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8 เม.ย.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)  
.  น. พร้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู  เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกในเรืองสัมภาระและการเช็คอิน จากนนัเชิญรอ ณ 
หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน  วนั โดยซือตวัเครืองบิน, เช่ารถโคช้, 
จองทีพัก, ร้านอาหาร สถานทีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน (ขึน
เครืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ทาํให้การ
เดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้
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หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีชาํระ
แลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอืน ๆ 
เกิดขึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นสิงทีทางบริษทั 
ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

 
9 เม.ย.  กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เทียวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมา

เลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) 
 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เทียวบินที  
TG950 

 

07.4  น. ถึงกรุงโคเปนเฮเกน้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของ
ศุลกากร แลว้รถโคช้นาํคณะไปชมเดอะลิตเติลเมอร์เมด รูปปันเงือกนอ้ยสร้างดว้ย
สําริด นงัอยู่บนกอ้นหิน มีขนาดความสูงประมาณ .  เมตร ริมอา่วโคเปนเฮเกน้ 
เป็นจุดท่องเทียวสาํคญัแห่งหนึงของเมือง สร้างขึนโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผูว้า่
จา้งไดรั้บอิทธิพลจากนิทานของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปันแลว้เสร็จถูก
นาํไปแสดงในปี ค.ศ.  จากนนัไปชมนาํพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบั
บุตรชายทีร่วมสร้างเกาะซีแลนดขึ์นมา นาํท่านชมพระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก (จาก
ดา้นนอก) ทีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษา
พระองคป์ระจาํอยู่ในแต่ละจุด เขา้สู่ปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตลแ์บบดชัต ์– 
เรอเนสซองส์ อายเุก่าแก่กวา่  ปี ชมรอยลัคอลเลคชนั ทีเก็บเครืองประดบัมีค่า
ของราชวงศเ์ดนมาร์ก มาตงัแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษที  อาทิ มหามงกุฎ, 
เครืองประดบัทีทาํจากเพชร และอญัมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นบัเป็นสมบติัลาํค่า
ของประเทศเดนมาร์ก เทียวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตีฮอลล,์ ใจกลางเมืองมีสวน
สนุกทิโวลี สวนสนุกทีเก่าแก่ตงัแต่ปี  ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงที
เก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของโลก 

 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย นาํคณะเขา้สู่แหล่งช้อปปิงทีใหญ่ทีสุดใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาว

ทีสุดในโลกทีมีความคบัคงัของร้านคา้ ตงัแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนดเ์นมทีมี
ราคาแพง ถนนคนเดินนีมีความยาวถึง .  กิโลเมตรไปสิ นสุดที Kongens Nytorv 
แลว้ไปชม นิวเฮา้ส์ อ่านว่า นูฮาวน์ แปลว่า ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชย์ทีไว้
สําหรับเรือจากทวัทุกมุมโลกมาเทียบท่า บริเวณนีจึงรายลอ้มไปดว้ยผบั บาร์ ต่อมา
ไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหารและตึกรามบา้นช่องทีมีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นู
ฮาวน์ เป็นทีนิยมสําหรับวยัรุ่นชาวเดนมาร์กทีนิยมมานงัรับประทานอาหารและ
เครืองดืม นอกจากนียงัเป็นทีสําหรับล่องเรือชมวิวและสถานทีต่างๆ รอบกรุง
โคเปนเฮเกนไดอ้ีกดว้ยเขตย่านท่าเรือทีมีอาคารบา้นเรือนตงัแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที 

 เรียงราย 
 

.  น. เดินทางสู่ท่าเรือเพือลงเรือสําราญ DFDS (Overnight Cruise) ทีพรั งพร้อมไปดว้ย
ร้านขายของ, ร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียม
กระเป๋าสําหรับคา้งคืนบนเรือ  คืน เพือความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

.  น. รับประทานอาหารคําแบบ Local  “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือ
สําราญ 

 

 นาํคณะพกับนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  
(Overnight Cruise)  / หอ้งพกัคู่ แบบ SEASIDE CABIN 
 

www.dfdsseaways.com 

 เม.ย.  เทียวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิง - ช้อปปิงถนน
คาร์ล โจฮันเกท 

 

