8 เม.ย. 59
22.00 น.
หมายเหตุ

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งโคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่ พัก , ร้ านอาหาร สถานที่ เข้ า ชมต่ า ง ๆ ไว้ ล่ว งหน้ าให้ กั บ กรุ๊ ปทัว ร์ กรณี ที่ เกิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้
การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทาง
บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
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9 เม.ย. 59

กรุ งโคเปนเฮเก้ น (เดนมาร์ ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์ เมด เสาร์
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก - ปราสาทโรเซนบอร์ ก - ล่ องเรื อสาราญ DFDS
(Overnight Cruise)
01.20 น.
ออกเดินทางสูก่ รุ งโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG950
07.40 น.
ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้ น ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับสัมภาระและการตรวจของ
ศุลกากร แล้ วรถโค้ ชนาคณะไปชมเดอะลิตเติ ้ลเมอร์ เมด รู ปปั น้ เงือกน้ อยสร้ างด้ วย
สาริ ด นัง่ อยู่บนก้ อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริ มอ่าวโคเปนเฮเก้ น
เป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึง่ ของเมือง สร้ างขึ ้นโดยศิลปิ นชาวเดนมาร์ ก โดยผู้วา่
จ้ างได้ รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ เซน รู ปปั น้ แล้ วเสร็ จถูก
นาไปแสดงในปี ค.ศ.1913 จากนันไปชมน
้
้าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผู้เสียสละกับ
บุตรชายที่ร่วมสร้ างเกาะซีแลนด์ขึ ้นมา นาท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ ก (จาก
ด้ านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก โดยมีการ์ ดทหารรักษา
พระองค์ประจาอยู่ในแต่ละจุด เข้ าสูป่ ราสาทโรเซนบอร์ ก สร้ างในสไตล์แบบดัชต์ –
เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมรอยัลคอลเลคชัน่ ที่เก็บเครื่ องประดับมีคา่
ของราชวงศ์เดนมาร์ ก มาตังแต่
้ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ,
เครื่ องประดับที่ทาจากเพชร และอัญมณีตา่ งๆ ของแต่ละราชวงศ์ นับเป็ นสมบัติล ้า
ค่าของประเทศเดนมาร์ ก เที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี ้ฮอลล์, ใจกลางเมืองมี
สวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตงแต่
ั ้ ปี 1843 ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นแหล่งบันเทิง
ที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
12.30 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
บ่าย
นาคณะเข้ าสู่แหล่งช้ อปปิ ้งที่ใหญ่ ที่สดุ ใจกลางเมือง Strøget เป็ นถนนคนเดินยาว
ที่สดุ ในโลกที่มีความคับคัง่ ของร้ านค้ า ตังแต่
้ สินค้ าราคาถูกและสินค้ าแบรนด์เนมที่
มีราคาแพง ถนนคนเดินนี ้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv
แล้ วไปชม นิวเฮ้ าส์ อ่านว่า นูฮาวน์ แปลว่า ท่าเรื อใหม่ เดิมเป็ นท่าเรื อพาณิ ชย์ที่ไว้
สาหรับเรื อจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเทียบท่า บริ เวณนี ้จึงรายล้ อมไปด้ วยผับ บาร์ ต่อมา
ได้ ปรับปรุ งเป็ นร้ านอาหารและตึกรามบ้ านช่องที่มีสีสนั สดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์
เป็ นที่นิยมสาหรับวัยรุ่ นชาวเดนมาร์ กที่นิยมมานัง่ รับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม
นอกจากนี ้ยังเป็ นที่สาหรับล่องเรื อชมวิวและสถานที่ต่างๆ รอบกรุ งโคเปนเฮเกนได้
อีกด้ วยเขตย่านท่าเรื อที่มีอาคารบ้ านเรื อนตังแต่
้ ยคุ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย
15.30 น.
