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วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเกน้     

06.00น. พรอ้มกนั ณ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 4 แถว G  สายการบินฟินน์แอร ์เจา้หนา้ที่  

ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

08.55 น.  ออกเดินทางสู่เมอืงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ โดยเที่ ยวบินที่   AY 090 สายการบินฟินน์แอร ์ 
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15.20 น. เดินทางถึงเมอืงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

17.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยเที่ ยวบินที่  AY 667 สายการบินฟินน์แอร ์ 

18.20 น. เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองเรียบรอ้ยแลว้ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น า

ทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ  First Hotel Copenhagen หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง  ลิตเต้ิลเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-พระราชวงัอมาเลียนบอรก์-ถนนสตรอยก-์ล่องเรือส าราญ DFDS 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นถา่ยรูปคู ่กบัลิตเต้ิลเมอรเ์มด เงือกนอ้ยสัญลกัษณ์ของ

เมือง ซึ่ งยงัคงนั่ งเศรา้รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลั่นของนักเลา่นิทานระดบัโลก ฮนัส์  คริสเตียน แอน

เดอร์สัน โดยไดร้ับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซน่ เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น าทา่นถา่ยรูปบริเวณน ้าพุเกฟิ

ออน  เทพธิดาผูเ้สียสละกับบุตรชายที่ ร่ วมสรา้งเกาะซีแลนด ์ข้ึนมา น าทา่นถา่ยรูปพระราชวงัอมาเลียนบอร์ก ที่

ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก ปราสาทประกอบดว้ยอาคารส่ีเหล่ียมส่ี หลงัรอบจัตุรัสแปดเหล่ียม 

ดา้นหนา้ตกแตง่แบบเรียบแตภ่ายในเป็นแบบโรโคโคที่ ดีที่ สุดของทวีปยุโรปตอนเหนือ ชมพิธีการเปล่ียนการ์ดทหาร

รักษาพระองคใ์นชุดเคร่ืองแบบที่ งดงาม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ย ่านถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงที่ ยาวที่ สุดใน

โลก ที่ มีสินคา้ยี่ หอ้แบรนดเ์นม อาทิ หลุยส์วิตตอง เฮอเมสและอีกมากมาย  เดินทางสู่ทา่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS 

(Scandinevian Seaway) ที่ พรั่ งพร ้อมไปดว้ยร ้านขายของ , รา้นคา้ปลอดภาษี, ร ้านอาหาร, ห ้อง Sauna, Spa ฯลฯ 

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางดว้ยเรือส าราญ DFDS Seaways สู่เมอืงออสโล พกัคา้ง

คืนบนเรือส าราญ   ภายในเรือส าราญทา่นจะไดพ้บกบับรรยากาศสุด

หรูหรา นอกจากน้ีทา่นจะไดพ้บกบักิจกรรมตา่งๆ ที่ จะไดท้  าใหท้า่นไดร้ับ

ความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่ อยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิเช่น ดิสโกเ้ธค 

ส าหรับผูท้ี่ มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี บาร์ ส าหรับผูท้ี่ มีใจรักการด่ืม รา้น

สินคา้ปลอดภาษีซึ่ งทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไมต่อ้ง

เร่งรีบใด ซึ่ งสินคา้ที่ ทา่นจะไดพ้บเป็น สินคา้ที่ ปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เช่น 

น ้าหอมยี่ หอ้ด ัง Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีรา้นขายเส้ือผา้

แฟชั่นที่ มีช่ือเสียงใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ืออย ่างจุใจ ส าหรับนอ้งๆ หนูๆ พลาดไมไ่ดส้ าหรับช็อคโกแลตที่ มีใหเ้ลือกมากมาย

หลายชนิด 

ค า่ บริการอาหารค  ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรือส าราญพกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 

วนัท่ีสาม  ออสโล-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ-The Oslo Opera House-เกโล่    

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ หลงัอาหารเชา้เรือแลน่ผา่นเขตออสโล  

ฟยอร์ดที่ สวยงามและมีช่ือเสียง ทา่นไมค่วรพลาดกบัการบนัทึกภาพสวยบนดาดฟ้าเรือยามรับอรุณ  
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09.45 น. เรือเขา้เทียบทา่ที่กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์น าทา่นเขา้

ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ จดัแสดงเกี่ ยวกบัเรือไวกิ้งที่ สรา้งจาก

ไม ้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่  9 โดยขุดไดจ้ากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด 

