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เที่ยว 4 ประเทศ แถบสแกนดิเนเวีย ดินแดนยุโรปเหนือ 

เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์
 โดยสายการบนิฟินน์แอร ์(AY) 

 

 บรษิทัฯ ขอน าเดนิทางสูด่นิแดนแห่งยุโรปเหนือ แถบสแกนดเินเวยี ชมทศันยีภาพอนังดงามของ 4 ประเทศหลกัแหง่
ดนิแดนน้ี ไดแ้ก่.. 
 
โคเปนเฮเกน้ เมอืงหลวงและเมอืงชายฝ ัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยูช่ายฝ ัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์
 
ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเวย ์เมอืงสวยงามในเขตชายฝ ัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย
  เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทีส่ดุชือ่มลัโมยา เกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่สวยงามมากและมทีะเลสาบ 343 แห่งซึง่
  เป็นแหล่งน ้าจดืทีส่ าคญั 

 

สต็อคโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิชายฝ ัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน ไดร้บั 
  ฉายาว่า “เวนสิแห่งยโุรปเหนือ”เนือ่งจากเป็นประเทศทีม่เีกาะเลก็เกาะน้อย 
 

เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝ ัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายา
  ว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถาปตัยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝ ัง่ยุโรปและรสัเซยี  

 

 

Best of Scandinavia 

8 Days 4 Caps 
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กาํหนดการเดินทาง  27 เม.ย. - 4 พ.ค. / 24-31 พ.ค. / 2-9 มิ.ย. / 14-21 มิ.ย.2561 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ 

20.00 น.  นัดคณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์G สายการบนิฟินน์

แอร ์เจา้หนา้ที่คอยใหค้วามสะดวกเรื่องเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 

23.05 น.  นําท่านออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบนิฟินน์แอร ์  

เที่ยวบนิที่ AY-144 

 

วนัทีส่อง เฮลซิงก-ิโคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) 

05.20 น. เดินทางถงึสนามบนิกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด ์นําท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 

07.40 น. ออกเดินทางจากเฮลซิงก ิโดยสายการบนิฟินน์แอร ์เที่ยวบนิที่ AY-951 

08.15 น. เดินทางถงึสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน้ เมืองหลวงของประเทศเดนมารก์  นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและตรวจรบัสมัภาระ จากนั้นนําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงโคเปนเฮเกน้  จากนัน้เดินทางสูต่วัเมือง น าท่าน
ชมเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึง้ และสง่างามดงัเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมือง

หลวงและเมืองชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่

ส าคญั น าท่านชมเมืองผ่านจตัุรสัอมาเลียนบอรก์พาเลสและซิต้ีฮอลล ์ถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด 
สญัลกัษณ์ของเมืองซึง่ยงัคงนัง่เศร้ารอเจ้าชาย ตามเนือ้เร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนกัเลา่นิทานระดบัโลก 
ฮนัส์คริสเตียน-แอนเดอร์สนั โดยได้รับการสนบัสนนุจาก บริเวอร์-จาคอบเซน่ เจ้าของมลูนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กนั
เป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือส าราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ  

น้ําพเุกฟิออน เทพธิดาผู้ เสยีสละกบับตุรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึน้มา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

บ่าย น าทา่น เขา้ชมปราสาทโรเซนบอรก์ เป็นปราสาทที่สร้างขึน้ในสมยัศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือ
สร้างในสมยัพระเจ้าคริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บเคร่ือง
เพชร มหามงกฎุ และเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัอีกด้วย ทา่นจะได้เห็น
ห้องเก็บสมบตัิอนัล า้คา่ของราชวงศ์เดนมาร์ค ซึง่ภายในปราสาทได้จดัแสดงไว้เป็นจ านวนมาก  จากนัน้น าทา่นสู่

ถนนสตรอยก ์Stroget หรือย่านวอลค์กิ้งสตรีท ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก อิสระให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์

เนมมากมายโดยเร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดงั อาทิ หลยุส์
วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวิส พอร์ซเลน เป็นต้น 

คํา่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าทา่นเข้าที่พกั Scandic Sydhavnen หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม โคเปนเฮเกน้-ล่องเรือส  าราญ DFDS 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกอร  ์Helsingor (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ริมทะเล

ระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน น าท่านเขา้ชมปราสาทโครนบอรก์ ปราสาทแห่งนีส้ร้างมาเกือบ 500 ปี 
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เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่ชาวยโุรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิน้เอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ ปราสาทโครน
บอร์กเป็นสถาปัตยกรรมชิน้ส าคญัของปราสาทแบบสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ในทางตอนเหนือของยโุรป ซึง่ท า
ให้ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000 ตรงจุดนีอ้่าวมีความกว้างเพียง 4 
กิโลเมตร ซึ่งท าให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัของการรักษาป้อมในต าแหน่งที่สามารถควบคุมการเดินเรือใน
บริเวณทะเลบอลติก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูท่า่เรือ ลงเรือสาํราญ DFDS (DFDS Seaway) เพื่อนําท่านล่องจากกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศ

เดนมารก์ สูก่รุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์DFDS เป็นเรือส าราญอนัโออ่า่ขนาดใหญ่ ท่ีพร่ังพร้อมไปด้วยสิง่อ านวย
ความสะดวกตา่งๆ มากมาย เช่น ผบั บาร์ ห้องซาวน์นา่ ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเลม่เกมส์ เป็นต้น เชิญพกัผ่อน
เดินเลน่บนเรือ ก่อนขึน้ชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟ่ต์ในเรือ พร้อมพกั
ค้างคืนบนเรือส าราญนี ้อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือชมทศันียภาพอนัสวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือช้อปปิ้ง
สนิค้าปลอดภาษี          

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของเรอืแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิกบัเมนูอาหารหลากหลายมากมายและ

เครื่องด่ืม Soft Drink 

 เขา้พกับนเรอืสาํราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู่แบบ 2 Berth Inside 

Cabin  อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่ี ่  ออสโล (นอรเ์วย)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 เดินทางถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ นครหลวงแหง่ราชอาณาจกัรนอรเวย์ นครหลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเล
ออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่ งดงามเกิน

บรรยาย จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑเ์รือไวกิ้ง Viking Ship Museum อาคารชัน้เดียวที่จดัแสดงเรือไวกิง้ 3 ล า 
ที่สร้างจากไม้โดยขดุได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ดและแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัมีอายเุก่าแก่กว่า 
1,000 ปี ชมต านานความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่ของชาวไวกิง้บรรพบรุุษของชาวนอรเวย์ที่เดินทางไกลกว่าค่อน
โลกด้วยพาหนะนี ้ชาวไวกิง้ใช้เรือในการรบ ท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพิธภณัฑ์เรือ
ไวกิง้ที่เด่นสง่าคือ เรืออสุแบนนิ ยาว 22 เมตร ท าจากไม้โอ๊ค ใช้ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึน้เพื่อกษัตริย์
ไวกิง้ใช้ในการเดินทางระยะสัน้ๆในทะเล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

บ่าย น าทา่นชมสวน ปฏมิากรรมวิกเกอรแ์ลนด ์สวนสาธารณะอนัเป็นผลงานของปฏิมากร ท่ีน าผลงานของ  
กสุตาฟ วกิเกอร์แลนด์ ปฏิมากรช่ือดงัที่ได้รับอนญุาตให้น าผลงานมาจดัแสดงอยา่งถาวรในอทุยาน ฟรอกเนอร์ 
ทีทา่นอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลทิ รูปปัน้วฏัจกัรของชีวิตมนษุย์สงูถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจ านวนมากมาย
ปีนป่ายกนัอยูบ่นเสา ชมผลงานน้ําพวุงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ จากนัน้น าทา่นผา่นชมท าเนยีบรัฐบาล,
พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายกุวา่ 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และ
ศาลาเทศบาลเมืองเกา่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ยา่นเอเคอร์บรูค Aker Brygge และที่ตัง้ของศาลาวา่การ 
City Hall แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดทูนัสมยั ประดบัไปด้วย น า้พ ุสวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดู

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
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กลมกลนื ใกล้กนัป็น The Nobel Peace Centre สถานท่ีที่มีการจดัแสดงเก่ียวกบัผู้ที่ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติ
และไกลออกไปคือ โรงโอเปร่าที่ถกูสร้างขึน้มาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรม 
ร่วมสมยั  