เดินทางสูท่ ่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้ อมไปด้ วย
ร้ านขายของ, ร้ านค้ าปลอดภาษี , ร้ านอาหาร, ห้ อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณาเตรี ยม
กระเป๋ าสาหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
18.00 น.
รั บประทานอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรื อ
Local
สาราญ
นาคณะพักบนเรื อสาราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS
www.dfdsseaways.com
(Overnight Cruise) / ห้ องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
10 เม.ย. 59 เที่ยวกรุ งออสโล (นอร์ เวย์ ) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ - ช้ อปปิ ้ ง
อาทิตย์
ถนนคาร์ ล โจฮันเกท
Buffet
07.00 น.
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ า
สัมผัสอากาศอันแสนบริ สทุ ธิ์บนชันดาดฟ
้
้ าของเรื อระหว่าง
เส้ นทางเรื อสาราญ ผ่านออสโลฟยอร์ ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้ อมรับประทาน
อาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภตั ตาคารบนเรื อสาราญ
09.30 น.
เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุ งออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์ เวย์ เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ ง
ออสโลฟยอร์ ด เขตท่าเรื อคึกคักไปด้ วยผู้คนและนักท่องเที่ยว ออสโลยังเป็ นเมือง ที่
ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นเมืองที่มีคา่ ครองชีพแพงที่สดุ ในโลก นาท่านเที่ยวชมเมือง
ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์
สร้ างในปี 1648 นาคณะเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อ
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ไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด
นอกจากนี ้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวิต ประจาวันที่มอี ายุเก่าแก่กว่า 1,000
ปี แล้ วไปชมอุทยานฟร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิต
และการดิ ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึง่ เป็ นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอ
แลนด์ แล้ วกลับเข้ าสูเ่ ขตใจกลางเมือง
12.30 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท ถนนช้ อปปิ ง้ เริ่ มต้ นจาก
พระราชวังหลวง พระราชวังแบบนีโอคลาสสิก สร้ างขึ ้นในปี 1848 บริ เวณจัตรุ ัส
ด้ านหน้ าของพระราชวังมีอนุสาวรี ย์ของกษัตริ ย์คาร์ ล โจฮาน ซึง่ เป็ นกษัตริ ย์ของ
สวีเดนและนอร์ เวย์ในปี 1818 ถึง 1844 ยืนเด่นเป็ นสัญลักษณ์ เมื่อเดินสูห่ น้ าอ่าว
ออสโลจะพบกับย่านเอเคอร์ บรู ก (Aker Brygge) ที่ตงของศาลาว่
ั้
าการ (Town
Hall) แนวอาร์ ตเดคโค สถาปั ตยกรรมที่ดทู นั สมัย ประดับไปด้ วย น ้าพุ สวน และ
ประติมากรรมเติมแต่งให้ ดกู ลมกลืน ใกล้ กนั เป็ น The Nobel Peace Centre
สถานที่ๆมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้ รับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือ
โรงโอเปร่ า ที่ถกู สร้ างขึ ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย
19.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าพักโรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
11 เม.ย. 59 ออสโล - วิลนิอุส (ลิธัวเนีย)
ย) - เมืองทราไก - ปราสาททราไกร
06.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินการ์ เดอมอน์ เพื่อเตรี ยมเดินทางสู่กรุ งวิลนิอสุ ประเทศ
ลิธวั เนีย
เดินทางสูก่ รุ งวิลนิอสุ โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินกรุ งวิลนิอสุ เมืองหลวงของลิธวั เนีย (Lithuania) ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ
และมีความสวยงามที่สดุ เมืองหนึง่ ของประเทศในกลุม่ บอลติก ปั จจุบนั มีประชากร
มากกว่า 542,000 คน
13.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.
