
 

 

รหัส  VTG 2000033 
ทัวรยุโรปเหนือ  Best Scan 4 Caps เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด   8 วัน (AY) 
เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเกน – DFDS – ออสโล – ออสโล – คารลสตัด - สต็อกโฮลม - Tallink Silja 
Line  
 

 
 



 

 

 
      โดยสายการบินฟนนแอร (AY) 

 
 บริษัทฯ ขอนําเดินทางสูดินแดนแหงยุโรปเหนือ แถบสแกนดิเนเวีย ชมทัศนียภาพอัน

งดงามของ 4 ประเทศหลักแหงดินแดนน้ี ไดแก.. 
 
โคเปนเฮเกน เมืองหลวงและเมืองชายฝم�งทะเลของประเทศเดนมารก ตัง้อยูชายฝم�งตะวนัออกของ

เกาะซีแลนด 
ออสโล  นครหลวงแหงนอรเวย เมืองสวยงามในเขตชายฝم�งทะเลแบบฟยอรดของยุโรปเหนือ 

ตัวเมืองประกอบดวยเกาะ 40เกาะ เกาะใหญที่สุดชื่อมัลโมยาเกาะเล็กเกาะนอยที่มี
อยูสวยงามมากและมทีะเลสาบ 343 แหงซึ่งเปนแหลงน้ําจืดทีส่ําคัญ  

สต็อคโฮลม เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน ตัง้อยูริมชายฝم�งทะเลทิศตะวันออกของ
ประเทศสวีเดน ไดรบัฉายาวา “เวนิสแหงยุโรปเหนือ”เน่ืองจากเปนประเทศที่มีเกาะ
เล็กเกาะนอย 

เฮลซิงกิ  เมืองหลวงใหญของประเทศฟนแลนด ตั้งอยูทางใตของประเทศ ริมชายฝم�งอาว
ฟนแลนด เฮลซิงกิไดรบัฉายาวาเปน “ธิดาแหงทะเลบอลติก” เน่ืองจากความงดงาม
และโดดเดนของวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมอันไดรับอิทธพิลจากทั้งทางฝم�งยุโรป
และรัสเซีย  

 
กําหนดการเดินทาง  14-21 ก.พ. / 21-28 มี.ค.2563 
 
วันแรก สุวรรณภูมิ 
 
20.00 น.  นัดคณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภมูิ  ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร 

G สายการบินFinn Air เจาหนาท่ีคอยใหความสะดวกเร่ืองเช็คบตัรโดยสารและ
สัมภาระ 

23.25 น. นําทานออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด โดยสายการบิน Finn Air  
เท่ียวบินที่ AY-144 



 

 

 
วันที่สอง เฮลซิงกิ (ฟนแลนด)-โคเปนเฮเกน (เดนมารก) 
 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด จากน้ันนําทานเปลี่ยนเครื่อง 
07.35 น. นําทานออกเดินทางออกจากสนามบินเฮลซิงก ิประเทศฟนแลนด โดยสายการบิน 

Finn Air เท่ียวบินที่ AY951 
08.10 น. นําทานเดนิทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก นําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรบัสัมภาระ จากนัน้รถโคชรอรับทานนําทานเดินทางสูตัว
เมือง ชมเมอืงโคเปนเฮเกน เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสงางามดังเมืองแหงเทพ
นิยาย โคเปนเฮเกนเปนทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝم�งทะเลของประเทศเดนมารก 
ตั้งอยูชายฝم�งตะวันออกของเกาะซีแลนด และเปนยานธุรกิจที่สําคัญ จากน้ันนําทาน
ถายรูปคูกบัเงือกนอยลิตเต้ิลเมอรเมด สัญลกัษณของเมืองซึ่งยังคงน่ังเศรารอ
เจาชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลานิทานระดับโลก ฮันสคริส
เตียน-แอนเดอรสัน โดยไดรับการสนับสนุนจากบริเวอร-จาคอบเซน เจาของมูลนิธิ
คารลสเบิรก ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญจอดเดน
เปนสงา ผานสวนสาธารณะทานจะพบกับ นํ้าพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับ
บุตรชายท่ีรวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา จากน้ันนําทานสูจัตุรัสอมาเลียนบอรกพาเลส  
ชมและถายรูปภายนอกพระราชวังอมาเลียนบอรกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ
แหงเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ทีต่กแตงแบบสไตลร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยน
ทหารยามหนาวังทุกวนัตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยูท่ีน่ี
เหมือนกับพระราชวังบคักิ้งแฮมที่อังกฤษ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชม ปราสาทอมาเลียนบอรก Amalienborg Palace จัดเปนทีป่ระทับ