นอกจากน้ียงัจดัแสดงเกี่ ยวกบัเค ร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัที่ มีอายุเกา่แก่

กวา่ 1,000 ปี   

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร น าทา่นถ ่ายรูป The Oslo 

Opera House หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริ เวณชายฝั่งของออสโลให ้

เกิดเป็นพ้ืนที่ ที่ มีประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล และการปรับผงัการจราจรของชายฝั่งด า้นตวัเมืองออสโล ใกลก้ ับ

สถานีรถไฟใหญ่ของเมืองถนนคาร์ลโจฮ ันส์เกท เร่ิมตน้จากสถานีรถไฟสู่พระบรมมหาราชวัง ที่ ประท ับของ

พระมหากษัตริย ์แห่งนอร์เวย ์ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่ ส าค ัญที่ สุดของเมืองจากนั้นข้ึนฝั่ง  น าท ่านเดินทางสู่เมืองเกโล่ 

(Geilo) ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ของล าธารที่ กดัเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ ่ผา่นห มูบ่า้นชนบทสู่

เมืองที่ มีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 2,000 คน แตมี่ทรัพยากรทางธรรมชาติอาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกท ั้ง

ยงัมีความส าคญัในดา้นศูนยก์ีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ 

 ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Geilo Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี  เกโล่-กูด๊วาเกน้-ซองน์ฟยอรด์-ฟลอม-ออสโล  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าคณะสู่ เมอืงกูด๊วาเกน้ เป็นหมูบ่า้นเล็กๆแตมี่ความพิเศษตรงที่ มี

ธรรมชาติรายลอ้มไปทุกดา้น ท ัง้ภูเขา ทะเลสาบ และตัง้อยูใ่นเขตซองน์อ็อกฟยอร์ด ซึ่ งเป็นฟยอร์ดที่ ไดร้ับการคุม้ครอง

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก น าทา่นลอ่งเรือชมซองน์ฟยอรด์ ที่ สวยงามที่ สุดในนอร์เวย ์มีความยาวถึง 204 

กม. จากทะเลเขา้มาในแผน่ดินโดยเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ที่ เกิด

จากการกัดเซาะแผน่ดินของธารน ้าแข็งเม่ือหลายลา้นปี  โดยล่องเรือไป

จนถึงเมืองฟลอม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ฟลอม เป็นเมืองที่ ตัง้อยูบ่นความ

สูงถึง 866 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ที่ มีภูมิทศัน์

งดงามสุดสายตา น าคณะมุง่หน้ากลับสู่ออสโล ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว พระองค ์ทรงเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่ สอง 

เพ่ือทรงรับการรักษาทางการแพทย ์และเพ่ือการส่งเสริมความสัมพนัธท์างการทูตกบักลุ ่มประเทศในยุโรปรวมท ั้ง

ประเทศนอร์เวย ์ไดท้รงเสด็จเยี่ ยมพระมหากษัตริยโ์ฮคูน ที่ กรุงคริสตตี์อาเนีย หรือกรุงออสโลในปัจจุบนั น ามาดว้ย

ความปล้ืมปีติแกพ่สกนิกรเป็นลน้พน้ 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Scandic Asker Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีหา้  ออสโล-อุทยานฟร็อกเนอร-์ถนนคารล์โจฮนัเกท-ศาลาว่าการเมอืง-คารล์สตัท    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าคณะชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่ มีประติมากรรมแสดงถึง

ความเป็นอยูส่ภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสูข้องมนุษยช์าติ ซึ่ งเป็นผลงานประติมากรช่ือดงักุสตาฟ -วิเกอแลนด ์จากนั้น

น าคณะเที่ ยวชมเมืองอิสระใหท้า่นไดเ้ดินเที่ ยวยา่น คารล์โจฮนัเกท ถนนชอ้ปป้ิงที่ มีช่ือเสียงของออสโล 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าคณะถา่ยรูป ศาลาว่าการเมอืงออสโล ซึ่ งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่

สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่ริเวณริมแมน่ ้า ซึ่ งรายลอ้มดว้ยอาคารที่ สวยงามริมออสโลฟยอร์ด  น า

ทา่นเดินทางสู่เมอืงคารล์สตทั เมืองใหญท่ี่ ตัง้อยูริ่มทะเลสาบแวนเนิร์น ชมความเป็นชนบทด ัง้เดิมที่ ชาวเมือง (นอร์ดิก) 