นาคณะสูเ่ มืองทราไก เป็ นอดีตเมืองหลวงเก่าศูนย์กลางการปกครอง และการทหาร
ก่อนที่ท่านแกรนด์ด๊ กุ เยอดิมินสั จะทรงย้ ายเมืองหลวงมาอยู่ที่วิลนิอสุ นาเข้ าชม
ปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ
สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นปราสาทที่ท่านแกรนด์ด๊ กุ วีเทาทัสประสงค์ใช้ ชีวิต
ในช่วงบันปลาย
้
ก่อนที่จะกลายเป็ นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 อีกด้ านหนึง่ เป็ นโบสถ์
และสานักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน
แม้ จะไม่หลงเหลือสิ่งล ้าค่ามากนักแต่ตวั
ปราสาทก็สามารถบอกเล่าถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีตได้ เป็ นอย่างดี ชมวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ของชาวพื ้นเมืองคาราย ชนกลุม่ แรกที่อพยพมาจากเขตทะเลดาที่มี
วัฒนธรรมและภาษาถิ่น จากนันเที
้ ่ยวชมเมืองวิลนีอสุ ที่นี่ยงั มีสว่ นเมืองเก่าที่ใหญ่
ที่สดุ ในแถบยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก เป็ นเมืองที่มีโบสถ์สวยๆและวิหารต่าง
ๆ ตกแต่งในสไตล์บาร็ อคและโกธิคมากที่สดุ เมืองหนึง่ และยังได้ รับการขึ ้นทะเบียน
ให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การ Unesco อีกด้ วย ผ่านไปชมรัฐสภาแห่งชาติ, เลาะ
เลียบแม่น ้าเนริ สเพื่อไปชมสถาปั ตยกรรมของเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ปอล
ขึ ้นชมวิว
ทิวทัศน์แบบพาโนรามาบนยอดเขา (The Hill of Three Crosses) แล้ วเข้ าสูจ่ ตั รุ ัส
คาธีรดาล เขตใจกลางเมืองย่านโอลด์ทาวน์เพื่อชมงานสถาปั ตยกรรมที่สาคัญของ
เมืองได้ แก่โบสถ์เซนต์แอนน์ สร้ างด้ วยศิลปะแบบกอธิค และทาเนียบประธานาธิบดี
สร้ างในยุคปลายแบบคลาสสิค แล้ วไปชม Gate of Dawn กาแพงเมืองหลังเดียวที่
ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่ 16 หากมีเวลาอิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเขต
จตุรัสทาวน์ฮอลล์ หรื อ ถนนเยดิมิโน อันทันสมัยของเมือง
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19.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL VILNIUS HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
12 เม.ย. 59 วิลนิอุส - เบาสเก้ - พระราชวังรู นดาเล่ - ริก้า (ลัตเวีย)
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น.
เดินทางสูเ่ มืองเบาสเก้ ซึง่ อยู่ทางตอนใต้ ของริ ก้า
12.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาคณะเข้ าชมพระราชวังรู นดาเล่ ซึง่ เป็ นพระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ของลัตเวีย ก่อสร้ าง
สไตล์บาร็ อกและร็ อกโคโคในศตวรรษที่ 18 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน
เป็ นคนเดียวกันกับผู้สร้ างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กของรัสเซีย
พระราชวังแห่งนี ้ถือว่าเป็ นพระราชวังฤดูร้อนของท่านดุ๊คแห่งคอร์ แลนด์ เอิรน์ โจ
ฮันน์ ไบรอน บริ เวณของพระราชวังแวดล้ อมไปด้ วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ ผลิและ
ฤดูร้อน
19.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
น าคณ ะพั ก RADISSON BLU ELIZABETE HOTEL หรื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ
เดียวกัน
13 เม.ย. 59 เที่ยวเมืองริก้า - แปร์ นู - ทาลลินน์ (เอสโทเนีย)
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น.
