Best of Scandinavia
8 Days 4 Caps

เที่ยว 4 ประเทศ แถบสแกนดิเนเวีย ดินแดนยุโรปเหนื อ

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์
โดยสายการบินฟินน์ แอร์ (AY)
บริษทั ฯ ขอนำเดินทำงสูด่ นิ แดนแห่งยุโรปเหนือ แถบสแกนดิเนเวีย ชมทัศนียภำพอันงดงำมของ 4 ประเทศหลักแห่ง
ดินแดนนี้ ได้แก่..
โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงและเมืองชำยฝั ง่ ทะเลของประเทศเดนมำร์ก ตัง้ อยูช่ ำยฝั ง่ ตะวันออกของเกำะซีแลนด์
ออสโล
นครหลวงแห่งนอรเวย์ เมืองสวยงำมในเขตชำยฝั ง่ ทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
เกำะ 40 เกำะ เกำะใหญ่ทสี ่ ดุ ชือ่ มัลโมยำ เกำะเล็กเกำะน้อยทีม่ อี ยู่สวยงำมมำกและมีทะเลสำบ 343 แห่งซึง่
เป็ นแหล่งน้ ำจืดทีส่ ำคัญ
สต็อคโฮล์ม
เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตัง้ อยู่รมิ ชำยฝั ง่ ทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รบั
ฉำยำว่ำ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่ งจำกเป็ นประเทศทีม่ เี กำะเล็กเกำะน้อย
เฮลซิ งกิ
เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตัง้ อยู่ทำงใต้ของประเทศ ริมชำยฝั ง่ อ่ำวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รบั ฉำยำ
ว่ำเป็ น “ธิดำแห่งทะเลบอลติก” เนือ่ งจำกควำมงดงำมและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถำปั ตยกรรมอัน
ได้รบั อิทธิพลจำกทัง้ ทำงฝั ง่ ยุโรปและรัสเซีย