คํา่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าทา่นเข้าที่พกั โรงแรม Thon Hotel Oslofjord หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  ออสโล (นอรเ์วย)์-คารล์สตดั-สตอ็คโฮลม์  (สวเีดน) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคารล์สตดั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ผ่านทะเลสาบน้อยใหญ่แสนสวย 
คาร์ลสตดัเป็นเมืองสวยงามเลก็ๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีช่ือเสยีงเมืองหนึง่ของประเทศสวเีดน ซึง่อยูร่ะหวา่ง
กรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่นี ้
สร้างเมืองโดยกษัติรย์คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karlstad ที่น่ีมีโบสถ์
ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1730 จตัรัุสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน ซึ่งเมือง
นีม้ีความเป็นชนบทดัง้เดิมที่ชาวนอร์ดิกอาศยัมาแตโ่บราณกาลกวา่ 1,000 ปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูใ่จกลางกรุงสต็อคโฮลม์ Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่อยูบ่นหมูเ่กาะใหญ่น้อย
โอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อก าเนิดนครอนังามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รับฉายา “ราชินีแห่งทะเลบอล
ติค” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารไทย 

จากนัน้น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม Scandic Infra City หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก  สตอ็คโฮลม์ (สวเีดน)-ล่องเรือส  าราญ Silja Line 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม  ์City Hall สญัลกัษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สร้างเสร็จปีค.ศ.1923 และ
เป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ที่สดุของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที่20 เป็นที่ท าการของศาลาว่าการเมือง และ
สถานท่ีส าหรับจดังานรับรางวลัโนเบล ในทกุๆ ปี (ยกเว้นสาขาสนัติภาพที่มีขึน้ในออสโล) ตวัตึกที่ก่อสร้างด้วย
อิฐแดงกวา่ 8 ล้านก้อน และตกแตง่ผนงัใน Golden Hall หรือห้องเต้นร าที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้าน
ชิน้ ขดัผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12  ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner 
Ostberg และศิลปินชัน้น าในเวลานัน้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

บ่าย น าทา่นชมพพิธิภณัฑเ์รือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายรุ่วม 400 ปีที่กษัตริย์กสุตาฟท่ี2รับสัง่ให้สร้าง
เป็นเรือรบใหญ่ที่สดุในยโุรปในสมยันัน้ แตเ่พยีง 20 นาทีลงน า้เรือวาซา่ที่ยิง่ใหญ่ก็จมลงอยูใ่ต้ทะเลมากกวา่ 
300 ปี ถงึได้กู้ขึน้มาขึน้มา เนื่องจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดิมของเรือไว้ได้กวา่ 95 เปอร์เซ็นต์และตกแตง่
ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เป็นทรัพย์สมบตัิทางศลิปะท่ีโดดเดน่ โดยต้องน าชิน้สว่นหลายล้าน
ชิน้ท่ีกระจายไปทัว่ท้องน า้แถบนัน้มาปะตดิปะตอ่เหมือนตอ่โมเดลขนาดยกัษ์ ถือเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่ส าคญั
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ที่สดุแหง่หนึง่ในโลก จากนัน้เดินทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือสาํราญ TALLINK SILJA LINE ที่พร่ังพร้อมไปด้วย ร้าน
ขายของ, คาสโิน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa เป็นต้น  

  นําท่านออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด ์

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่แบบบฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารบนเรอื เขา้พกับนเรอืสาํราญ TALLINK SILJA (STO-

HEL) Overnight Cruise หอ้งพกัคู่แบบ 2 Berth Inside Cabin 

วนัทีเ่จ็ด  เฮลซิงก ิ(ฟินแลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
น าทา่นชมกรุงเฮลซิงก ิHelsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตัง้อยูท่างใต้ของประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าว
ฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาวา่เป็น “ธิดาแหง่ทะเลบอลติก” เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรม
และสถาปัตยกรรมอนัได้รับอิทธิพลจากทัง้ทางฝ่ังยโุรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถกูสร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.1550 โดย
กษัตริย์กสุตาฟ วาชา แหง่สวีเดน ตอ่มาในสมยัที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียเฮลซิงกิได้ถกูเปลี่ยนมา
เป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์แทนที่เมืองตรูก ูเฮลซิงกิจึงมีความโดดเดน่ทา่มกลางหมูเ่กาะมากมายในทะเลบอล
ติก น าทา่นชมเมืองที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานที่มีเอกลกัษณ์ของตนเอง  ท่ า น จ ะ ป ร ะ ทั บ ใ จ ไ ป กั บ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จตัรัุสหน้าโบสถ์ อนัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ที่ชนะรางวลัออสการ์เร่ือง “เรดส์” 
โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการ์ดในสหภาพโซเวียต ชมจตัุรสัซีเนท (Senate Square) ใจ

