


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเฮลซิงกิ	-	สนามบินโคเปนเฮเกน	-	พระราชวังอามา
เลียนบอรก	-	จัตุรัสซิตี้ฮอลล	-	เงือกนอย	หรือ	ลิตเติ้ลเมอรเมด
-	น้ําพุเกฟิออน	-	DFDS

พักที่	DFDS
SCANDINAVIAN
SEAWAYS	[Sea	view
cabin	หองพักแบบเห็นวิว
ทะเล]

3 ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน	-	สวนปฏิมากรรมวิกกลันดิ	์-
ยานคารลโจฮันเกนเกท

พักที่	RADISSON	BLU
PARK	หรือเทียบเทา

4 เมืองคาลสตัท	-	กรุงสต็อคโฮลม	-	ทะเลบอลติก	-	ทะเลสาบมา
ลาเร็น

พักที่	QUALITY	FRIEND
หรือเทียบเทา

5 ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม	/	ศาลากลางจังหวัด	-	พิพิธภัณฑ
เรือรบโบราณวาซาร

พักที่	QUALITY	FRIEND
หรือเทียบเทา

6 มหาวิหารอุปซอลา	-	กรุงสต็อคโฮลม	-	เมืองเฮลซิงกิ
พักคางคืนบนเรือสําราญ
TALLINK	SILJA	LINE	[Sea
view	cabin	หองพักแบบ
เห็นวิวทะเล]

7 เมืองเฮลซิงกิ	-	ตลาดนัดริมทะเล	-	จัตุรัสซีเนท	-	อนุสาวรียซิเบ
ลิอุซ	/	เซเบลิอุส	-	สนามบินเฮลซิงกิ

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

7	มิ.ย.	61	-	14	มิ.ย.	61 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿6,900

23	มิ.ย.	61	-	30	มิ.ย.	61 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿6,900



20.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ทางเขาประตู	4
เคานเตอร	G	สายการบินฟินนแอร	พบเจาหนาที่จะคอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

23.35	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินฟินนแอร	เทีย่วบินที	่AY	144

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินเฮลซิงกิ	(Helsinki)	ประเทศฟินแลนด	(Finland)	แวะพักเพื่อรอเปลี่ยน

เครื่อง	และผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง	

07.35	น.	ออกเดินทางตอ	โดยสายการบินฟินนแอร	เทีย่วบินที	่AY	951

08.15	น.	ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน	(Copenhagen)	ประเทศเดนมารก	(Denmark)	(เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย	5	ชั่วโมง)

นําทานเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน	เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศเดนมารก

นําทานเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน	แวะถายรูปกับ	พระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg	Palace)
บริเวณดานนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารก	

ชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล	(City	Hall)	ถายรูปคูกับเงือกนอย(Little	Mermaid)	สัญลักษณของเมือง	ใกลกัน
เป็นยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู	ชมน้ําพุแหงราชินีเกฟิออน	(Gefion
Fountain)	มีตํานานเลาขานวา	"เทพเจา	ผูทรงอิทธิฤทธิด์ลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ	โดยพระราชินีเกฟิออน
ไดแปลงรางลูกชาย	4	คนใหเป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึน้มาจากใตน้ํา	ใหเกิดเป็นประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี	"

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
16.00	น.	นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ	DFDS	(Scandinavian	Seaway)	ที่พรั่งพรอมไปดวย

รานขายของ,	รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร,	หอง	Sauna,	Spa	ฯลฯ	(กรุณาเตรียมกระเป าสําหรับคางคืน
บนเรือ	1	คืน	เพื่อความสะดวกของทาน)

17.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงออสโล	(Oslo)	ประเทศนอรเวย	(Norway)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าแบบ	"สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ ต"	ณ	ภัตตาคารบนเรือ



เขาสูที่พัก	โรงแรม	DFDS	SCANDINAVIAN	SEAWAYS	[Sea	view	cabin	หองพักแบบเห็นวิวทะเล]	(ใน
กรณีทีห่องพัก	Sea	view	cabin	มีจํานวนหองทีไ่มเพียงพอตอคณะ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการคืน
คาใชจายใหทานละ700	บาท)

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ

เป็นทาอากาศยานที่รองรับการจราจรทางอากาศกรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศ
เดนมารก	และเป็นทาอากาศยานสําคัญและมีผูใชบริการมากที่สุดในกลุมประ
เทศนอรดิก	อีกทั้งยังเป็นทาอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน	แอรไลน
ซิสเต็ม