ของเหลาราชวงศเดนมารกตั้งอยูภายในจัตุรัสอมาเลียนบอรก เปนอาคารที่มีลัษณะ
แบบเดียวกันสี่หลังดานหนาของอาคารตกแตงแบบคลาสสิค ภายในตกแตงแบบร็อค
โคโคมีลานกวางเปนลกัษณะแปดเหลี่ยม ตรงกลางเปนอนุเสาวรียพระบรมรูปทรงมา
ของผูกอต้ังของกษัตริยเฟเดอรริกที่ 5 (อาคารของพระราชวังในสวนที่
พระมหากษัตริยหรือพระราชินีประทับอยูในวนัน้ันๆ จะถูกปดไมใหเขาชม) พรอมทั้ง



 

 

สวนของพิพิธภัณฑทีม่ีการจัดแสดงเร่ืองราวความเปนมาของราชวงศเดนมารก หนึ่ง
ในราชวงศที่เกาแกที่สุดในโลกดวย และสิ่งของตางๆ ของพระราชวงศซึ่งสะทอนให
เห็นถึงรสนิยมที่ทันสมยัและบุคลิกของกษัตริยและราชินี จากน้ันอิสระทานชมบริเวณ
จัตุรัสซิตี้ฮอลล (City Hall) จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถ
สัมผัสบรรยากาศครกึครื้นของใจกลางเมือง ชอปปم�งสินคายานถนนสตรอยก 
Stroget Street ถนนชอปปم�งที่ยาวที่สุดในโลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ 
Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio 
Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry 
ฯลฯ (กรณีที่ตรงกับวันอาทิตยรานคาอาจปด รายการอาจสลับใหชอปปم�งในวันอ่ืน
หรือเมืองอ่ืนๆ แทน)  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก Scandic Hotel Hvidovre หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่สาม โคเปนเฮเกน (เดนมารก)-DFDS 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเฮลซิงกอร Helsingor (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ตั้งอยูริมทะเลระหวางชองแคบของเดนมารก-สวีเดน นําทานเขาชมปราสาทโครน
บอรก ปราสาทแหงน้ีสรางมาเกือบ 500 ป เปนที่รูจักกันดีในหมูชาวยุโรปจากบท
ละครแฮมเล็ต วรรณกรรมช้ินเอกของวิลเลียม เชคสเปยร ปราสาทโครนบอรกเปน
สถาปตยกรรมชิ้นสําคัญของปราสาทแบบสถาปตยกรรมเรอเนซองสในทางตอนเหนือ
ของยุโรป ซึง่ทําใหไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 
2000 ตรงจุดน้ีอาวมคีวามกวางเพียง 4 กิโลเมตร ซึง่ทําใหเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญ
ของการรักษาป�อมในตาํแหนงที่สามารถควบคุมการเดินเรือในบริเวณทะเลบอลติก  
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูตัวเมืองโคเปนเฮเกนอีกครั้ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือนําทาน ลองเรือสําราญ DFDS (DFDS Seaway) 

จากกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารกสูกรงุออสโล ประเทศนอรเวย DFDS เปน



 

 

เรือสําราญอันโออาขนาดใหญ ที่พรั่งพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
มากมาย เชน ผบั บาร หองซาวนนา รานคาปลอดภาษี หองเลมเกมส เปนตน เชิญ
พักผอนเดินเลนบนเรือ กอนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทาน
อาหารคํ่าแบบบุฟเฟ�ตในเรือ พรอมพักคางคนืบนเรือสําราญน้ี อิสระพักผอนตาม
อัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ�าเรือหรือชอปปم�งสินคาปลอด
ภาษี        