กลางเมือง โบสถห์นิเทมเปเลยีวคิโอ (Rock-Church) ซึง่สร้างในภเูขาหินแกรนิตขนาดมหมึา จากนัน้น าทา่นชม
เมืองที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานเร่ิมต้นจากมาร์เก็ตสแควร์เดน่ตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสกิประดบัยอด
โดมสเีขียวได้รับการยกยอ่งวา่งดงามที่สดุแหง่หนึง่ในยโุรปซึง่ก็คือ จตัรัุสรัฐสภาซึ่งลานจตัรัุสตรงกลางเป็นที่ตัง้
ของอนสุาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย  ให้เวลาท่านอีกเล็กน้อยเดินเลน่บริเวณตลาดริมท่าเรือ 
Market Square ที่มีทัง้ส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของ
ชาวเมือง พร้อมเลอืกซือ้หาสนิค้าท้องถ่ิน อาทิ ไขป่ลาคาร์เวีย ผลติภณัฑ์ท าจากหนงักวางเรนเดียร์ และสนิค้าที่
ระลกึอีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

  ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสูส่นามบนิเฮลซิงก ิ   

17.35 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินแอร ์เที่ยวบนิที่ AY-141  

  

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

07.15 น.   เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

 

สายการบนิฟินน์แอรเ์ดินทางดว้ยชัน้ประหยดัไม่สามารถแจง้ขออาหารซฟีู้ ด  

ยกเวน้ท่านที่มีปญัหาดา้นสุขภาพ อาท ิเบาหวาน หรอือืน่ๆ เป็นตน้ 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตุการณ์อืน่ๆ ที่ไม่คาดคดิ

หรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ท ัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  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 
เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์

27 เม.ย.-4 พ.ค. /  
24-31 พ.ค.61 

2-9 มิ.ย. / 14-21 มิ.ย.61 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 66,900 68,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 13,900 13,900 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 38,900 38,900 

**ไม่รวมค่าบรกิารดา้นวซ่ีาและค่าบรกิารทา่นละ 3,500 บาท ชําระพรอ้มค่าทวัรก์่อนเดินทาง //  

ค่าทปิคนขบั, ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   

โดยชําระพรอ้มค่าทวัรก์อ่นเดินทาง ** 

 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีที่สายการบินมีการเรยีกเกบ็เพิม่เติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุํา่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสรมิ *** 

 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีตอ้งมีจาํนวนผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่านและจะตอ้งชําระมดัจาํ หลงัจากไดร้บัการยนืยนั

การจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 ***ราคาทวัรไ์ม่มีราคาเด็ก*** 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพเิศษ ดงันั้นหากมีการออกตัว๋โดยสารแลว้ไม่สามารถขอ 

Refund หรอืคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 กรณีท่านที่มีต ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืร่วมเดินทางโดยไม่ใชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้

ล่วงหนา้เน่ืองจากมีการเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซ่ีา ซึ่งผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 

 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาพเิศษ แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาเดินทางได ้ตอ้งไปและกลบัพรอ้มคณะ

เท่านั้น  

 ตัว๋โดยสารไม่สามารถเลือ่นกลบัได ้กรณีที่บางท่านตอ้งการอยู่ต่อหรอืตอ้งการเดินทางในชัน้ธุรกจิ  ตอ้งทาํเป็นตัว๋เด่ียวเท่านั้น 

(การยื่นวซ่ีาคาํนึงถงึการพกัอาศยัในประเทศนั้นๆ มากที่สุด)  

 การดําเนินการขอวีซ่าจะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันั้นจงึขอความร่วมมือในการจดัเตรยีมเอกสาร

สาํหรบัการยื่นขอวซ่ีาใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ท ัง้น้ีเพือ่เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวซ่ีาและทุกท่าน

จะตอ้งไปแสดงตวัต่อเจา้หนา้ที่สถานทูตพรอ้มถา่ยภาพและสแกนน้ิวมือ 
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อตัราน้ีรวมบรกิาร 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินฟินน์แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการและคา่รถรับสง่ระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบ ุ
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในวงเงินสงูสดุ 1,000,000 บาท ส าหรับซึง่เด็กอายตุ า่กวา่ 1 ปี และผู้ใหญ่อายเุกิน 75 ปี วงเงิน
คุ้มครองสงูสดุ 500,000 บาท (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของบริษัทประกนัภยั) 

 คา่ภาษีน า้มนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่เป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 9 ม.ค.61 
 