เป็นสถานที่ประทับในชวงฤดูหนาวของราชวงศเดนมารกมาตั้งแตปี	ค.ศ.1794
ซึ่งตั้งอยูในเมืองโคเปนเฮเกน	ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก	และการตกแตง
ภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตลร็อคโคโค

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

เป็นน้ําพุขนาดใหญที่ถูกสรางขึน้ในรูปทรงที่แปลกตา	คลายกับเป็นธารน้ําตก
จําลอง	เพื่ออุทิศแกเทพีนอรติกเกฟิออน	ตนตํานานของราชอาณาจักร
เดนมารก	เป็นรูปป้ันที่สวยงามตระการตา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน



กรุณาเตรียมกระเป าสําหรับคางคืนบนเรือ	1	คืน	เพื่อความสะดวกของทาน

ในกรณีทีห่องพัก	Sea	view	cabin	มีจํานวนหองทีไ่มเพียงพอตอคณะ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ใน
การคืนคาใชจายใหทานละ700	บาท

ลองเรือสําราญ	DFDS	(DFDS	Seaway)	ลองเรือสําราญสุดหรูซิลเลียไลน	และ
เรือ	DFDS	พรอมการันตีหองพักแบบ	SEA	VIEW	ทานอาจไดสัมผัสกับ
ปรากฏการณพระอาทิตยเที่ยงคืน	ดื่มดํ่ าความโรแมนติกไปกับ	รถไฟสายฟลัม
บาเนน	และลองเรือฟยอรดที่แสนประทับใจ	เรือสําราญ	DFDS	อันโออาขนาด
ใหญ	ที่พรั่งพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ	มากมาย	เชน	ผับ	บาร
หองซาวนนา	รานคาปลอดภาษี	หองเลมเกมส	เป็นตน	เชิญพักผอนเดินเลน
บนเรือ	กอนขึน้ชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ	และรับประทานอาหารคํ่าแบบ
บุฟเฟตในเรือ	พรอมพักคางคืนบนเรือสําราญน้ี	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟาเรือ	หรือชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี

	รับประทานอาหารคํ่าแบบ	"สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต"	ณ	ภัตตาคารบนเรือ

	พักที่	DFDS	SCANDINAVIAN	SEAWAYS	[Sea	view	cabin	หองพักแบบเห็นวิวทะเล]

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

09.30	น.	เรือเทียบทา	ณ	ทาเทียบเรือออสโล	(Oslo)	ประเทศนอรเวย	(Norway)	เมืองที่ถูกสถาปนาขึน้
เมื่อประมาณ	60	ปี	แตมีประวัติศาสตรยอนหลังกวา	900	ปี

นําทานชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด	(Vigeland	Sculpture	Park)	ความพิเศษของสวนแหงน้ีอยูที่
ผลงานศิลปะประติมากรรม	การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต	และการหลอรูปคนดวยสําริด	ในเรื่องราว
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย	เป็นผลงานของกุสตาฟ	วิกเกอรแลนด	ปฏิมากรชาวนอรเวยชื่อดัง	อีกทั้งสวนน้ียังได
รับการยอมรับวาเป็นสวนประติมากรรมที่ใหญที่สุดในโลก

จากน้ันนําทานชมลานกระโดดสกี	โฮเมนโคเลน	(Holmenkollen	ski	jump	arena)	น้ีตั้งสูงตระหงานอยู
บนยอดเขา	เป็นสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี	1952

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานชอปป้ิงยานคารล	โจฮันเกน	เกท	(Karl	Johangen	Gate)	ยานถนนคนเดิน	สินคาของฝากที่เป็นที่

นิยมของนักทองเที่ยวคือ	เครื่องครัว	พวงกุญแจ	เป็นตน	แตสินคาและของที่ระลึกตางๆ	มีราคาคอนขางสูง
เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เขาสูที่พัก	โรงแรม	RADISSON	BLU	PARK	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ลานกระโดดสกี	โฮเมนโคเลน	(Holmenkollen	ski	jump	arena)	น้ีตั้งสูง
ตระหงานอยูบนยอดเขา	ซึ่งสรางขึน้เพื่อเป็นสถานที่แขงขันกระโดดสกีที่มีชื่อ
เสียงที่สุดของนอรเวย	ที่ปัจจุบันทําการปรับปรุงใหม	เป็นสถานที่จัดการ
แขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี	1952