อาศยัมาแตโ่บราณกาลกวา่ 1,000 ปี 

เย็น บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Carion Hotel Plaza หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  คารล์สตทั-สต็อกโฮลม์-แกมล่าสแตน-พิพิธภณัฑเ์รือวาซา-หา้ง NK     

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห ้องอาหารของโรงแรม น าทา่นสู่ สต็อกโฮลม์ เที่ ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่ มี

ความสวยงามที่ สุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดร้ับการขนานนามวา่ “ความงามบนผิวน ้า” (Beauty on Water) หรือ

ราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตัง้แตค่รั้งศตวรรษที่  13 ศิลปะและสถาปัตยกรรม

ผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้นชอ่ง รวมท ั้งปราสาทราชวงั ตัง้อยู ่ริมน ้าและตามเนินสูงต ่า  ท  าให ้

สต็อกโฮลม์เป็นเมืองที่ สวยที่ สุดแห่งหน่ึงในโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าสู่ พิพิธภัณฑเ์รือวาซา ซึ่ งตัง้โชว์เรือรบโบราณที่ กูข้ึ้นมาไดจ้ากที่ จมอยู ่

ใตท้ะเลถึง 333 ปี และยงัคงสภาพที่ สมบูรณ์ เรือวาซานั้น สรา้งข้ึนเมืองปี ค.ศ. 1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบที่ ใหญท่ี่ สุด

บรรทุกปืนใหญถ่ึง 64 กระบอก วนัแรกที่ ออกเดินทางได  ้500 เมตร ก็จมลงใตท้ะเลลึก 35 เมตร เป็นเวลานานถึง 

333 ปี น าทา่นชมเมืองที่ จุดชมวิวภาพวาด จากนั้นอิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงที่ หา้ง NK ซึ่ งเป็นหา้งที่ ใหญท่ี่ สุดในยุโรปเหนือ

หรือยา่นวอลค์กิ้งสตรีทอนัทนัสมยั 

ค า่ บริการอาหารค  ่ า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่ พกั ณ Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmenหรือ

ระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีเจ็ด  สต็อกโฮลม์- ซิต้ีฮอลลห์อ้งโถงทองค า-หอ้งจดัเลี้ยง-ล่องเรือส าราญSilja Line  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าคณะสู่ แกมล่าสแตน  เมืองเกา่แกท่ี่ สุดและสวยงามราวกับ

ภาพวาด ถนนหนทางปูดว้ยพ้ืนหิน ยา่นเขตเมืองเก่ามีวิหารแบบกอธิค, แหล่งร ้านคา้และรา้นอาหาร, คาเฟ่ ใน

บรรยากาศด ัง้เดิม น าทา่นเขา้ชม ซิต้ีฮอลล ์หรือศาลาวา่การเมืองซึ่ งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ

ดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุง

หลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 ในเดือนธันวาคมชมหอ้ง

โถงทองค า  ที่ ประด ับดว้ยโมเสคทองค  านับลา้นช้ินชมห้องจ ัดเลี้ ยง(Blue 

Hall) ในที่ วนัที่  10 ธนัวาคม ของทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลัโนเบล ณ ที่ แห่งน้ี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่ทา่เรือส าราญซิลเลียไลน์ น า

คณะสู่ท่าเรือส าราญสุดหรู Silja Line เรือส าราญแห่งทะเลบอลติคอนัหรูหรา

และสงา่งามพรั่ งพร ้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภัตตาคาร, 
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รา้นอาหาร, บาร์, ไนตค์ลบั, ดิสโกเ้ธค, ศูนยส์ันทนาการส าหรับครอบครัว, รา้นคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโน

มีระดบั กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

ค า่ บริการอาหารค  ่าแบบ “สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต์” ณ ภตัตาคาร เรือส าราญน าท ่านล่องทะเลบอลติก   ชมวิว

ทิวทศัน์อนัสวยงามของหมูเ่กาะ แกง่หิน ทา่เรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษที่  19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง

สแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮลม์-กรุงเฮลซิงกิ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 

วนัท่ีแปด   เฮลซิงกิ-มหาวิหาร Uspensy-จตุัรสัรฐัสภา  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  

09.15 น. เรือส าราญเทียบทา่ที่กรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด ์รถโคช้ปรับ