.  น. อรุณสวสัดิยามเชา้  Buffet 
สัมผสัอากาศอนัแสนบริสุทธิบนชนัดาดฟ้าของเรือระหวา่งเส้นทางเรือสําราญ ผ่าน
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ออสโลฟยอร์ดทีงดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเชา้แบบ
สแกนดิเนเวยีนทีภตัตาคารบนเรือสําราญ 

.  น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์ เมืองทีตงัอยู่ริมฝัง
ออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคกัไปดว้ยผูค้นและนกัท่องเทียว ออสโลยงัเป็นเมือง ที
ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมืองทีมีค่าครองชีพแพงทีสุดในโลก นาํท่านเทียวชมเมือง
ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้าง
ในปี  นาํคณะเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวกิ งโบราณ จดัแสดงเกียวกบัเรือไวกิงที
สร้างจากไม ้ ในยุคคริสตศ์ตวรรษที  โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด 
นอกจากนียงัจดัแสดงเกียวกบัเครืองมือในชีวติ ประจาํวนัทีมีอายุเก่าแก่กวา่ ,  ปี 
แลว้ไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ทีมีประติมากรรมทีแสดงถงึความเป็นอยูส่ภาพชีวติ
และการดินรนต่อสู้ของมนุษยช์าติ ซึงเป็นผลงานประติมากรชือดงั กุสตาฟ วเิกอ
แลนด ์แลว้กลบัเขา้สู่เขตใจกลางเมือง 

 
 

 

1 .30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ดินเทียวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮนัเกท ถนนชอ้ปปิงเริมตน้จาก

พระราชวงัหลวง พระราชวงัแบบนีโอคลาสสิก สร้างขึนในปี  บริเวณจตุัรัส
ดา้นหนา้ของพระราชวงัมีอนุสาวรียข์องกษตัริยค์าร์ล โจฮาน ซึงเป็นกษตัริยข์อง
สวเีดนและนอร์เวยใ์นปี  ถึง  ยนืเด่นเป็นสญัลกัษณ์ เมือเดินสู่หนา้อ่าว
ออสโลจะพบกบัย่านเอเคอร์ บรูก (Aker Brygge) ทีตงัของศาลาวา่การ (Town Hall) 
แนวอาร์ตเดคโค สถาปัตยกรรมทีดูทนัสมยั ประดบัไปดว้ย นาํพุ สวน และ
ประติมากรรมเติมแต่งใหดู้กลมกลืน ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถานทีๆ
มีการจดัแสดงเกียวกบัผูที้ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติ และไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า 
ทีถูกสร้างขึนมาใหม่ดว้ยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese  
 นาํท่านเขา้พกัโรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL  หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
 

 

 เม.ย.  ออสโล - วิลนิอุส (ลิธัวเนีย) - เมืองทราไก - ปราสาททราไกร  
.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโรงแรม Breakfast Box  

 ออกเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน์ เพือเตรียมเดินทางสู่กรุงวลินิอุส ประเทศ
ลิธวัเนีย 

 

 เดินทางสู่กรุงวลินิอุส โดยสายการบินภายในประเทศ  
 ถึงสนามบินกรุงวลินิอุส เมืองหลวงของลิธวัเนีย (Lithuania) ซึงเป็นเมืองใหญ่ทีสุด

และมีความสวยงามทีสุดเมืองหนึงของประเทศในกลุ่มบอลติก ปัจจุบนัมีประชากร
มากกวา่ ,  คน  

 

 

1 . 0 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
.  น. นาํคณะสู่เมืองทราไก เป็นอดีตเมืองหลวงเก่าศูนยก์ลางการปกครอง และการทหาร 