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของเรือแบบบุฟเฟตนานาชาติ กับ
เมนูอาหารหลากหลายและเคร่ืองดืม่ Soft Drink 

 เขาพักบนเรือสําราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) หองพักคู
แบบ 2 Berth Inside cabin อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย 

 
วันที่สี่  DFDS-ออสโล (นอรเวย) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาบนเรือ 

เรือเทียบทาเรือที่เมืองออสโล ใหทานผานขั้นตอนการเช็คเอาทจากเรือ พรอมรบั
สัมภาระ รถโคชรบัที่ทาเรือ จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูใจกลางเมือง กรุงออสโล 
นครหลวงแหงราชอาณาจักรนอรเวย นครหลวงแสนสวมริมชายฝم�งทะเลออสโลฟ
ยอรดที่มีบรรยากาศงดงามดวยเกาะเล็กเกาะนอยท่ีมีอยูมากมาย สรางทัศนียภาพที่
งดงามเกินบรรยาย นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง Viking Ship Museum 
อาคารชั้นเดียวที่จัดแสดงเรือไวกิ้ง 3 ลํา ที่สรางจากไมโดยขดุไดจากรอบๆ ออสโลฟ
ยอรดและแสดงเกี่ยวกบัเครื่องมือในชีวิตประจําวันมีอายุเกาแกกวา 1,000 ป ชม
ตํานานความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญของชาวไวกิ้งบรรพบุรุษของชาวนอรเวยที่เดิน
ทางไกลกวาคอนโลกดวยพาหนะน้ี ชาวไวกิง้ใชเรือในการรบ ทําการคาและออก
สํารวจหาดินแดนใหมๆ  เรือในพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งที่เดนสงาคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 
22 เมตร ทําจากไมโอค ใชฝพายราว 30 คนคาดวาสรางขึ้นเพ่ือกษัตริยไวกิ้งใชใน
การเดินทางระยะสั้นๆ ในทะเล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 



 

 

บาย นําทานชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอรแลนด สวนสาธารณะอันเปนผลงานของ
ปฏิมากร ที่นําผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรช่ือดังที่ไดรับอนุญาตใหนํา
ผลงานมาจัดแสดงอยางถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร ทีทานอาจเคยเหน็รูปของเสาโม
โนลิท รูปปم�นวัฏจักรของชีวิตมนุษยสูงถึง 17 เมตร ที่เปนรปูคนจํานวนมากมายปน
ป�ายกันอยูบนเสา ชมผลงานนํ้าพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นนําทาน
ผานชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตยกรรมเกาแกอายุกวา 
100 ป อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเกาซึ่งเปน
สัญลักษณของเมือง ยานเอเคอรบรูค Aker Brygge และที่ต้ังของศาลาวาการ 
City Hall แนวอารตเดคโค สถาปตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดบัไปดวยน้ําพุ  สวน 
และประติมากรรมเติมแตงใหดูกลมกลืน ใกลกันเปน The Nobel Peace Centre 
สถานที่ท่ีมีการจัดแสดงเกี่ยวกบัผูท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรง
โอเปรา ที่ถูกสรางขึ้นมาใหมดวยแนวคดิสถาปตยกรรมรวมสมัย จากนัน้ใหทานเดิน
เลนและเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมรวมถึงสินคาท่ีระลึกตางๆ จากยานชอปปم�งโจ
ฮันสเกทหรือถนนคนเดิน Walking Street ในกรงุออสโล 
 
***เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคาอิสระรับประทานอาหาร

คํ่าตามอัธยาศัย*** 
 
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Radisson Blu Hotel Alna หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่หา ออสโล (นอรเวย)-คารลสตัด-สต็อกโฮลม (สวีเดน) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานออกเดินทางขามพรมแดนสู เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองที่ต้ังอยูรมิฝم�งแมน้ําคารราเวล แมน้ําสายที่ยาวที่สุด
ของสวีเดน และอยูในเขตทะเลสาบวาเนน ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดการ
เดินทาง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 



 

 