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นแหลงชอปป้ิง	ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล	สินคาของฝากที่นิยมของนักทอง
เที่ยวคือ	เครื่องครัว	พวงกุญแจ	เป็นตน	สินคาและของที่ระลึกตางๆ	ที่ขายกัน
ในประเทศน้ีจะมีราคาคอนขางสูง	เน่ืองจากนอรเวยเป็นประเทศที่มีคาครอง
ชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง	แตถึงแมวาประเทศนอรเวยจะมีสินคาที่แพง
แตก็ยังมีชวงลดราคาสินคา	คือ	ปีละ	2	ครั้ง	ไดแก	ชวงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ	และ	ชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

	พักที่	RADISSON	BLU	PARK	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท	(Karlstad)	เมืองสวยงามเล็กๆ	ริมทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม
ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล	ประเทศนอรเวย	เพราะเป็นเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี	สรางเมือง
โดยกษตัริยคารลที่	9	(Karl	IX)	ในปีค.ศ.1604	ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค	Karl-stad	ที่น่ีมีโบสถ
ใหญของเมือง	สรางขึน้เมื่อปี	1730,	จัตุรัสใจกลางเมือง,	ศาลากลางประจําจังหวัด	และสะพานหิน	(ระยะทาง
217	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูกรุงสตอกโฮลม	(Stockholm)	เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน	(Sweden)

เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย	จนไดรับขนานนามวา	ราชินีแหงทะเลบอลติก	ประกอบดวยเกาะ
ใหญนอย	14	เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก	(Baltic	Sea)	ทะเลสาบมาลาเร็น	(Lake	Malaren)	ทําให
สตอกโฮลมเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	กรุงสตอกโฮลม	งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ
เมืองที่ตั้งอยูบนพื้นน้ํา	มีสถานที่สําคัญ	อาทิ	อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑในยุคกลาง,มหาวิหารแหง
เมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง	เป็นตน	(ระยะทาง	314	ก.ม.ใช
เวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชม.)



ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	QUALITY	FRIEND	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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

ตั้งอยูในภูมิภาคยุโรปเหนือ	หอมลอมดวยคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย	แผนดิน
ใหญของภูมิภาคยุโรปเหนือ	ภูมิภาคยุโรปตะวันออก	ภูมิภาคยุโรปกลาง	และ
หมูเกาะของประเทศเดนมารก	ทะเลน้ีเชื่อมเขาสูชองแคบแคตทีแกต	ผานทาง
ชองแคบเออเรซุนด	ชองแคบเกรตเบลต	และชองแคบลิตเทิลเบลต	ซึ่งหาก
ผานชองแคบแคทีแกตตอไปก็จะพบชองแคบสแกเกอร	แรกที่จะเขาสู
ทะเลเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติก

เป็นทะเลสาบที่ลอมรอบ	กรุงสตอกโฮลม	ซึ่งทําใหมี	เกาะนอยใหญที่รวมกันถึง
14	เกาะ	ทําใหเมืองน้ีมีสะพานเชื่อมพื้นที่เกาะแกงนอยใหญเขาดวยกันถึง	50
แหง	จนไดรับขนานนามวา	ความงามบนผิวน้ํา	(Beauty	on	Water)	หรือ	ราชินี
แหงทะเลบอลติก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

	พักที่	QUALITY	FRIEND	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เพื่อความสะดวกของทาน	กรุณาเตรียมกระเป าสําหรับคางคืนบนเรือ	1	คืน	ในคืนถัดไป

นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม	(City	Hall)	ซึ่งใชเวลาสรางถึง	12	ปี	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดังของสวีเดน	คือ	Ragnar	Ostberg	สรางดวยอิฐแดงกวา	8	ลานกอน	และมุงหลังคาดวยหินโมเสค	สรางเสร็จ
สมบูรณในปี	1911	และทุกๆ	วันที่	10	ของเดือนธันวาคมของทุกปี	จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล
(Nobel	Prize)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา	(Vasa	Museum)	เป็นเรือที่ถูกกูขึน้มาในศตวรรษที่	17	เน่ืองจาก

สามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา	95	เปอรเซ็นต	และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น
เรือวาซาเป็นทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑ
ประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี	9	นิทรรศการ	ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา	พิพิธภัณฑ
แหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด	ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เขาสูที่พัก	โรงแรม	QUALITY	FRIEND	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญของสตอกโฮลม	ดวยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่กอสรางดวยอิฐสี
แดงทั้งหลัง	ซึ่งเป็นสัญลักษณถึงเกาะที่ยิ่งใหญ	เน่ืองจากกอตั้งมานานตั้งแตปี
1923	ถึงแมวารูปลักษณภายนอกจะดูเรียบๆ	แตการตกแตงภายในไมธรรมดา
กับศิลปะสมัยใหมในแบบอารตนูโว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตํานาน	และสิ่งมหัศจรรยของเมืองสตอกโฮลม
ประเทศสวีเดน	เรือลําน้ีมีความสงางามมากบริเวณดาดฟา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

	พักที่	QUALITY	FRIEND	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองอุปซอลา	เป็นเมืองที่อยูอาศัยและเป็นเมืองมหาวิทยาลัย	ตั้งอยูในเขตมณฑลอุปซอลา



และอยูในเขตภูมิศาสตรที่เรียกวาอุปลันด	(Uppland)	มีมหาวิทยาลัยที่สําคัญอยูสองแหงคือ	มหาวิทยาลัยอุป
ซอลา	(Uppsala	universitet)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด	และ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหง
สวีเดน(Sveriges	Lantbruksuniversitet)	เน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเกาของสวีเดนในยุคไวกิ้ง	ทําให
มีหลักฐานทางดานโบราณคดีหลายอยาง	ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ	เชน	เมืองเกาอุปซอลา	Gamla
Uppsala	โบสถหลวงประจําเมือง	และยังพบศิลาจารึกในยุคไวกิ้งเป็นจํานวนมาก

นําทานถายรูป	มหาวิหารอุปซอลา	(Uppsala	Cathedral)	เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมือง
และยังไดรับการยอมรับวาเป็นมหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย	มหาวิหารน้ันถูกสรางขึน้ในชวง
ปลายศตวรรษที่	13	โดยมหาวิหารน้ันมีความสูง	ประมาณ	118.7	เมตร	(ระยะทาง	72	ก.ม.ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	1	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงสตอกโฮลม	(Stockholm)	เพื่อนําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน

อันเป็นบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก

จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ	TALLINK	SILJA	LINE	ทีพ่รอมไปดวย	รานขายของ,	คา
สิโน,	รานคาปลอดภาษี,	รานอาหาร,หอง	Sauna,	Spa	ฯลฯ	(ระยะทาง	72	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1
ชม.)

17.00	น.	เรือสําราญ	TALLINK	SILJA	LINE	นําทานออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ	ประเทศฟินแลนด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบ	“สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ ต”	ณ	ภัตตาคาร

บนเรือ

พักคางคืนบนเรือสําราญ	TALLINK	SILJA	LINE[Sea	view	cabin	หองพักแบบเห็นวิวทะเล]	(ในกรณี
ทีห่องพัก	Sea	view	cabin	มีจํานวนหองทีไ่มเพียงพอตอคณะ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการคืนคา
ใชจายใหทานละ700	บาท)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมือง	และยังไดรับการยอมรับวาเป็น
มหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย	มหาวิหารน้ันถูกสรางขึน้ใน
ชวงปลายศตวรรษที่	13	โดยมหาวิหารน้ันมีความสูง	ประมาณ	118.7	เมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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



ในกรณีทีห่องพัก	Sea	view	cabin	มีจํานวนหองทีไ่มเพียงพอตอคณะ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ใน
การคืนคาใชจายใหทานละ	700	บาท

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบ	“สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต”	ณ	ภัตตาคารบนเรือ

	พักคางคืนบนเรือสําราญ	TALLINK	SILJA	LINE	[Sea	view	cabin	หองพักแบบเห็นวิวทะเล]

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เดินทางถึง	ณ	ทาเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ	(Helsinki)	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	4	ชั่วโมง)	เมืองหลวง
ใหญของประเทศฟินแลนด	(Finland)	ตั้งอยูทางใตของประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	เฮลซิงกิไดรับฉายาวา
เป็น	“ธิดาแหงทะเลบอลติก”	ความงดงามของสถาปัตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากทั้งทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย

ชมตลาดนัดริมทะเล	(Market	Square)	ที่มีชื่อเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก	ขายปลานานา
ชนิด	อาหาร	ผลไม	และดอกไม	แลวยังเป็นที่ตั้งสถานที่สําคัญ	อาทิเชน	ทําเนียบประธานาธิบดี	ศาลากลางและ
โบสถ