ก่อนทีท่านแกรนดดุ์ก๊เยอดิมินสั จะทรงยา้ยเมืองหลวงมาอยูที่วลินิอุส นาํเขา้ชม
ปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้าง
ขึนในศตวรรษที  เป็นปราสาททีท่านแกรนดดุ์ก๊วเีทาทสัประสงคใ์ชชี้วติในช่วง
บนัปลาย ก่อนทีจะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที  อีกดา้นหนึงเป็นโบสถแ์ละ
สํานกัสงฆใ์นนิกายเบเนดิกทีน แมจ้ะไม่หลงเหลือสิงลาํค่ามากนกัแต่ตวัปราสาทก็
สามารถบอกเล่าถงึความเจริญรุ่งเรืองในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี ชมวถิีชีวติความเป็นอยู่
ของชาวพืนเมืองคาราย ชนกลุ่มแรกทีอพยพมาจากเขตทะเลดาํทีมีวฒันธรรมและ
ภาษาถนิ จากนนัเทียวชมเมืองวลินีอสุ ทีนียงัมีส่วนเมืองเก่าทีใหญ่ทีสุดในแถบยโุรป
กลางและยโุรปตะวนัออก เป็นเมืองทีมีโบสถส์วยๆและวหิารต่าง ๆ ตกแต่งในสไตล์
บาร็อคและโกธิคมากทีสุดเมืองหนึง และยงัไดรั้บการขึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก
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จากองคก์าร Unesco อีกดว้ย ผ่านไปชมรัฐสภาแห่งชาติ, เลาะเลยีบแม่นาํเนริสเพือ
ไปชมสถาปัตยกรรมของเซนตปี์เตอร์แอนดป์อล ขึนชมววิทิวทศัน์แบบพาโนรามา
บนยอดเขา (The Hill of Three Crosses) แลว้เขา้สู่จตุัรัสคาธีรดาล เขตใจกลางเมือง
ย่านโอลดท์าวน์เพือชมงานสถาปัตยกรรมทีสําคญัของเมืองไดแ้ก่โบสถเ์ซนตแ์อนน์ 
สร้างดว้ยศิลปะแบบกอธิค และทาํเนียบประธานาธิบดี สร้างในยุคปลายแบบ
คลาสสิค แลว้ไปชม Gate of Dawn กาํแพงเมืองหลงัเดียวทียงัหลงเหลือจากศตวรรษ
ที  หากมีเวลาอสิระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองเก่าเขตจตุรัสทาวน์ฮอลล ์ หรือ ถนน
เยดิมิโน อนัทนัสมยัของเมือง  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นาํท่านขา้สู่ทีพกั NOVOTEL VILNIUS HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.novotel.com 

 
 เม.ย.  วิลนิอุส - เบาสเก้ - พระราชวังรูนดาเล่ - ริก้า (ลัตเวีย)  
.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโรงแรม Buffet  
.  น. เดินทางสู่เมืองเบาสเก ้ซึงอยู่ทางตอนใตข้องริกา้   

1 . 0 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
บ่าย นาํคณะเขา้ชมพระราชวงัรูนดาเล่ ซึงเป็นพระราชวงัทีใหญ่ทีสุดของลตัเวยี ก่อสร้าง

สไตลบ์าร็อกและร็อกโคโคในศตวรรษที  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
เป็นคนเดียวกนักบัผูส้ร้างพระราชวงัฤดูหนาวในเมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์กของรัสเซีย 
พระราชวงัแห่งนีถือวา่เป็นพระราชวงัฤดูร้อนของท่านดุค๊แห่งคอร์แลนด ์ เอิรน์ โจ
ฮนัน์ ไบรอน บริเวณของพระราชวงัแวดลอ้มไปดว้ยสวนสวยในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ
และฤดูร้อน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นาํคณะพกั RADISSON BLU ELIZABETE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

www.radissonblu.com 

3 เม.ย.  เทียวเมืองริก้า - แปร์นู - ทาลลินน์ (เอสโทเนีย)   
.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโรงแรม Buffet  
.  น. เดินทางกลบัสู่เมืองริกา้ นาํคณะเทียวชมอดีตมืองท่าอนัเก่าแก่และเป็นศูนยก์ลาง