เดินทางกลับสูเ่ มืองริ ก้า นาคณะเที่ยวชมอดีตมืองท่าอันเก่าแก่และเป็ นศูนย์กลาง
ขนส่งทางรถไฟที่สาคัญของรัสเซีย ปั จจุบนั ได้ มีการบูรณะฟื น้ ฟูให้ มีความทันสมัย
โดยเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในเขตบอลติก เป็ นศูนย์กลางการอุตสาหกรรม, การศึกษา
และวัฒนธรรม ที่ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ เที่ยวชมบริ เวณเมืองเก่า
Riga ซึง่ ท่านจะได้ ดื่มด่ากับสถาปั ตยกรรมอันงดงาม โดยเริ่ มจากถนนอัลเบิร์ตและ
ถนนอลิซาเบธ ที่มีอาคารแบบอาร์ ตนูโวเรี ยงราย สร้ างในยุคกลางอายุเก่าแก่กว่า
800 ปี ไปชมเซ็นทรัลมาร์ เก็ต ตลาดสดของชาวเมืองที่คลาคล่าไปด้ วยผู้คน โดยใช้
บริ เวณเดิมของโกดังสินค้ าริ มฝั่ งแม่น ้าเดากาวา ผ่านไปชมปราสาทริ ก้า ปั จจุบนั
เป็ นทาเนียบประธานาธิบดี แล้ วไปบันทึกภาพของเมืองริ มฝั่ งแม่น ้า เข้ าสูย่ ่านโอลด์
ทาวน์ ชมร่ องรอยของกาแพงเมืองโบราณที่เคยโอบล้ อมเมือง และป้อมดินปื นที่
ยังคงอนุรักษ์ ไว้ , จัตรุ ัสโดม (Dom Square) อันเป็ นที่ตงของ
ั้
Riga Cathedral มหา
วิหารประจาเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในแถบบอลติก และมีออร์ แกนที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่
ของโลก, ชมอาคาร Three Brothers อาคาร 3 หลัง ที่ตงอยู
ั ้ เ่ รี ยงกันในต่างรู ปแบบ
สร้ างในศตวรรษที่ 15 ศตวรรษที่ 16 และกลางศตวรรษที่ 18 ซึง่ อาคารสวยงาม
เหล่านี ้ล้ วนตกแต่งในสถาปั ตยกรรมยุคสมัยกลางทังสิ
้ ้น และถือว่าเป็ นอาคารที่อยู่
อาศัยจริ งของชาวเมืองลัตเวีย ใกล้ กนั มีโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ และอาคาร House of
Blackheads อดีตศูนย์กลางการค้ าที่พ่อค้ าผู้ร่ ารวยคนหนึง่ สร้ างขึ ้นก่อนจะมีกลุม่
พ่อค้ าที่เรี ยกตัวเองว่ากลุม่ หัวดา อาคารแห่งนี ้เคยถูกรัสเซียทาลายในปี 1941 แต่
ได้ รับการบูรณะเพื่อเฉลิมฉลองวาระที่เมืองมีอายุครบ 800 ปี ซึง่ แม้ แต่อนุสาวรี ย์
นักรบโรแลนด์
ซึง่ เป็ นผู้เข้ ามาก่อตังเมื
้ องในยุคแรกๆและได้ รับการยกย่องเป็ น
นักบุญในเวลาต่อมา ก็ได้ รับการจาลองขึ ้นใหม่อย่างแนบเนียน
12.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางผ่านเมืองแปร์ นู เมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงที่สดุ บน
อ่าวแปร์ นู ตลอดฤดูร้อนเมืองนี ้จะคึกคักไปด้ วยผู้คนมาพักผ่อนตากอากาศ และ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างริ มชายหาด บันทึกภาพสวยของเมือง บ้ านไม้ แบบ
Wooden House เป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึง่ ของเอสโทเนียน แล้ วเดินทางต่อสูเ่ มือง
ทาลลินน์ ที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานมากว่า 3,000 ปี เป็ นชนกลุม่ แรกที่เข้ ามาตัง้
รกรากในเขตตอนเหนือของทะเลบอลติก ภายหลังถูกยึดครองโดยเดนมาร์ กและ
สวีเดน จนถึงสงครามโลกถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียต และเป็ นอิสรภาพในปี
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1991 แล้ วเดินทางต่อสูเ่ มืองทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย เมืองหลวง
ที่ได้ รับการยกย่องว่า “ราชินีแห่งบอลติก”

19.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก RADISSON BLU SKY HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
14 เม.ย. 59 เที่ยวโอลทาวน์ เมืองทาลลินน์ - ชายหาดพิริต้า – นั่งเรื อไฮสปี ดเฟอร์ ร่ ี สู่กรุ
กรุง
เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์ )
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น.