อากาศรอรับคณะแลว้เดินทางสู่ตวัเมือง แวะถา่ยรูป มหาวิหาร Uspensy ของ

ศาสนาคริสตนิ์กายออร์ธอดอกซท์ี่ งดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมจตุัรสัร ัฐสภา ซึ่ งเป็นที่ ตัง้ของ

อนุสาวรีย ์พระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรู เธอรัน ได เ้วลาอัน

สมควรน าทา่นสู่สนามบิน 

17.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ ยวบินที่  AY 089 

 

วนัท่ีเกา้  กรุงเทพฯ        

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

***ขอ้ก าหนดสายการบิน*** 

    ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได ้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่านั้น และน ้าหนักกระเป๋าตอ้งไมเ่กิน 23 กิโลกรมั 

    ส่วนกระเป๋าถือติดตวัข้ึนเครื่อง [Carry-on Baggage] น ้าหนักกระเป๋าตอ้งไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

 

 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็ก 

(ไม่ใชเ้ตียง) 
พกัเด่ียว 

ตุลาคม 23-31  
79,900 

77,900 12,000 

ธนัวาคม 3-11 77,900 12,000 

ช่วงปีใหม่ 25 ธ.ค.-2 ม.ค. 89,900 87,900 12,000 
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินฟินน์แอร์ 

 คา่ที่ พกั (หอ้งละ 2 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่วีซา่ส าหรับชาวตา่งชาติ 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหัวหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถิ่ น(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเที่ ยวตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไมร่วม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่ จา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให ้ 23 กิโลกรมั / 1 ท่าน / 1 ใบเท่านั้น 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 คนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. กรุณาจองที่ นั่งลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 2 เดือน กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

พรอ้มส่งเอกสารในการยื่นวีซ่า  

2. ส่วนที่ เหลือช าระกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท  

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  
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หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถ่ึง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดนหักเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ า เป็นสุดวิสัย และไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่

สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่่า

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ  าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระ

ผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท จะถือว่าทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุ

ไวโ้ดยท ัง้หมด 

 

              เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ  

            ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ   ณ   สถานทูต  ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย 

 

1. พาสปอร์ต ที่ ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุ ่ม

เชงเกน้หรือไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัท ัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบัน

,วนัเดือนปีที่ เร่ิมท  างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท  างานตามปกติหลงัครบ

ก าหนด 

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือร ับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน   พรอ้มวตัถุประสงค ์หรือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบัน) ควรเลือกเลม่ที่ มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่ จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนาสถานฑูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่ บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้ ่ายในการเดินทางให ้กบัผูเ้ดินทางท ั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท  างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่ จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีที่ เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทา่นใดท ่านหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยที่ บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให ้บุตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได  ้ณ ที่ วา่การ
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อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประท ับตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค  ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้ น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริ ษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้หมด  
 
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้  เพ่ือความสะดวกในการขอวีซ่า 

หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น  ทางบริษทัฯ ไม่สามารถย่ืนวีซ่าใหท่้านได ้
 

ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………….……………………………… 
 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................  

 

 

โทรศัพท ์ (บา้น) …………………………………………….……………………..……โทรศัพท ์ (มือถือ)..………………………………………………. 
 

สถานท่ีท างาน(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน ............................................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหนง่งาน ..................................................................................... ............................................................. 
 

โทรศัพทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน..................................................... .................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา.................................................................................................................................................... .... 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.............................................................................. ............................................................ 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส.............................................................. ........................................................................ .......... 

จังหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส....................... ...........................สญัชาติของคู่สมรส....................... .......................... 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใช้ไดต้ั้ งแต่วนัท่ี.....................................................ถึงวนัท่ี............................................ .................... 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  
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ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)......................................................................................................  

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ  

ตัวผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้ (เจ้าบา้น/บริษทั/องคก์ร) 

ตามท่ีระบุข้างต้น 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

 

         สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ                                                 สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ 

  เงินสด        เงินสด 

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง 

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต 

  ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อ่ืน (โปรดระบุ)       อ่ืน (โปรดระบุ) 

 

********************************************** 

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน ั้น  

  --------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 
**รบกวนกรอกรายละเอียดของผู้ เดินทางแต่ละท่านๆ ละ 1 ใบ และน าส่งพร้อมกับเอกสารทีใ่ช้ย่ืนวีซ่าค่ะ ** 

/// สามารถถ่ายเอกสารได้ \\\ 
 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