ขนส่งทางรถไฟทีสาํคญัของรัสเซีย ปัจจุบนัไดมี้การบูรณะฟืนฟูใหมี้ความทนัสมยั
โดยเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดในเขตบอลติก เป็นศูนยก์ลางการอุตสาหกรรม, การศึกษา
และวฒันธรรม ทีควบคู่ไปกบัการพฒันาอย่างไม่หยุดยงั เทียวชมบริเวณเมืองเก่า 
Riga ซึงท่านจะไดดื้มดาํกบัสถาปัตยกรรมอนังดงาม โดยเริมจากถนนอลัเบิร์ตและ
ถนนอลิซาเบธ ทีมีอาคารแบบอาร์ตนูโวเรียงราย สร้างในยุคกลางอายุเก่าแก่กวา่  
ปี ไปชมเซ็นทรัลมาร์เก็ต ตลาดสดของชาวเมืองทีคลาคลาํไปดว้ยผูค้น โดยใช้
บริเวณเดิมของโกดงัสินคา้ริมฝังแม่นาํเดากาวา ผ่านไปชมปราสาทริกา้ ปัจจุบนัเป็น
ทาํเนียบประธานาธิบดี แลว้ไปบนัทึกภาพของเมืองริมฝังแม่นาํ เขา้สู่ย่านโอลด์
ทาวน์ ชมร่องรอยของกาํแพงเมืองโบราณทีเคยโอบลอ้มเมือง และป้อมดินปืนที
ยงัคงอนุรักษไ์ว,้ จตุัรัสโดม (Dom Square) อนัเป็นทีตงัของ Riga Cathedral มหา
วหิารประจาํเมืองทีใหญ่ทีสุดในแถบบอลติก และมีออร์แกนทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึง
ของโลก, ชมอาคาร Three Brothers อาคาร  หลงั ทีตงัอยู่เรียงกนัในต่างรูปแบบ 
สร้างในศตวรรษที  ศตวรรษที  และกลางศตวรรษที  ซึงอาคารสวยงาม
เหล่านีลว้นตกแต่งในสถาปัตยกรรมยุคสมยักลางทงัสิน และถือวา่เป็นอาคารทีอยู่
อาศยัจริงของชาวเมืองลตัเวยี ใกลก้นัมีโบสถเ์ซนตปี์เตอร์ และอาคาร House of 
Blackheads อดีตศูนยก์ลางการคา้ทีพ่อคา้ผูรํ้ารวยคนหนึงสร้างขึนก่อนจะมีกลุ่ม
พ่อคา้ทีเรียกตวัเองวา่กลุ่มหวัดาํ อาคารแห่งนีเคยถูกรัสเซียทาํลายในปี  แต่
ไดรั้บการบูรณะเพือเฉลิมฉลองวาระทีเมืองมีอายุครบ  ปี ซึงแมแ้ต่อนุสาวรีย์

 

 
 

 
. 
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นกัรบโรแลนด ์ ซึงเป็นผูเ้ขา้มาก่อตงัเมืองในยคุแรกๆและไดรั้บการยกย่องเป็น
นกับุญในเวลาต่อมา กไ็ดรั้บการจาํลองขึนใหม่อย่างแนบเนียน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย 

เดินทางผ่านเมืองแปร์นู เมืองพกัผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนทีมีชือเสียงทีสุดบน
อ่าวแปร์นู ตลอดฤดูร้อนเมืองนีจะคึกคกัไปดว้ยผูค้นมาพกัผอ่นตากอากาศ และ
เพลิดเพลินไปกบักิจกรรมต่างริมชายหาด บนัทึกภาพสวยของเมือง บา้นไมแ้บบ 
Wooden House เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึงของเอสโทเนียน แลว้เดินทางต่อสู่เมือง
ทาลลินน์ ทีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมากวา่ ,  ปี เป็นชนกลุ่มแรกทีเขา้มาตงั
รกรากในเขตตอนเหนือของทะเลบอลติก ภายหลงัถูกยึดครองโดยเดนมาร์กและ
สวเีดน จนถึงสงครามโลกถกูปกครองโดยสหภาพโซเวยีต และเป็นอสิรภาพในปี 

 แลว้เดินทางต่อสู่เมืองทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย เมืองหลวง
ทีไดรั้บการยกยอ่งวา่ “ราชินีแห่งบอลติก” 

 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นาํคณะพกั RADISSON BLU SKY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com  

 
 เม.ย.  เทียวโอลทาวน์เมืองทาลลินน์ - ชายหาดพิริต้า – นังเรือไฮสปีดเฟอร์รีสู่กรุงเฮลซิงกิ 

(ฟินแลนด์)  
 