จากน้ันนําทานชมจัตุรัสซีเนเตอร	(Senate	Square)	รายลอมไปดวยอาคารสําคัญๆที่สรางในยุคที่อยูใตการ
ปกครองของรัสเซียและเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเฮลซิงกิ

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําทานชมอนุสาวรียซิเบลิอุส	(Sibelius	monument)	ตั้งอยูในสวน	ซิเบลิอุส	สรางขึน้เพื่อสดุดีใหแก	Jean

Sibelius	นักประพันธเพลงคลาสสิก	เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูกลางแจง	ดูแปลกตา	ทันสมัย	เป็นผลงานของศิลปิน
Eila	Hiltunen	สรางโดยนําเอาแทงเหล็ก	600	แทง	มาเชื่อมเขาดวยกันจนออกมาเป็นรูปรางของออรแกนลม
กวาง	10.5	เมตร	ลึก	6.5	เมตร	หนัก	24	ตัน	ตั้งอยูกลางแจงอยางโดดเดนเป็นสงา

14.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินกรุงเฮลซิงกิ	เพื่อทําการเช็คอิน	และทําคืนภาษี	(Tax	Refund)

17.35	น.	ออกเดินทาง	โดย	สายการบินฟินนแอร	เทีย่วบินที	่AY	141

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศฟินแลนด	ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ	ริมชายฝ่ังอาวฟินแลนด	ตัวเมืองมีประชากรประมาณ	600,000	คน
เฮลซิงกิอยูติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือ
มหานครเฮลซิงกิ



เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	4	ชัว่โมง

นอกจากจะเป็นตลาดยานใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว
แหลงขายปลานานาชนิด	อาหาร	ผลไม	และดอกไมแลว	ยังเป็นที่ตั้งสถานที่
สําคัญ	อาทิ	ทําเนียบประธานาธิบดี	ศาลากลางและโบสถ

จตุรัสกลางเมืองที่ใชจัดกิจกรรมใหญ	ๆ	และเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตร
ของเฮลซิงกิ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ

07.15	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา
นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง

5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว

3.	เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ	ยกเลิกการเดิน
ทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)

8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา
หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	23	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง



5.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีเดน	(จํานวน	3,000	บาท)

6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(14	ยูโร)

7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร	)

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกั[ทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]

เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้

2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ
ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

สําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3วัน
นับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(สวีเดน)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15วัน
ทําการ
***	ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนที	่VFS	Global	(เทรนดี้	ชัน้	8)	***
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต	เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร

การยื่นอยูเรื่อย	ๆ**

1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***



2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใส1.	คอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการทํางาน
3.1	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน
3	เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
3.2	กิจการทีไ่มไดจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่
โฉนดที่ดิน	เป็นตน
3.3	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษา
อังกฤษมีอายุไมเกิน	1	เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT
MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
3.4	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษา
อังกฤษมีอายุไมเกิน	1	เดือนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO
WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)

4.	หลักฐานการเงิน	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
4.1	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง	ใชสําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป	สวนตัวของผูเดิน
ทาง	ถายสําเนา	ยอนหลัง	3	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอด
เงินในบัญชี	อัพเดทไมเกิน	15	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และบัญชีตองมีครบทุกเดือน	ในกรณีที่มีไมครบ	3	เดือน	ใหขอเป็น
STATEMENT	พรอมทําจดหมายชี้แจง
4.2	กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทั้งเลมเกา	–เลมใหม)
4.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
4.3.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)	ระบุชื่อเจาของบัญชี	(ผูที่ออกคาใช
จายให)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผูเดินทาง)
ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกัน
อยางไร	ฉบับภาษาอังกฤษ	
4.3.2.	สําเนาหนาพาสปอรตของผูที่ออกคาใชจายให
4.3.3.	สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง	3	เดือน	หรือ	Bank	Statement	ในขอ	3.1
*สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา	บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน*

เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)	

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	18	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาส
ปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
มาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตร
ที่สถานทูตดวย	ทัง้สองทาน

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่
เติม

หมายเหตุ	
การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตัวกลางและ



คอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศสวีเดน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น
เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน	รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพักเชน	กรณีที่เมืองน้ัน
มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะ
สม

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิ
ฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง	

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด	เชนตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Longleg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า

3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน



1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท

4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด		

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