บาย นําทานชมเมืองคารลสตัดเปนเมืองสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบแวนเนิรน ที่มชีื่อเสียง
เมืองหน่ึงของประเทศสวีเดน ซึ่งอยูระหวางกรุงสต็อคโฮลมของประเทศสวีเดนและ
กรุงออสโลประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมือง
โดยกษตัิรยคารลที่ 6 ในป ค.ศ.1604 ชื่อเมอืงจึงเรียกตามพระนามของพระองค 
Karl-Stad ที่น่ีมีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1730 จตัุรัสใจกลางเมือง, 
ศาลากลางประจําจังหวัดและสะพานหิน ซึ่งเมืองน้ีมีความเปนชนบทดั้งเดิมที่ชาวนอร
ดิกอาศัยมาแตโบราณกาลกวา 1,000 ป นําทานเดินทางสูใจกลาง กรุงสต็อคโฮลม 
Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งอยูบนหมูเกาะใหญนอยโอบลอม
ดวยทะเลสาบมาลารกอกําเนิดนครอันงามสงา ริมคลองมากมายจนไดรับฉายา” 
ราชินีแหงทะเลบอลติค” (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากน้ันนําทานเขาที่พัก Scandic Skarholmen หรือระดบัเทียบเทา 

 
วันที่หก สต็อกโฮลม (สวีเดน)-Tallink Silja Line 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานชมกรงุสต็อคโฮลม เร่ิมจากผานชมโรงละคร ทําเนียบรฐับาล นําทานขึ้นชมวิว
บนฟเจลกาตันเนินสูงริมทะเลสาบทานจะเห็นทศันียภาพแสนงดงามของทาเรือสตอค
โฮลม, เกาะเมืองโบราณ, พระบรมมหา 
ราชวังบนเกาะสตาเดนอันโอโถงงามสงาดวยสถาปตยกรรมสมัยเรเนซองส ปจจุบัน
เปนที่เล้ียงรับรองผูท่ีไดรับรางวัลโนเบล นําทานเขาชมพระราชวังโดรทนิงโฮลม 
Drottningholm Palace ชมความงามสงาของพระราชวังเกาแกที่กอสรางมา
ตั้งแตยุคศตวรรษท่ี 16 ในราวปค.ศ.1662 และเปนที่ประทับของ สมเด็จพระราชาธิ
บดีคารลท่ี 16 กสุตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแหงสวีเดน รวมไปถึงพระบรม
วงศานุวงศ ซึ่งทรงประทับมาต้ังแตป ค.ศ.1981 เปนพระราชวังที่ไดรับอิทธิพลและมี
ตนแบบมาจากพระราชวังแวรซายสในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา
พระราชวังโดรทนิงโฮลม เปนที่ประทับของบรรดาสมาชิกราชวงศจากรุนสูรุน ซึ่งแต
ละพระองคก็ทิ้งเครื่องหมายที่บงบอกความเปนตัวตนในการตกแตงภายใน โดยไดรบั



 

 

อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัย เพราะมีการบรูณะอยูเสมอตลอด
ระยะเวลากวา 400 ปที่ผานมา น่ีคงเปนสาเหตุที่ทําใหพระราชวังแหงน้ี ยังคงรักษา
สภาพเดมิตั้งแตชวงศตวรรษที1่6 จนถงึปจจบุนัไดเปนอยางดี ป ค.ศ. 1991 องคการ 
ยูเนสโกจึงประกาศใหพระราชวังดรอตตนิงโฮลมเปนมรดกโลกในทีสุ่ด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานชมแกมลาสแตน (Gamla Stan) หรอืเขตเมืองเกา นําทานเขาชมศาลาวา