.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโรงแรม Buffet  

.  น. นาํคณะเขา้สู่เขตโอลดท์าวน์ของเมืองทาลลินน์ ทีมีกาํแพงเมืองและป้อมปราการใน
ยุคกลางโอบลอ้มชวนใหนึ้กไปถึงยุคอศัวนิ ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดก
โลกและไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอย่างดี นาํท่านเทียวชมเมืองเริมจากเขตเมืองเก่าทูม
เปีย (Toompea) ในเขตอพัเพอร์ทาวน์ เพือใหท่้านไดช้ม The Palace of Toompea ซึง
ในปัจจุบนัคือรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แลว้ไปชมววิทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามา
ทีมีสีสันสดใสราวกบัภาพวาดมีโบสถเ์ซนตโ์อลาฟโดดเด่นเป็นสง่า แลว้พาท่านไป
ชมงานสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธดอกซ์ทีโบสถอ์เลก็ซานเดอร์เนฟสเก ้ ที
สร้างขึนตามพระบญัชาของชาร์ล อเลก็ซานเดอร์ที  โดยช่างฝีมือจากเซนตปี์เตอร์
สเบิร์ก ถ่ายรูปกบั DOME CHURCH โบสถที์ถกูสร้างขึนแห่งแรกในสถาปัตยกรรม
แบบกอธิคในยุคคริสตศ์ตวรรษที  ผ่านไปชม Tall Herman Tower ป้อมปราการ
เมืองเก่าในยุคกลาง จากนนัเขา้สู่จตุัรัสทาวน์ฮอลลใ์นเขตโลเวอร์ทาวน์ งดงามดว้ย
ศิลปะแบบกอธิคสร้างก่อนคริสตศ์ตวรรษที  อาคารบา้นเรือนทงัแบบอาร์ตนูโว, 
กอธิค ลว้นไดรั้บการบูรณะไวอ้ย่างน่าชม ใกลก้นัจะเป็น The Town Hall Pharmacy 
ร้านขายยาทีถูกบนัทึกวา่เปิดกิจการมาตงัแต่ปีค.ศ.  และยงัคงดาํเนินกิจการมา
จนถึงปัจจุบนั The Great Guild Hall อาคารทีถูกจดัอนัดบัใหใ้หญ่เป็นอนัดบัสอง
รองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อคา้ไดส้ร้างขึนในปี ค.ศ.  
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเกียวกบัประวติัศาสตร์ของเอสโทเนีย จากนนัไป
ชมลคักีเฮาส์ บา้นทีโชคดีรอดพน้จากไฟไหมค้รังใหญ่ของเมือง แลว้อสิระใหท่้าน
เดินเล่นชมเมืองบนถนนคนเดินทีเริมจาก Viru Gate ทีมีสินคา้พืนเมืองอาทิ อาํพนั, 
ผา้ลินิน เป็นตน้ 

 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
บ่าย รถโคช้เลาะเลียบเขตชายฝังทะเลสู่ชายหาดพิริตา้ แหลง่พกัผ่อนตากอากาศในฤดู

ร้อนเป็นทีชืนชอบของชาวเมือง ทีมีทงับา้นพกัตากอากาศ, ท่าเรือยอร์ช, ป่าสน, 
สวนพฤกษศาสตร์ และศูนยกี์ฬาขนาดใหญ่ ตลอดจนสถานทีจดังานดนตรีกลางแจง้
ขนาดใหญ่ ชายหาดแห่งนีเคยใชเ้ป็นสถานทีแข่งขนัเรือใบรีกตัตา้ในกีฬาโอลิมปิก
ฤดูร้อนในปี  มาแลว้ แวะชมคอนแวนตข์องนกับุญ บริกิตตา้ ถูกสร้างขึนในปี 

 แมใ้นปัจจุบนัจะไม่สามารถบูรณะซากปรักหกัพงัใหไ้ดค้งเดิม แต่ก็มี
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นกัท่องเทียวแวะเวยีนมาเยยีมชมไม่ขาดสาย แลว้นาํท่านไปถ่ายรูปสวยกบัแคทเด
อริกพาเลซ & ปาร์ค เคยเป็นทีประทบัส่วนพระองคข์องพระเจา้ซาร์มาตงัแต่ปี  
ตวัพระราชวงัแบบบาร็อกโอบลอ้มไปดว้ยสวนขนาดใหญ่ทีมีตน้โอค๊และตน้เชสนทั
อายุหลายร้อยปี มีบึงนาํเป็นทีอาศยัของฝงูหงส์, นาํพุ, รูปปันแกะสลกั และแปลง
ดอกไมห้ลากสีสนัทีท่านไม่ควรพลาดชมออกเดินทางขา้มทะเลบอลติกโดย FAST 
FERRY TALLINK SHUTTLE เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่จุผูโ้ดยสารกวา่ ,  คน
เพียง  ช.ม. ท่านก็จะถงึกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด ์ รถรอรับคณะออก
เดินทางสู่ตวัเมืองย่านการคา้ เช็คอินเขา้สู่ทีพกั แลว้อสิระใหท่้านพกัผ่อนตาม
อธัยาศยัหรือเพลิดเพลินไปกบัหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ ในเมือง 