นาคณะเข้ าสูเ่ ขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ ที่มีกาแพงเมืองและป้อมปราการใน
ยุคกลางโอบล้ อมชวนให้ นกึ ไปถึงยุคอัศวิน ยูเนสโก้ ได้ ประกาศให้ เป็ นเมืองมรดก
โลกและได้ รับการอนุรักษ์ เป็ นอย่างดี นาท่านเที่ยวชมเมืองเริ่ มจากเขตเมืองเก่าทูม
เปี ย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ ทาวน์ เพื่อให้ ท่านได้ ชม The Palace of Toompea
ซึง่ ในปั จจุบนั คือรัฐสภาแห่งเอสโทเนีย แล้ วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรา
มาที่มีสีสนั สดใสราวกับภาพวาดมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็ นสง่า แล้ วพาท่าน
ไปชมงานสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซียนออร์ โธดอกซ์ที่โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสเก้ ที่
สร้ างขึ ้นตามพระบัญชาของชาร์ ล อเล็กซานเดอร์ ที่ 3 โดยช่างฝี มือจากเซนต์ปีเตอร์
สเบิร์ก ถ่ายรู ปกับ DOME CHURCH โบสถ์ที่ถกู สร้ างขึ ้นแห่งแรกในสถาปั ตยกรรม
แบบกอธิคในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ผ่านไปชม Tall Herman Tower ป้อมปราการ
เมืองเก่าในยุคกลาง จากนันเข้
้ าสูจ่ ตั รุ ัสทาวน์ฮอลล์ในเขตโลเวอร์ ทาวน์ งดงามด้ วย
ศิลปะแบบกอธิคสร้ างก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้ านเรื อนทังแบบอาร์
้
ตนูโว,
กอธิค ล้ วนได้ รับการบูรณะไว้ อย่างน่าชม ใกล้ กนั จะเป็ น The Town Hall
Pharmacy ร้ านขายยาที่ถกู บันทึกว่าเปิ ดกิจการมาตังแต่
้ ปีค.ศ. 1422 และยังคง
ดาเนินกิจการมาจนถึงปั จจุบนั The Great Guild Hall อาคารที่ถกู จัดอันดับให้ ใหญ่
เป็ นอันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้ าได้ สร้ างขึ ้น
ในปี ค.ศ. 1407 ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของ
เอสโทเนีย จากนันไปชมลั
้
คกี ้เฮาส์ บ้ านที่โชคดีรอดพ้ นจากไฟไหม้ ครัง้ ใหญ่ของ
เมือง แล้ วอิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองบนถนนคนเดินที่เริ่ มจาก Viru Gate ที่มี
สินค้ าพื ้นเมืองอาทิ อาพัน, ผ้ าลินิน เป็ นต้ น
12.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
รถโค้ ชเลาะเลียบเขตชายฝั่ งทะเลสูช่ ายหาดพิริต้า แหล่งพักผ่อนตากอากาศในฤดู
ร้ อนเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเมือง ที่มีทงบ้
ั ้ านพักตากอากาศ, ท่าเรื อยอร์ ช, ป่ าสน,
สวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ ตลอดจนสถานที่จดั งานดนตรี
กลางแจ้ งขนาดใหญ่ ชายหาดแห่งนี ้เคยใช้ เป็ นสถานที่แข่งขันเรื อใบรี กตั ต้ าในกีฬา
โอลิมปิ กฤดูร้อนในปี 1980 มาแล้ ว แวะชมคอนแวนต์ของนักบุญ บริ กิตต้ า ถูกสร้ าง
ขึ ้นในปี 1436 แม้ ในปั จจุบนั จะไม่สามารถบูรณะซากปรักหักพังให้ ได้ คงเดิม แต่ก็มี
นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย แล้ วนาท่านไปถ่ายรู ปสวยกับแคทเด
อริ กพาเลซ & ปาร์ ค เคยเป็ นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระเจ้ าซาร์ มาตังแต่
้ ปี 1714
ตัวพระราชวังแบบบาร็ อกโอบล้ อมไปด้ วยสวนขนาดใหญ่ที่มตี ้ นโอ๊ คและต้ นเชสนัท
อายุหลายร้ อยปี มีบงึ น ้าเป็ นที่อาศัยของฝูงหงส์, น ้าพุ, รู ปปั น้ แกะสลัก และแปลง
ดอกไม้ หลากสีสนั ที่ท่านไม่ควรพลาดชมออกเดินทางข้ ามทะเลบอลติกโดย FAST
