เป็นที่ทําการของศาลาวาการเมือง	และ
สถานที่สําหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล	ในทุกๆ	ปี	(ยกเวนสาขาสันติภาพที่มีขึน้ในออสโล)	ตัวตึกที่กอสรางดวย
อิฐแดงกวา	8	ลานกอน	และตกแตงผนังใน	Golden	Hall	หรือหองเตนรําที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกวา	19	ลานชิ้น
ขัดผิวหนาเรียบแลวเคลือบดวยทอง	ใชเวลาในการกอสรางนานถึง	12	ปี	ออกแบบโดยสถาปนิก	Ragner
Ostberg	และศิลปินชั้นนําในเวลาน้ัน
ชวงบาย	
นําทาน	ชมพิพิธภัณฑเรือวาซา	Vasa-Museum	เรือรบโบราณอายุรวม	400	ปีที่กษตัริยกุสตาฟที่2รับสั่งให

สรางเป็นเรือรบใหญที่สุดในยุโรปในสมัยน้ัน	แตเพียง	20	นาทีลงน้ําเรือวาซาที่ยิ่งใหญก็จมลงอยูใตทะเล
มากกวา	300	ปี	ถึงไดกูขึน้มาขึน้มา	เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา	95	เปอรเซ็นตและ
ตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น	เป็นทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดน	โดยตองนําชิ้นสวนหลาย
ลานชิ้นที่กระจายไปทั่วทองน้ําแถบน้ันมาปะติดปะตอเหมือนตอโมเดลขนาดยักษ	ถือเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ที่สุดแหงหน่ึงในโลก
จากน้ันเดินทางสู	ทาเรือเพื่อลง	เรือสําราญ	TALLINK	SILJA	LINE	ที่พรั่งพรอมไปดวย	รานขายของ,คาสิ

โน,รานคาปลอดภาษี,	รานอาหาร,หอง	Sauna,	Spa	เป็นตน
16.45	น.	นําทานออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ	ประเทศฟินแลนด	

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญของสตอกโฮลม	ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่กอสรางดวยอิฐสี
แดงทั้งหลัง	ซึ่งเป็นสัญลักษณถึงเกาะที่ยิ่งใหญ	เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี
1923	ถึงแมวารูปลักษณภายนอกจะดูเรียบๆ	แตการตกแตงภายในไมธรรมดา
กับศิลปะสมัยใหมในแบบอารตนูโว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน



เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตํานาน	และสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน	เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

เรือสําราญ	TALLINK	SILJA	LINE	ที่พรั่งพรอมไปดวย	รานขายของ,คาสิ
โน,รานคาปลอดภาษี,	รานอาหาร,หอง	Sauna,	Spa	เป็นตน

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

	รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต	ณ	ภัตตาคารบนเรือ
	เขาพักบนเรือสําราญ	TALLINK	SILJA	(STO-HEL)	Overnight	Cruise	หองพักคูแบบ	2	Berth	Inside

ชวงเชา	
นําทานชม	กรุงเฮลซิงกิ	Helsinki	เมืองหลวงใหญของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของประเทศ	ริม	ชายฝ่ัง

อาวฟินแลนด	เฮลซิงกิไดรับฉายาวาเป็น	“ธิดาแหงทะเลบอลติก”	เน่ืองจากความงดงามและโดดเดน	ของ
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากทั้งทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย	เมืองเฮลซิงกิถูกสรางขึน้	เมื่อ
ปีค.ศ.1550	โดยกษตัริยกุสตาฟ	วาชา	แหงสวีเดน	ตอมาในสมัยที่ตกอยูภายใตการปกครองของรัสเซีย	เฮลซิงกิ
ไดถูกเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนดแทนที่เมืองตรูกู	เฮลซิงกิจึงมีความโดดเดนทามกลาง	หมูเกาะ
มากมายในทะเลบอลติก
นําทานชมเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานเริ่มตนจาก	มารเก็ตสแควร	เดน	ตระหงานดวยอาคารนีโอ

คลาสสิกประดับยอดโดมสีเขียวไดรับการยกยองวางดงามที่สุดแหงหน่ึงในยุโรปซึ่งก็คือ	จัตุรัสรัฐสภาซึ่งลาน
จัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียของซารอเล็กซานเดอรที่	2	แหงรัสเซีย
นําทานชมเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานที่มีเอกลักษณของตนเอง	ทานจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรม

แบบรัสเซียที่จัตุรัสหนาโบสถ	อันเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรที่ชนะรางวัลออสการเรื่อง	“เรดส”	โดยใชฉาก
มโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการดในสหภาพโซเวียต
ชมจัตุรัสซีเนท	(Senate	Square)ใจกลางเมือง	โบสถหินเทมเปเลียวคิโอ	(Rock-Church)	ซึ่งสรางใน

ภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา	ชมมหาวิหารอุสเพนสกี	(Uspenski	Cathedral)	ชมอนุสาวรียรูปทรงแปลกตา
ของซองนซิเบลิอุส	(The	Sibelius	Monument)	อนุสรณของนักประพันธเพลงชาวฟินแลนดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
นําทานเดินเลนบริเวณ	ตลาดริมทาเรือ	Market	Square	ที่มีทั้งสวนของตลาดปลา	ตลาดผลไม	และสินคา

อีกมากมาย	ทานจะไดชมวิถีชีวิตของชาวเมือง	พรอมเลือกซื้อหาสินคาทองถิ่น	อาทิ	ไขปลาคารเวีย	ผลิตภัณฑทํา
จากหนังกวางเรนเดียร	และสินคาที่ระลึกอีกมากมาย
ชวงบาย	
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินเฮลซิงกิ
17.35	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินฟินแอร	เทีย่วบินที	่AY	089



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารบนเรือ

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

จตุรัสกลางเมืองที่ใชจัดกิจกรรมใหญ	ๆ	และเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตร
ของเฮลซิงกิ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

หรือ	ที่รูจักกันในนาม	"โบสถหิน"	(Rock	Church)	หรืออีกชื่อหน่ึงคือ	"โบสถ
แหงความรัก"	ถูกสรางขึน้เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ	2511	และเสร็จวันที่	14
กุมภาพันธของปีถัดไป	และมีความเชื่อวาหากใครก็ตามมาจุดเทียนอธิฐาน
เรื่องเกี่ยวกับความรักใน	โบสถน้ีก็จะสมหวังในสิ่งที่อธิฐานทุกประการ	จึง
ทําใหมีผูคนจํานวนมากเดินทางมาจัดพิธีแตงงานที่น่ีกันเป็นจํานวนมาก
เพราะวากันวาคูรักที่มาจัดพิธีแตงงานที่โบสถแหงน้ีจะครองรักกันยืนยาว	จน
แกเฒา

เป็นโบสถนิกายออรธอดอกซที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันตก	ออกแบบโดย
Aleksei	Gornostajev	สรางตามสไตลโบสถเกาแกใกลกรุงมอสโก	ประเทศ
รัสเซียในศตวรรษที่	16	หลังคาทรงโดมทองและสรางดวยอิฐสีน้ําตาลแดง
แสดงถึงความมีอิทธิพลของรัสเซียตอประวิติศาสตรฟินแลนดไดเป็นอยางดี

อนุสาวรียแหงน้ีตั้งอยูใน	Sibelius	Park	ถูกสรางขึน้เพื่อสดุดีใหแกนักประพันธ
เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนดนามวา	Jean	Sibelius	(1865-1957)
ผูแตงเพลงฟินแลนเดีย	เพลงปลุกใจชาวฟินนใหลุกขึน้มาเรียกรองเอกราชจาก
รัสเซีย	ลักษณะเป็นอนุสาวรียที่แปลกตามากๆ	ถูกออกแบบโดย	Eila	Hiltunen
เป็นการสรางโดยนําเอาแทงเหล็กจํานวน	600	แทง	มาเชื่อมเขาดวยกันจน
ออกมาเป็นรูปรางของออรแกนลม	ตั้งอยูกลางแจงอยางโดดเดนเป็นสงา

เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวชมกัน	ซึ่งที่น่ีจัดวา
เป็นตลาดสดกลางแจง	ที่จะมีแผงขายของมากมาย	ที่นําเอาสิ่งของหลากหลาย
ชนิดมาตั้งขายกัน	ไมวาจะเป็นอาหารนานาชนิด	พวกผักผลไมหลากหลาย
ประเภท	มีปลาแซลมอนขายดวย	แมกระทั่งหนังกวางเรนเดียรก็มีใหเลือกซื้อ
หากันได	รวมไปถึงที่น่ียังมีสินคาพวกงานฝีมือสวยๆ	ของที่ระลึกตางๆ	ใหได
เลือกชอปเพื่อเป็นของฝากกันดวย



สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ

ชวงเชา	
07.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ..