1 .00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese  
 นาํคณะพกั HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั  www.ihg.com 
 

 

 เม.ย.  กรุงเฮลซิงกิ - เทียวชมเมิอง - ช้อปปิง - ล่องเรือสําราญ SILJA LINE (Overnight 
Cruise)  

 

.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโรงแรม Buffet  

.  น. นาํคณะเทียวชมเมืองเริมจากตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ทีมีชือเสียงนอกจาก
จะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองทีขายของทีระลกึแก่นกัท่องเทียว แหล่งขายปลานานา
ชนิด อาหาร ผลไม ้ และดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นทีตงัสถานทีสาํคญั อาทิ ทาํเนียบ
ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์ อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือสินคา้ทีระลึกตาม
อธัยาศยั แลว้นาํเขา้ชม Rock Church โบสถซึ์งออกแบบโดยสองพีนอ้ง ตวัโมและติ
โม ในปี ค.ศ.  เป็นโบสถแ์บบรูเธอรันทีสร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการ
ตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงทีดี ต่อจากนนัเยียมชมมหาวหิารอุสเพนสเก ้ 
ของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ ทีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย 
จากนนัพาชมจตุัรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึงเป็นทีตงัของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเลก็
ซานเดอร์และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรัน เทียวชมสวนสาธารณะเวลล ์ ดา้นในเป็น
อนุสาวรียซิ์เบลิอุซ คีตกวเีอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดีย 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
3.  น. นาํท่านสู่ย่านจตุัรัสใจกลางเมือง อสิระใหท่้านไดเ้ดินเทียวชมเมืองหรือชอ้ปปิงตาม

อธัยาศยั 

 

 

.  น. เดินทางสู่ท่าเรือเพือลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที
พรั งพร้อมไปดว้ย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านคา้ปลอดภาษี, ร้านอาหาร,หอ้ง Sauna, 
Spa ฯลฯ  / (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับคา้งคืนบนเรือ  คืน เพือความสะดวกใน
การเดินทางของท่าน) 

.  น. เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นาํท่านออกเดินทางสู่กรุงสตอ็กโฮลม์ ประเทศ
สวเีดน  

.  น. รับประทานอาหารคําแบบ  Local Buffet  “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคาร
บนเรือสําราญ 

 

 นาํคณะพกับนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) 
หอ้งพกัคู่ แบบ SEASIDE CABIN 
 

www.tallinksilja.com 

 เม.ย.  เทียวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตีฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิง  
.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบ Buffet สแกนดิเนเวียนทีภัตตาคารบนเรือสําราญ   
.  น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสตอ็กโฮลม์ เมืองหลวงประเทศสวเีดน รถโคช้รอรับแลว้นาํ

คณะเทียวชมกรุงสตอ็กโฮลม์ เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตงัแต่ครังศตวรรษที  
ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทนัสมยัของบา้น 
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เมือง ตึกรามบา้นช่อง รวมทงัปราสาทราชวงั ตงัอยูริ่มนาํและตามเนินสูงตาํ ทาํให้
สตอ็กโฮลม์เป็นเมืองทีสวยทีสุดแห่งหนึงในโลก นาํท่านชมเมืองทีจุดชมววิ แลว้
ผ่านชมแกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ทีสุดและสวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจุบนัยงัทิ งร่อง 
รอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยงัเป็นทีตงัของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, 
มหาวหิาร, ตลาดหุน้, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ ์  