FERRY TALLINK SHUTTLE เรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่จผุ ้ โู ดยสารกว่า 1,000 คน
เพียง 2 ช.ม. ท่านก็จะถึงกรุ งเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟิ นแลนด์ รถรอรับคณะออก
เดินทางสูต่ วั เมืองย่านการค้ า เช็คอินเข้ าสูท่ ี่พกั แล้ วอิสระให้ ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัยหรื อเพลิดเพลินไปกับห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ๆในเมือง
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19.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE HOTEL หรื อเที ยบเท่ า
ในระดับเดียวกัน
15 เม.ย. 59 กรุ งเฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมิอง - ช้ อปปิ ้ ง - ล่ องเรื อสาราญ SILJA LINE
(Overnight Cruise)
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น.
นาคณะเที่ยวชมเมืองเริ่ มจากตลาดนัดริ มทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง
นอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่งขาย
ปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้ ว ยังเป็ นที่ตงสถานที
ั้
่สาคัญ อาทิ
ทาเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึก
ตามอัธยาศัย แล้ วนาเข้ าชม Rock Church โบสถ์ซงึ่ ออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโม
และติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็ นโบสถ์แบบรู เธอรันที่สร้ างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มี
การตกแต่งแบบทันสมัยพร้ อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนันเยี
้ ่ยมชมมหาวิหารอุสเพนส
เก้ ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ ที่งดงามด้ วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบ
รัสเซีย จากนันพาชมจั
้
ตรุ ัสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่ เป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สาวรี ย์พระ
เจ้ าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์
ด้ านในเป็ นอนุสาวรี ย์ซิเบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ผ้ แู ต่งเพลงฟิ นแลนเดีย
12.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
นาท่านสูย่ ่านจัตรุ ัสใจกลางเมือง อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเมืองหรื อช้ อปปิ ง้ ตาม
อัธยาศัย
15.30 น.
เดินทางสูท่ ่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่
พรั่งพร้ อมไปด้ วย ร้ านขายของ, คาสิโน, ร้ านค้ าปลอดภาษี , ร้ านอาหาร,ห้ อง
Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน)
17.00 น.
เรื อสาราญ TALLINK SILJA LINE นาท่านออกเดินทางสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน
20.00 น.
รั บประทานอาหารค่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์ ” ณ ภัตตาคารบนเรื อ
สาราญ
นาคณะพักบนเรื อสาราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)
ห้ องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
16 เม.ย. 59 เที่ยวกรุ งสต็อกโฮล์ ม (สวีเดน) - ซิตฮี ้ อลล์ - พิพธิ ภัณฑ์ เรื อวาซา - ช้ อปปิ ้ ง
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรื อสารารญ
09.45 น.
เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุ งสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ ชรอรับแล้ วนา
คณะเที่ยวชมกรุ งสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มาตังแต่
้ ครัง้ ศตวรรษที่ 13
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้ วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้ าน
เมือง ตึกรามบ้ านช่อง รวมทังปราสาทราชวั
้
ง ตังอยู
้ ่ริมน ้าและตามเนินสูงต่า ทาให้
สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก นาท่านชมเมืองที่จดุ ชมวิว แล้ วผ่าน
ชมแกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สดุ และสวยงามราวกับภาพวาด ปั จจุบนั ยังทิ ้งร่ อง
รอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งหลวง, รัฐสภา,
มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์
12.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.
นาท่านเข้ าชมซิตี ้ฮอลล์ หรื อศาลาว่าการเมือง ซึง่ ใช้ เวลาสร้ างถึง 12 ปี ออกแบบ
โดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า 8 ล้ าน
ก้ อน และมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10
ของเดือนธันวาคมของทุกปี
จะมีพิธีเลี ้ยงรับรองผู้ได้ รับรางวัลโนเบลในห้ องบลู
ฮอลล์ ที่ดดั แปลงให้ เป็ นห้ องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่ อกว่า 1,300 คน มี
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เวลาให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมนาท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อวาซา Vasa เป็ นเรื อที่ถกู กู้
ขึ ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ ้นส่วนเดิมของเรื อไว้ ได้ กว่า 95
เปอร์ เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้ วยรู ปแกะสลักนับร้ อยชิ ้น เรื อวาซาเป็ น
ทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ใน
โลก เรื อลานี ้ถูกจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อแสดงเรื อลานี ้ในกรุ งสต็อก
โฮล์ม ประกอบไปด้ วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้ องกับเรื อลานี ้ 9 นิทรรศการ ยังมี
ภาพยนตร์ เกี่ยวกับเรื อวาซา ซึง่ คุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย มีเวลาให้ ท่าน
ได้ เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ ้งสตรี ทอันทันสมัย หรื อช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย

19.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chiense
นาคณะพัก RADISSON HOTEL STOCKHOLM หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.marriott.com
17 เม.ย. 59 เที่ยวชมเขตเมืองเก่ าแกมล่ าสแตน - สนามบินกรุ งสต็อกโฮล์ ม - เดินทาง
อาทิตย์
กลับกรุ งเทพฯ
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
Buffet
09.30 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งสต็อกโฮล์ม เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
13.40 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961
18 เม.ย. 59 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
จันทร์
05.55 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
กาหนดการเดินทาง

8 - 18 เมษายน 2559

ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
130,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ
117,000. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
104,000. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Single Supplement)
19,500. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
-43,000. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ
-35,500.ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **
กรุ ณาดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ นอร์ เวย์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี
น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
EUR47A_SCANDINAVIA BALTIC 11 DAYS (Apr 8-18, 2016)
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความ
ดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระ
ใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7
กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพ ท์ , ค่ าซัก รี ด , ค่าเครื่ องดื่ ม ในห้ องพัก และค่าอาหารที่ สั่งมาในห้ องพั ก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่
ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการ
เดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3
วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื
เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ
ยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้
และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ
วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิก
พร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่
แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว
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ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้
ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจาก
การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา
REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% ,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนันๆ
้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของ
สายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชม
นัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของ
สถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุ
ใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืน
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เงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจาก
เจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่าน
ละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่า
กว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
/ ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนด
ที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟิ นแลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ (3 สัปดาห์ )







คณะผู้เดินทางทุกท่านต้ องมาสแกนลายนิ ้วมือที่ศนู ย์รับยื่นวีซา่ ประเทศฟิ นแลนด์ด้วยตัวเองทุกท่าน
พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รู ป พื ้นหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ (ไม่ใช่รูปขาวดา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รู ป
สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง ,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดท ณ เดือนปั จจุบนั ที่ยื่น
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คาร้ องขอวีซา่ ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใด
บัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6 แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมี
นายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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