กำหนดกำรเดิ นทำง

5-12 เม.ย. / 27 เม.ย. - 4 พ.ค. / 24-31 พ.ค.61
2-9 มิ .ย. / 14-21 มิ .ย.2561
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กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ G สายการบิ น
ฟิ นน์แอร์ เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิ นฟิ นน์แอร์
เที่ยวบิ นที่ AY-144
เฮลซิ งกิ -โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ นาท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางจากเฮลซิ งกิ โดยสายการบิ นฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-951
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก นาท่านผ่านพิ ธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเดิ นทางเข้าสู่กรุงโคเปนเฮเก้น จากนัน้ เดินทางสูต่ วั
เมือง นาท่านชมเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองทีม่ บี รรยากาศสวยซึง้ และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย
โคเปนเฮเกนเป็ นทัง้ เมืองหลวงและเมืองชายฝัง่ ทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตัง้ อยูช่ ายฝั ง่ ตะวันออก
ของเกาะซีแลนด์ และเป็ นย่านธุรกิจทีส่ าคัญ นาท่านชมเมืองผ่านจัตรุ สั อมาเลียนบอร์กพาเลสและซิ ตี้
ฮอลล์ ถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้ อยลิ ตเติ้ ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมืองซึง่ ยังคงนังเศร้
่ ารอเจ้าชาย ตามเนื้อ
เรื่องในเทพนิยายอันลือลันของนั
่
กเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สนั โดยได้รบั การสนับสนุน
จาก บริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธคิ าร์ลสเบิรก์ ใกล้กนั เป็ นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ทีม่ เี รือสินค้าและเรือ
สาราญจอดเด่นเป็ นสง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ น้าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สียสละกับบุตรชายที่
ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขน้ึ มา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่าน เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก เป็ นปราสาททีส่ ร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์
หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยงั เป็ นทีเ่ ก็บ
เครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อีกด้วย ท่าน
จะได้เห็นห้องเก็บสมบัตอิ นั ล้าค่าของราชวงศ์เดนมาร์ค ซึง่ ภายในปราสาทได้จดั แสดงไว้เป็ นจานวนมาก
จากนัน้ นาท่านสูถ่ นนสตรอยก์ Stroget หรือย่านวอล์คกิ้ งสตรีท ถนนช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลก อิสระให้
ท่านเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายโดยเริม่ จากศาลาว่าการเมืองไปสิน้ สุดที่ Kongens Nytorv ทีม่ สี นิ ค้า
แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วติ ตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงั จากสวิส พอร์ซเลน เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั Scandic Sydhavnen หรือระดับเทียบเท่า
โคเปนเฮเก้น-ล่องเรือสาราญ DFDS
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลซิ งกอร์ Helsingor (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่รมิ ทะเล
ระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน นาท่านเข้าชมปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทแห่งนี้สร้างมาเกือบ
500 ปี เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในหมูช่ าวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิน้ เอกของวิลเลียม เชคสเปี ยร์
ปราสาทโครนบอร์กเป็ นสถาปั ตยกรรมชิน้ สาคัญของปราสาทแบบสถาปั ตยกรรมเรอเนซองส์ในทางตอน
เหนือของยุโรป ซึง่ ทาให้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000 ตรงจุดนี้
อ่าวมีความกว้างเพียง 4 กิโลเมตร ซึง่ ทาให้เป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของการรักษาป้ อมในตาแหน่งที่
สามารถควบคุมการเดินเรือในบริเวณทะเลบอลติก
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือ ลงเรือสาราญ DFDS (DFDS Seaway) เพื่อนาท่านล่องจากกรุงโคเปนเฮเก้น
ประเทศเดนมาร์ก สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ DFDS เป็ นเรือสาราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ทีพ่ รังพร้
่ อม
ไปด้วยสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์
เป็ นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึน้ ชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่าแบบ
บุฟเฟ่ ตใ์ นเรือ พร้อมพักค้างคืนบนเรือสาราญนี้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงาม
บนดาดฟ้ าเรือ หรือช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กับเมนูอาหารหลากหลาย
มากมายและเครือ่ งดื่ม Soft Drink
เข้าพักบนเรือสาราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside Cabin
อิ สระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ออสโล (นอร์เวย์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เดินทางถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอรเวย์ นครหลวงแสนสวยริมชายฝั ง่
ทะเลออสโลฟยอร์ดทีม่ บี รรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทีม่ อี ยูม่ ากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกิน
บรรยาย จากนัน้ นาท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง Viking Ship Museum อาคารชัน้ เดียวทีจ่ ดั แสดงเรือ
ไวกิง้ 3 ลา ทีส่ ร้างจากไม้โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ดและแสดงเกีย่ วกับเครื่องมือในชีวติ ประจาวันมี
อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมตานานความเจริญในอดีตทีย่ งิ่ ใหญ่ของชาวไวกิง้ บรรพบุรุษของชาวนอรเวย์ท่ี
เดินทางไกลกว่าค่อนโลกด้วยพาหนะนี้ ชาวไวกิง้ ใช้เรือในการรบ ทาการค้าและออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆ
เรือในพิพธิ ภัณฑ์เรือไวกิง้ ทีเ่ ด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทาจากไม้โอ๊ค ใช้ฝีพายราว 30 คนคาด
ว่าสร้างขึน้ เพื่อกษัตริยไ์ วกิง้ ใช้ในการเดินทางระยะสัน้ ๆในทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมสวน ปฏิ มากรรมวิ กเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็ นผลงานของปฏิมากร ทีน่ าผลงานของ
กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้นาผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอก
เนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั น้ วัฏจักรของชีวติ มนุษย์สงู ถึง 17 เมตร ทีเ่ ป็ นรูปคนจานวน
มากมายปี นป่ ายกันอยูบ่ นเสา ชมผลงานน้าพุวงจรชีวิต ทีม่ คี วามหมายสอนใจ จากนัน้ นาท่านผ่านชม
ทาเนียบรัฐบาล,พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่ าแก่ อายุกว า 100 ปี อาทิ เนชัน่
แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึง่ เป็ นสัญลักษณ ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker
Brygge และทีต่ งั ้ ของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโคสถาปั ตยกรรมทีด่ ทู นั สมัย ประดับไปด้ วย
น้าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่ งให้ดกู ลมกลืน ใกล้กนั ป็ น The Nobel Peace Centre สถานทีท่ ม่ี ี
การจัดแสดงเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้ รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาใหม่ด้
วยแนวคิดสถาปั ตยกรรม
ร่ วมสมัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม Thon Hotel Oslofjord หรือระดับเทียบเท่า
ออสโล (นอร์เวย์)-คาร์ลสตัด-สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ผ่านทะเลสาบน้อยใหญ่แสน
สวย คาร์ลสตัดเป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิรน์ ทีม่ ชี ่อื เสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึง่
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อยู่ระหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่านระหว่าง
สองเมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษัตริ ย์คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์
Karlstad ทีน่ ่มี โี บสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1730 จัตุรสั ใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาจังหวัด
และสะพานหิน ซึง่ เมืองนี้มคี วามเป็ นชนบทดัง้ เดิมทีช่ าวนอร์ดกิ อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูใ่ จกลางกรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่ อยู่บนหมู่เกาะใหญ่
น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกาเนิดนครอันงามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รบั ฉายา “ราชินีแห่งทะเล
บอลติค” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม Scandic Infra City หรือระดับเทียบเท่า
สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)-ล่องเรือสาราญ Silja Line
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สร้างเสร็จปี ค.ศ.1923
และเป็ นโครงการก่อสร้างใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที2่ 0 เป็ นทีท่ าการของศาลาว่าการเมือง
และสถานทีส่ าหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพทีม่ ขี น้ึ ในออสโล) ตัวตึกที่
ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นราทีม่ ลี วดลายฝั งหิน
โมเสกกว่า 19 ล้านชิน้ ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบ
โดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปิ นชัน้ นาในเวลานัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมพิ พิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปี ทก่ี ษัตริยก์ ุสตาฟที2่ รับสังให้
่
สร้างเป็ นเรือรบใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรปในสมัยนัน้ แต่เพียง 20 นาทีลงน้าเรือวาซ่าทีย่ งิ่ ใหญ่กจ็ มลงอยูใ่ ต้ทะเล
มากกว่า 300 ปี ถึงได้กขู้ น้ึ มาขึน้ มา เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และ
ตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เป็ นทรัพย์สมบัตทิ างศิลปะทีโ่ ดดเด่น โดยต้องนาชิน้ ส่วน
หลายล้านชิน้ ทีก่ ระจายไปทัวท้
่ องน้าแถบนัน้ มาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ ถือเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโลก จากนัน้ เดิ นทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสาราญ TALLINK SILJA LINE
ทีพ่ รังพร้
่ อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa เป็ นต้น
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคารบนเรือ
เข้าพักบนเรือสาราญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside
Cabin
เฮลซิ งกิ (ฟิ นแลนด์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
นาท่านชมกรุงเฮลซิ งกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟิ นแลนด์ ตัง้ อยู่ทางใต้ของประเทศ ริม
ชายฝั ง่ อ่าวฟิ นแลนด์ เฮลซิงกิได้รบั ฉายาว่าเป็ น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนื่องจากความงดงามและโดดเด่น
ของวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรมอันได้รบั อิทธิพลจากทัง้ ทางฝั ง่ ยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถกู สร้างขึน้
เมื่อปี ค.ศ.1550 โดยกษัตริยก์ ุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน ต่อมาในสมัยทีต่ กอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย
เฮลซิงกิได้ถูกเปลีย่ นมาเป็ นเมืองหลวงของฟิ นแลนด์แทนทีเ่ มืองตรูกู เฮลซิงกิจงึ มีความโดดเด่นท่ามกลาง
หมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก นาท่านชมเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานทีม่ เี อกลักษณ์ของตนเอง
ท่านจะประทับใจไปกับสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซียทีจ่ ตั ุรสั หน้าโบสถ์ อันเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ทช่ี นะ
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17.35 น.

รางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการ์ดในสหภาพโซเวียต ชม
จัตรุ สั ซีเนท (Senate Square) ใจกลางเมือง โบสถ์หินเทมเปเลียวคิ โอ (Rock-Church) ซึง่ สร้างในภูเขา
หินแกรนิตขนาดมหึมา จากนัน้ นาท่านชมเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเริม่ ต้นจากมาร์เก็ตสแควร์เด่น
ตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสิกประดับยอดโดมสีเขียวได้รบั การยกย่องว่างดงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุโรปซึง่
ก็คอื จัตุรสั รัฐสภาซึง่ ลานจัตุรสั ตรงกลางเป็ นทีต่ งั ้ ของอนุสาวรียข์ องซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 แห่งรัสเซีย
ให้เวลาท่านอีกเล็กน้อยเดินเล่นบริเวณตลาดริมท่าเรือ Market Square ทีม่ ที งั ้ ส่วนของตลาดปลา ตลาด
ผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถชี วี ติ ของชาวเมือง พร้อมเลือกซือ้ หาสินค้าท้องถิน่ อาทิ ไข่ปลา
คาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทาจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าทีร่ ะลึกอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นเฮลซิ งกิ
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นฟิ นแอร์ เที่ยวบิ นที่ AY-141