การเมืองสต็อคโฮลม City Hall สัญลักษณของกรุงสตอกโฮลม สรางเสร็จปค.ศ.
1923 และเปนโครงการกอสรางใหญที่สุดของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที่20 เปน
ที่ทําการของศาลาวาการเมือง และสถานที่สําหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ในทุกๆ ป 
(ยกเวนสาขาสันติภาพที่มีขึ้นในออสโล) ตัวตกึที่กอสรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน 
และตกแตงผนังใน Golden Hall หรือหองเตนรําท่ีมีลวดลายฝงหนิโมเสกกวา 19 
ลานชิ้น ขัดผิวหนาเรียบแลวเคลือบดวยทอง ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 12 ป 
ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปนชั้นนําในเวลาน้ัน จากน้ันนํา
ทานชมยานเมืองเกาท่ีอยูมาต้ังแตศตวรรษที่ 13  ที่ยังคงรักษาสภาพอาคารบาน 
เรือนไดเปนอยางดี ซึ่งถนนในเมืองยังปูดวยกอนหินส่ีเหลี่ยมเล็ก ๆ ใหทานไดเดิน
เท่ียวชมบริเวณเมอืงเกาแกที่สวยงามราวกบัภาพวาดยอนสูอตีดอันรุงเรือง ที่ปจจบุัน
ยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง  จากน้ันเดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือ
สําราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรั่งพรอมไปดวย รานขายของ, คาสิโน, รานคา
ปลอดภาษี, รานอาหาร, หอง Sauna, Spa เปนตน  

  นําทานออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด 
คํ่า         รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ�ต ณ ภัตตาคารบนเรือ 

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

 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด Tallink Silja Line-เฮลซิงกิ-สนามบิน (ฟนแลนด) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาบนเรือใหทานผานขั้นตอนการเช็คเอาทและรับสมัภาระ รถโคช

รอรับที่ทาเรือแลวนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองเฮลซิงกิ ชมกรุงเฮลซงิกิ Helsinki 
เมืองหลวงใหญของประเทศฟนแลนด ตั้งอยูทางใตของประเทศรมิชายฝم�งอาว
ฟนแลนด เฮลซิงกิไดรบัฉายาวาเปน “ธิดาแหงทะเลบอลติก” เน่ืองจากความงดงาม
และโดดเดนของวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากทั้งทางฝم�งยุโรป
และรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถกูสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1550 โดยกษัตริยกสุตาฟ วาชาแหง
สวีเดน ตอมาในสมัยทีต่กอยูภายใตการปกครองของรัสเซียเฮลซิงกิไดถูกเปลี่ยนมา
เปนเมืองหลวงของฟนแลนดแทนท่ีเมืองตรูก ูเฮลซิงกิจึงมีความโดดเดนทามกลาง 
 หมูเกาะมากมายในทะเลบอลติก นําชมเมืองที่มีประวตัิศาสตรอันยาวนานท่ีมี
เอกลักษณของตนเอง ทานจะประทบัใจไปกบัสถาปตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหนา
โบสถ อันเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่ชนะรางวัลสการเร่ือง “เรดส” โดยใชฉาก
มโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการดในสหภาพโซเวียต  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย  นําทานชม จัตุรัสซีเนท (Senate Square) ใจกลางเมือง เขาชม โบสถหินเทมเป

เลียวคิโอ (Rock-Church) ซึง่สรางในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา จากน้ันนําทาน
ชมเมืองที่มปีระวตัิศาสตรอันยาวนานเร่ิมตนจากมารเกต็สแควรเดนตระหงานดวย
อาคารนีโอคลาสสิกประดับยอดโดมสีเขียวไดรับการยกยองวางดงาม 
 ที่สุดแหงหน่ึงในยุโรปซึง่ก็คือ จตัุรัสรัฐสภาซึ่งลานจัตุรัสตรงกลางเปนที่ต้ังของ
อนุสาวรียของซารอเล็กซานเดอรที่ 2 แหงรัสเซีย ใหเวลาทานเดินเลนบริเวณตลาด
ริมทาเรือ Market Square ที่มีทั้งสวนของตลาดปลาผลไมและสินคาอีกมากมาย 
ทานจะไดชมวถิีชีวติของชาวเมือง พรอมเลือกซื้อหาสินคาทองถิ่น อาทิ ไข 
 ปลาคารเวีย ผลิตภัณฑทําจากหนังกวางเรนเดียรและสินคาที่ระลึกอีกมากมาย 

 
 **เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนถายรูปและเลือกซื้อสินคา อสิระใหทานรับประทานอาหาร

คํ่าตามอัธยาศัย** 
 



 

 

20.00 น. นําทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินเฮลซิงกิ และเผ่ือเวลาใหทานทําคืนภาษ ี
 
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
00.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการบิน Finn Air เที่ยวบินที่ AY-

143  
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. 
 