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai  

.  น. นาํท่านเขา้ชมซิตีฮอลล ์หรือศาลาวา่การเมือง ซึงใชเ้วลาสร้างถึง  ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกชือดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอฐิแดงกวา่  ลา้นกอ้น 
และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี  และทุกๆ วนัที  ของ
เดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลียงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลในหอ้งบลูฮอลล ์ ที
ดดัแปลงใหเ้ป็นหอ้งคอนเสิร์ตฮอลล ์ เพือรองรับแขกเหรือกวา่ ,  คน มีเวลาให้
ท่านไดเ้ดินเทียวชมนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา Vasa เป็นเรือทีถูกกูขึ้นมาใน
ศตวรรษที 17 เนืองจากสามารถรักษาชิ นส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์
และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อยชิ น เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบติัทาง
ศิลปะทีโดดเด่น และเป็นแหลง่ท่องเทียวทีสาํคญัทีสุดแห่งหนึงในโลก เรือลาํนีถกู
จดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ ์ ทีสร้างขึนเพือแสดงเรือลาํนีในกรุงสตอ็กโฮลม์ ประกอบ
ไปดว้ยนิทรรศการทีเกียวขอ้งกบัเรือลาํนี 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เกียวกบัเรือวา
ซา ซึงคุณสามารถรับชมได ้ 16 ภาษา พิพิธภณัฑแ์ห่งนีดึงดูดนกัท่องเทียวไดม้าก
ทีสุด ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวยี มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมืองย่าน
วอลค์กิ งสตรีทอนัทนัสมยั หรือชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

1 .00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chiense  
 นาํคณะพกั RADISSON HOTEL STOCKHOLM หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.marriott.com  

 
 เม.ย.  เทียวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ

กรุงเทพฯ 
 

.  น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดเินเวียนทีโรงแรม Buffet  
09.3  น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงสตอ็กโฮลม์ เพือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที  TG961  
 

 เม.ย.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
.  น. นาํท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการนาํเสนอโปรแกรมท่องเทียวซึงอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจดัโปรแกรม 

ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน  วนั ก่อนการเดินทางเท่านนั) 
 

กําหนดการเดินทาง 
 -  เมษายน  

ค่าทัวร์ต่อท่าน :  
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ  ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อายุ 4-  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่าน หรือ  ท่าน มีเตียง ท่านละ  
 เดก็อายุ -  ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่  ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีทีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเดียวเพิม ท่านละ (Single Supplement) 
 กรณีไม่ใชต้วัเครืองบิน (ผูใ้หญ่) หกัใบละ 
 กรณีไม่ใชต้วัเครืองบิน (เดก็)     หกัใบละ 

130,000.- 
117,000.- 
104,000.- 

19,500.- 
-43,000.- 
-35,500.- 
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ค่าทัวร์รวม :   
  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชือเพลงิ ณ วนัที 18 ธนัวาคม  

 ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ 
 ค่าโรงแรมทีพกัระดบั  ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **

กรุณาดูรายละเอียดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา  ยูโรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาฟินแลนด ์(เชงเกน้) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะจากอุบติัเหตุ สําหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกวา่  ปีนอ้ยกวา่  ปี 
ไม่เกิน , ,  บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , ,  บาท ทงันีครอบคลุมถงึประกนั
สุขภาพทีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจาํตวั 
– หากมีความประสงคจ์ะเพิมความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สัมภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบทา้ยใบ
จองทวัร์  

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความ
ดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือง นาํหนกัไม่เกิน 0 กิโลกรัม และสามารถถอื
สัมภาระขึนเครืองไดน้าํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระ
ใตเ้ครืองไดไ้ม่เกิน  กิโลกรัม/ใบ โหลดไดท่้านละ  ใบเท่านนั และนาํสัมภาระถอืขึนเครืองนาํหนกัไม่เกิน  
กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋าลอ้ลาก สวยเก๋ใบเลก็ ท่านละ  ใบ 
 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสั งมาในห้องพกั 

ค่าอาหารและเครืองดืมทีสั งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั อินสไตล์แทรเวล เพือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์

และชําระเงินมัดจาํล่วงหน้า ,  บาทต่อผู้เดินทางหนึงท่าน ภายใน  วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมดัจาํดงักลา่ว
จะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหนา้  วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาํระเงินส่วนทีเหลอืตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯถอืวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สาํหรับลกูคา้ดงัต่อไปนี 

1. เดก็ทีมีอายุในระหวา่งแรกเกิดถึง  ขวบ 
2. ผูสู้งอายุทีมีความจาํเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูที้ดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจา

หยาบคาย สร้างความรําคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูที้ไม่ยอมรับเงือนไขระหวา่งทวัร์ ทีมีระบุอยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผูที้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งทาํการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึงบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได ้  
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การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  วนั  คืนเงินมดัจาํทงัหมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  -  วนั  หกัมดัจาํ 2 ,  บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั  หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  หกั % ของค่าทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง หกั % ของค่าทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั % ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยนื

ขอวซ่ีาไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิมคือค่าวซ่ีา และค่าเปลียนชือตวัเท่านนั และตอ้ง
ไม่อยู่ในเงือนไขของตวัที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวี
ซ่า ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อม
กนัทงัหมด ใหถ้ือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจวา่จะ
ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะนาํใหท่้านยืนขอวซ่ีาแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็ว
กวา่การยืนขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกวา่  ท่าน โดยทีจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน  วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัดงันี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การ
ก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดรั้บจากการซือประกนัเพิมเติมแบบ TRAVELLER 
OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีระบุความรับผิดชอบไวใ้น
กรมธรรมเ์ท่านนั ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด และทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไป
ในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้ 

การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง  วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย  
ตัวเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด 
ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออก
ตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนั
เดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่
ก่อนทีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50% , 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮนัซ่า , สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน ์ 
ขึนอยูก่บัเงือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนนัๆ ซึงการเปลยีนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที  ธนัวาคม  การเปลียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถอืเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตัว 
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 
  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  ท่าน /  

เตียง (Triple Room) ขึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมี
ความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามทีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ
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ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั   
 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ 

ในการปรับเปลยีน หรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรัด และ

ไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพิมเติมได ้

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเขา้ชม

นนั ๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไวใ้นเอกสารของ
สถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการลา่ชา้ หรือเหตุหนึง
เหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการ
คืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนืองจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเขา้ชมจาก
เจา้หนา้ทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการใน
การยกกระเป๋าขึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้  ยโูร / ใบ / ครัง 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครืองไดไ้ม่เกิน  กิโลกรัม/ใบ โหลดไดท่้าน
ละ  ใบเท่านนั และนาํสัมภาระถอืขึนเครืองนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  
เซนติเมตร (  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่
มาตรฐานได ้ ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลอืนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ,  บาท / 
ท่าน 

การสูบบุหรี (Smoking Area)  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์รืองการงดสูบบุหรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี

ขอ้กาํหนดทีชดัเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผูสู้บบุหรี ทงันีเนืองจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกวา่  -  
ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 
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เอกสารในการยืนวซ่ีาของประเทศฟินแลนด์  ใช้เวลายืนประมาณ  วนัทําการ (3 สัปดาห์) 

คณะผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิวมือทีศูนย์รับยืนวซ่ีาประเทศฟินแลนด์ด้วยตัวเองทุกท่าน 
 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํกวา่  เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุม่

ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอืน ตอ้งนาํไปแสดงดว้ยเพือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
 รูปถ่ายสีขนาด  นิว จาํนวน  รูป พืนหลงัเป็นสีขาวเท่านนั (ไม่ใช่รูปขาวดาํ, หนา้ใหญ่ และหา้มสแกน)  ควรมีอายไุม่เกิน  

เดือนและเหมือนกนัทงั  รูป 
 สําเนาทะเบียนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /สําเนาใบเปลยีนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สาํเนา

สูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง  ปีบริบูรณ์  
 หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) /สงักดัทีท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษทันี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนั
จะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา   

 กรณีทีเป็นเจา้ของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัทีคดัไวไ้ม่เกิน   เดือน 
พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทั ยอ้นหลงั  เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ยอ้นหลงั  เดือน ตอ้งอพัเดท ณ เดือนปัจจุบนัทียนื
คาํร้องขอวซ่ีา ควรเลือกเล่มทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ และมีจาํนวนไม่ตาํกวา่  หลกั เพือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียง
พอทีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเมือกลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชี
หนึงในการยืนขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย  

      ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 
  กรณีทีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ –  แลว้ 

ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดยระบุ
ชือผูเ้ดินทางและเหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีทีเดก็อายุตาํกวา่  ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึงได ้ ณ ทีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมี
นายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธ
วซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

หลงัจากการจองทัวร์และชําระเงินมดัจาํแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    

และเงอืนไขทบีริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