วันทีแ่ ปด
07.15 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

กลางวัน

สายการบิ นฟิ นน์แอร์เดิ นทางด้วยชัน้ ประหยัดไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟ้ ดู
ยกเว้นท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออื่นๆ เป็ นต้น
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือมี
ผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

5-12 เม.ย. / 27 เม.ย.-4 พ.ค. / 24-31 พ.ค. /
2-9 มิ .ย. / 14-21 มิ .ย.2561

Best of Scandinavia 8 Days 4 Caps
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟิ นแลนด์

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน ท่ านละ

5-12 เม.ย.61

27 เม.ย.-4 พ.ค. /
24-31 พ.ค.61

2-9 มิ .ย. / 14-21 มิ .ย.61

67,900
13,900
38,900

66,900
13,900
38,900

68,900
13,900
38,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง //
ค่าทิ ปคนขับ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
โดยชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่านและจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท
 ***ราคาทัวร์ไม่มีราคาเด็ก***
 อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
Refund หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาพิ เศษ แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดิ นทางได้ ต้องไปและกลับ
พร้อมคณะเท่านัน้
 ตั ๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้ กรณี ที่บางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดิ นทางในชัน้ ธุรกิ จ ต้องทา
เป็ นตั ๋วเดี่ยวเท่านัน้ (การยื่นวีซ่าคานึ งถึงการพักอาศัยในประเทศนัน้ ๆ มากที่ สดุ )
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
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 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครองสูงสุด 500,000 บาท (ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 ม.ค.
61
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (23 กิโลกรัมต่อท่านต่อชิน้ / ท่านละ 1 ชิน้ เท่านัน้ )
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการแปลเอกสารรวมถึงการนัดหมาย ท่านละ 3,500 บาท (ชาระพร้อม
ค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถและค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นในพระราชวังและเขตเมืองเก่าและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไป
พร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทาง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุ
ไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สนิ
หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
o หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
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o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน

o
o
o

o

o

ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั

1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเดนมาร์ก)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเดนมาร์กไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว
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o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุ
วันลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
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- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่ าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

..............................

ไม่เคย
ถึงวันที่

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
..............................

........... วัน
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ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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