 
สายการบินฟนนแอรเดินทางดวยช้ันประหยัดไมสามารถแจงขออาหารซีฟู�ด 

ยกเวนทานที่มีปญหาดานสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออื่นๆ เปนตน 
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปน

สําคัญ 
 
 
อัตราคาเดินทาง  14-21 ก.พ. / 21-28 มี.ค.2563 
 

Best Scan 4 Caps 
เดนมารก-นอรเวย-สวีเดน-

ฟนแลนด 8 วนั / AY 
14-21 ก.พ.63 21-28 มี.ค.63 

ราคาผูใหญ ทานละ 58,900 59,900 
พักเด่ียวเพิ่ม ทานละ 8,500 8,500 

ราคาไมรวมต๋ัวโดยสาร (ทานที่มีตั๋ว
อยูแลวมาจอยทัวร) 

32,500 32,500 

 



 

 

**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,500 บาท ชําระพรอมคาทัวรกอน
เดินทาง // คาทิปคนขับ, คามัคคุเทศกทองถิ่นและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,900 บาท   
โดยชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง ** 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ

 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 25 ทานและจะตอง
ชําระมัดจํา หลังจากไดรับการยืนยันการจองทัวรทันที ทานละ 20,000 บาท 

 ***ราคาทัวรไมมีราคาเด็ก*** 
 อัตราคาเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เปนอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตัว๋โดยสารแลวไม

สามารถขอ 
Refund หรือคืนเงินไดทุกกรณี 

 กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารตามรายการทัวรหรือ
ของทางบริษัททัวร  กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการย่ืนวีซา ซึ่งผูเดินทางไม
สามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได  

 เน่ืองจากราคานี้เปนราคาพิเศษ แบบหมูคณะไมสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได 
ตองไปและกลับพรอมคณะเทาน้ัน  

 ตั๋วโดยสารไมสามารถเลื่อนกลับได กรณีที่บางทานตองการอยูตอหรือตองการเดินทางในช้ัน
ธุรกิจ  ตองทําเปนตัว๋เดี่ยวเทานั้น (การย่ืนวีซาคํานึงถงึการพักอาศัยในประเทศน้ันๆ มาก
ที่สุด)  

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดังน้ันจึงขอความ
รวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อเปน
ผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดงตัวตอ
เจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ 
 



 

 

อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Finn Air เสนทาง กรงุเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเกน // 

เฮลซิงกิ-กรงุเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2 ทาน / 1 หอง) 
 คาเขาชมสถานทีต่าง ๆ คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการและคารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการที่ระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คามัคคุเทศกของบรษิทัจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางใน

ตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ่งเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 
ไมไดรวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาต๋ัวโดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 7 พ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือ
ภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน   
 

อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมตอทานตอช้ิน 

/ ทานละ 1 ชิ้นเทาน้ัน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาบรกิารยกกระเป�าทกุแหง  
 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาเชงเกน และคาบรกิารแปลเอกสารรวมถงึการนัดหมาย ทานละ 3,500 

บาท (ชําระพรอมคาทัวรกอนคณะออกเดินทาง) 
 คาทิปพนักงานขับรถและคาทิปไกดทองถิ่นในพระราชวังและเขตเมืองเกาและคาทปิหัวหนาทัวร

ที่เดินทางไปพรอมคณะ ทานละ 1,900 บาท (ชําระพรอมคาทัวรกอนคณะออกเดินทาง) 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา
โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีมิไดคาดคิด เชน การปรับคานํ้ามัน, คาธรรมเนียมวี
ซา หรือคาบรกิารอ่ืนท่ีเกี่ยวกับวีซา หรืออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 

 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร) 
 คาประกันอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทัวร และผูเดินทางตองการทําเพ่ิมเติม อาทิ ภัย

ธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพยสิน หรือเท่ียวบินลาชาหรือทรัพยสินสูญหาย เปนตน 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวรสวนทีเ่หลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ 
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามดัจําท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกเกิน 60 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

มัดจําคาตัว๋โดยสารของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคามดัจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนคาทัวรทั้งหมด  



 

 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมทีพ่ักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ

ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  



 

 

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทวัรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
ขอมูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรือ
อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่
มีขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตสวีเดน) 
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 
-    ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพ่ือ ถายรูป และสแกนนิ้ว

มือ ที่สถานทูตหรือศนูยย่ืนวีซาของสถานทตูน้ันๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะตองมี
การนัดหมายไวลวงหนา และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัดหมายไวกอน (วนัและ
เวลานัดหมายเปนไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ) 

-    กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพ่ือทําการนัดหมายการย่ืนวีซา 
-    ในวันย่ืนวซีาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนาํเอกสารมาแนบยื่นเพ่ิมเติมใน

วันนัดหมายย่ืนและหากมีคาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถายรูป
เพ่ิมเติมใดๆ ผูสมัครจะตองเปนผูชําระคาใชจายน้ันๆ ดวยตนเอง 

  
 
 
 
 
 
 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  

- โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

- หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตูสวเีดนไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที�สถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านั �น 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูงา่ยยิ�งขึ�น 
หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื�นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื�อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 

 

- หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  

- ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หากมีการ
สูญหาย บรษิัทฯ จะไมรับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

 
 
o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา (ไม
ควรสวมเส้ือสีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาด
ผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  

o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชือ่ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

-กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัว
จริง) โดยมรีายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน  



 

 

-กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
(ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปทีเ่ร่ิมทํางานกับหนวยงาน 
หรือ องคกร พรอมสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 
-กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา 
หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํ่ากวา 3 เดือน 
พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

-กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมผีูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ
ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ โดย
เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถ
สืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   
-กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
-ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียน
หรือจากสถาบัน  เปน 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน 
กรณีเปนเด็กเล็ก  
 
 
 
 
 



 

 

o หลักฐานการเงิน   
- ใช สําเนา สมุดบญัชีเงนิฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญช ีของธนาคารใดๆ  
- ถายสําเนาทุกหนายอนหลัง 6 เดือน และปรบัสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุบันที่สุดเทาท่ีจะทําได

หรือไมตํ่ากวา 15 วันนบัจากวันนัดหมายยื่นวซีา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มชีื่อ
เจาของบัญช ี

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมบีางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จาก
ธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมตํ่ากวา 15 วันนับจากวนันัด
หมายยื่นวีซา หากใช statement แลวยังคงไมมกีารเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทําหนังสือ
หรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจริง อาทิ ไมมกีาร
เคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตละบุคคล 
เปนตน  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ 
พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจบุัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ 
เชน บญัชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีรบัรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและ
ตองทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครวัพรอมระบุความสัมพันธชี้แจงตอ
สถานทูตดวย อยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงิน
สวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝ�ายท่ีมี
การเงินมากกวาจะตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชี้แจงเพื่อ
รับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธช้ีแจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  
 
 
 



 

 

o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา
ราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคดัจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายและยินดีชดเชย
คาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบดิาจะตองคัดจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชย
คาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรบัรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบคุวามสัมพันธกบั
ผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ
แนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 



 

 

***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบรษิัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบุไวโดยทั้งหมด 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบรษิัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม
สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตาม
กําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดนิทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายทีเ่กิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกับตอนนําเอกสารสงย่ืน

คํารองขอวีซา ทางศนูยย่ืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษียณ / แมบาน / อาชพีอิสระ /  

ไมไดศึกษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมนี้และกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือป�องกันความผิดพลาดในการสะกด

ตัวอักษรและเพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 
1.  ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
      
     ................................................................................................................................................................ 
 
    รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
   โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  
 



 

 

5.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูทีท่ํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
  
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
 
 กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
    ต้ังแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ .........................................    รวม ........... วัน 
   
   ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
 
   กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกบัทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