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



สายการบินฟินนแอรเดินทางดวยชั้นประหยัดไมสามารถแจงขออาหารซีฟ ูด	ยกเวนทานที่มีปัญหาดานสุขภาพ	อาทิ
เบาหวาน	หรืออื่นๆ	เป็นตน
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไมคาดคิดหรือ

มีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญ
อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ ากวา	25	ทานและจะตองชําระมัดจํา	หลังจากได

รับการยืนยันการจองทัวรทันที	ทานละ	20,000	บาท
ราคาทัวรไมมีราคาเด็ก***
อัตราคาเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอัตราราคาพิเศษ	ดังน้ันหากมีการออกตัว๋โดยสารแลวไมสามารถขอรีฟันด

หรือคืนเงินไดทุกกรณี
กรณีทานที่มีตัว๋ของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตัว๋โดยสารตามรายการทัวรหรือของทางบริษทัทัวร

กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา	ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได
ตัว๋โดยสารไมสามารถเลื่อนกลับได	กรณีที่บางทานตองการอยูตอหรือตองการเดินทางในชั้นธุรกิจ	ตองทําเป็นตัว๋

เดี่ยวเทาน้ัน	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาพิเศษ	แบบหมูคณะไมสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได	ตองไป
และกลับพรอมคณะเทาน้ัน	โดยทานไมสามารถเปลี่ยนสนามบินที่เดินทางออกไดและไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะ
ไดเชนกัน	หรือหากกรณีทานอยูตอ	จะตองพิจารณาจํานวนวันที่ทานพักดวยวาทานอยูที่ไหนนานเป็นพิเศษ	เพราะมี
ผลตอการยื่นคํารองขอวีซา	กรณีเดินทางกับคณะ	บริษทัจะทําการดําเนิกการยื่นวีซาที่สถานทูตเดนมารค	แตหาก
กรณีทานใดอยูที่ประเทศอื่นมากกวาประเทศเดนมารคทานจะตองดําเนินการยื่นวีซา	ณ	สถานทูตประเทศน้ันๆ	ดวย
ตัวเอง
การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ	15	วัน	ดังน้ันจึงขอความรวมมือในการจัด

เตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ	ทั้งน้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดงตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนน้ิวมือ

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือ
จะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจํา
ทั้งหมด

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฟินนแอร	เสนทาง	กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเกน	//	เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ
ชั้นประหยัด
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและคารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเชงเกน
คาทิปพนักงานขับรถและคาทิปไกดทองถิ่นในพระราชวังและเขตเมืองเกา
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	ซึ่งเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญอายุเกิน	75	ปีไดรับ

ความคุมครอง	500,000	บาท
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ	วัน

ที่	11	พ.ย.59

คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(23	กิโลกรัมตอทานตอชิ้น	/	ทานละ	1	ชิ้น
เทาน้ัน)
คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
คาบริการยกกระเปาทุกแหง
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีดฯลฯ



หรือคาใชจายอื่นๆที่มิไดคาดคิด	เชน	การปรับคาน้ํามัน,	คาธรรมเนียมวีซา	หรือคาบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซา	หรืออื่นๆ
ที่มิไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
คาทิปหัวหนาทัวรที่เดินทางไปพรอมคณะ	ประมาณ	ทานละ	700	บาท
คาประกันอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการทัวร	และผูเดินทางตองการทําเพิ่มเติม	อาทิ	ภัยธรรมชาติรุนแรง	หรือ

ทรัพยสิน	หรือเที่ยวบินลาชาหรือทรัพยสินสูญหาย	เป็นตน

เอกสารในการขอวีซา	(โดยยื่นขอวีซาทีส่ถานทูตเดนมารก)	ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม	15	วันทําการ
ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทาน	จะตองมาแสดงตัว,ถายรูป	และสแกนน้ิวมือ	ที่สถานทูตหรือศูนยยื่นวีซาของสถานทู

ตน้ันๆ	ตามวันและเวลานัดหมาย	ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา	และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัด
หมายไวกอน	(วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตน้ันๆ)
ดังน้ันบริษทัฯ	จึงตองขอความรวมมือในการเตรียมเอกสารใหครบถวนและสมบูรณพรอมเบอรโทร.ทั้งที่ทํางานและ

บานและมือถือตามรายละเอียดดานลางและกรอกขอมูลตามใบกรอกขอมูลที่แนบมาพรอมกันน้ี	สวนเอกสารเกี่ยวกับ
ดานการทํางาน,	ใบเปลี่ยนชื่อ,	ใบเปลี่ยนนามสกุล,	ใบทะเบียนสมรส	หรือใบหุนสวนตางๆ	หรือเอกสารใดๆ	ที่เป็น
ภาษาไทย	(ยกเวน	ทะเบียนบานและบัตรประชาชน)	กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาดวย	(สําเนาบัตร
ขาราชการใชแทนบัตรประชาชนไมได)	**	เบอรโทร.ทั้งที่ทานและมือถือเป็นสวนสําคัญเชนกัน	กรณีมีการติดตอกลับ
จากสถานทูตเพื่อสอบถามขอมูลบางประการ	กรุณาแจงใหครบถวนและสามารถติดตอได	**
หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน
-	โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก	หากนับแลวเกิน	6	เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได	แตหากนับแลวตํ่ ากวา	6

เดือน	ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง
-	หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ ากวา	3	หนา
-	หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม	กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็น

ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา
-	ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษทัทัวร	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ
รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	เนนหนา	(ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)
-	ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา
-	รูปถายหนาตรงหามใสแวน,	หามคาดผมและหามใสหมวก	**
สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-	กรณีเป็นเด็ก	อายุตํ่ ากวา	20	ปี
-	ใชสําเนาสูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน,	เบอรบานและเบอรมือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส	กรณีทานที่สมรสแลว
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สําเนาใบหยา	กรณีทานที่หยาแลว
หนังสือรับรองการทํางาน	หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง
-	กรณีลูกจาง	ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยมีรายละเอียด

การเขาทํางาน,	อัตราเงินเดือน,	ตําแหนงงาน	เป็นตน	และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวันลางานใหชัดเจนหรือพัก
รอนใหชัดเจนดวย
-	กรณีมีอาชีพรับราชการ	ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยระบุ

ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน	หรือ	องคกร	พรอมใบลาหรือหนังสือการ
งานที่ระบุวันลาและ	สําเนาบัตรประจําตัวราชการ	1	ชุด
-	กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาทะเบียนการคา	หรือ	สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา	หรือ	สําเนาหนังสือรับรอง

ความเป็นเจาของกิจการ	โดยจะตองคัดมาไมตํ่ ากวา	3	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	กรณีทานที่เป็นแมบาน
หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
หากสมรสโดยไมจดทะเบียน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอม

แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร	ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา	หากไมมีบุตรดวยกัน	ควรคัดหนังสือชี้แจง



เกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยากัน	โดยมิไดจดทะเบียน
-	กรณีทานที่วางงาน	/	ไมมีรายได	จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย	พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทาง

ดานการเงินของผูรับรอง	พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร	ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแก
ผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ	โดยเบื้องตน	ควรมีความสัมพันธใกลชิด	หรือญาติใกลชิด	(กรณีน้ีหากความ
สัมพันธไมสามารถสืบได	หรือไมเป็นความจริง	ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)
-	กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-	ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน	เป็น

ภาษาอังกฤษ	(ฉบับจริง)	หรือ	สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน	กรณีเป็นเด็กเล็ก
หลักฐานการเงิน	
-	ใช	สําเนา	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี	ของธนาคารใดๆ
-	ถายสําเนาทุกหนายอนหลัง	6	เดือน	และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเทาที่จะทําไดหรือไมตํ่ ากวา	15	วัน

นับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี
-	หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป	ขอใหออกเป็น	statement	จากธนาคารยอนหลังไมตํ่ ากวา

6	เดือนและปรับยอดใหลาสุด	ไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	หากใช	statement	แลวยังคงไมมีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน	ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ตามความเป็นจริง
อาทิ	ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ	ตามแตละบุคคล	เป็นตน
-	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ	พรอมกับตัวเลขบัญชี

เงินฝากเป็นปัจจุบัน
-	กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน	1	เลม	กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย	อาทิ	เชน	บัญชีเงินฝาก

ประจํา	เป็นตน
-	กรณีที่รับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว	ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร	1	ฉบับและทําจดหมายรับรองคา

ใชจายใหบุคคลในครอบครัวเพื่อชี้แจงตอสถานทูต	โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยาและบุตร	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการ
เงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงินในบัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาจะ
ตองขอหนังสือรับรองธนาคาร	1	ฉบับและทําหนังสือหรือจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจง
ตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย
สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี	***	ทั้งน้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม

กับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา
กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	(กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา	หรือ	บิดา-มารดา	หยาราง)
-	จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ

มารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผู

ดูแลบุตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร	และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง
ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด



กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา	ทานตองแจงความจํานงแกบริษทัทัวรใหทราบลวงหนา	แต
หากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน
ทานน้ันจะตองมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน	**
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเทาน้ัน	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอ
วีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวร
ออกเดินทางภายใน	20	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชน
และความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก
ขอมูลที่ทานใหรายละเอียดน้ัน	จะตองเป็นไปอยาละเอียดและเป็นขอมูลที่เป็นความจริงเทาน้ัน
กรอกขอมูลตามความจริง	เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซาเชงเกน

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ	เกิด

ขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวาจะ
ไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนํา

เขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ

หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนด

ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาวตรง

กับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดยในวัน
ที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดัง
กลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมีการ
ลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯ
จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว
ชวงคริสมาสตหรือปีใหม	เป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ	ดังน้ันขอใหพิจารณากอนการจอง

ทัวร
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ	3	เตียงเดี่ยว	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มี

จะบริการใหในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี



อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	45	วันทําการ	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนเงินทั้งหมด
หากผูโดยสารทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา	20,000.-	บาท	และคาวีซาตามที่

สถานทูตเรียกเก็บ
หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบินบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา

มัดจํา	
หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรทั้งหมด	