 

อตัราน้ีไม่รวมบรกิาร 

 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กิโลกรัมตอ่ทา่นตอ่ชิน้ / ทา่นละ 1 ชิน้เทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดินทาง 
 คา่บริการยกกระเป๋าทกุแหง่  

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้ และค่าบริการแปลเอกสารรวมถงึการนัดหมาย ท่านละ 3,500 บาท (ชําระพรอ้มค่าทวัร ์

กอ่นคณะออกเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถและค่าทิปไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัและเขตเมืองเกา่และค่าทิปหวัหนา้ทวัรท์ี่เดินทางไปพรอ้มคณะ 

ท่านละ 1,800 บาท (ชําระพรอ้มค่าทวัรก์อ่นคณะออกเดินทาง) 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่เคร่ืองดืม่และคา่อาหารที่สัง่เพิ่มเองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีดฯลฯ หรือ
คา่ใช้จา่ยอื่นๆทีม่ิได้คาดคิด เช่น การปรับคา่น า้มนั, คา่ธรรมเนยีมวีซ่า หรือคา่บริการอื่นที่เก่ียวกบัวซีา่ หรืออื่นๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ใน
รายการ 

 คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 
 คา่น า้ดื่มระหวา่งทวัร์ (ไมไ่ด้แจกน า้ดื่มระหวา่งทวัร์) 
 คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ และผู้ เดินทางต้องการท าเพิ่มเติม อาทิ ภยัธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สนิ หรือ

เที่ยวบินลา่ช้าหรือทรัพย์สนิสญูหาย เป็นต้น 
 
 
การชําระเงนิ  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
 
การยกเลกิ 

o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด 

o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู
เรยีกเกบ็ 

o หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ  
o หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเดนมารก์) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า  (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูเดนมารก์ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุ
วนัลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไม่ต ่ากว่า 15 วนันบั

จากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
 

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
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- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)             

 ช่ือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ)            

 ช่ือ-สกลุเดิม กรณีมกีารเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดิม หรือนามสกลุเดิมก่อนแตง่งาน   

 (ภาษาไทย)              (ภาษาองักฤษ)                   

        หมายเลขหนงัสอืเดินทาง                           วนัเดือนปี เกิด         

 วนัออกหนงัสอืเดินทาง           วนัหมดอายหุนงัสอืเดินทาง      

      สถานท่ีเกิด       หมายเลขบตัรประชาชน       

2.  สถานภาพ  โสด       แตง่งานจดทะเบียน      แตง่งานไมจ่ดทะเบียน         หยา่         หม้าย 

 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแล้ว ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกลุ                

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา             สถานท่ีเกิด สาม-ีภรรยา      

 

4.  ที่อยูปั่จจบุนัตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาองักฤษ)          

                  รหสัไปรษณีย์    

       ที่อยูปั่จจบุนัปัจจบุนั หากเหมือนในทะเบยีนบ้านให้เขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)        

                         รหสัไปรษณีย์               

      โทรศพัท์บ้าน                                     โทรศพัท์มือถือ       

       อีเมลล์          
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5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)            

 (กรุณาแจ้งด้วยวา่ กิจการท่ีท านัน้เก่ียวกบัอะไร ด้านใด       ) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลกัษณะการงานและที่อยูท่ี่ท างานให้ชดัเจนเช่นกนั)  

  ที่อยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ)          

           รหสัไปรษณีย์    

 ต าแหนง่หน้าที่ (ภาษาองักฤษ)            

 โทรศพัท์       หมายเลขตอ่ภายใน (ถ้าม)ี        

 

6.  กรณีศกึษาอยู ่กรุณาแจ้งระดบัชัน้หรือระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ)         

     กรณีในระดบัอดุมศกึษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลกัที่ศกึษา (ภาษาองักฤษ)       

 

7.  ช่ือบคุคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย            

 ความสมัพนัธ์กบัผู้ เดินทางร่วมครัง้นี ้(ระบ)ุ           

         
8.  ทา่นเคยเดินทางเข้ายโุรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม่     ไมเ่คย     เคย (กรณีทีเ่คยให้ระบวุนัท่ี) 

     ตัง้แตว่นัท่ี                  ถึงวนัท่ี        รวม   วนั 

     ทา่นเคยได้รับการสแกนนิว้มือหรือไม ่    ไมเ่คย     เคย   

     กรณีที่ทา่นเคยได้รับการสแกนนิว้แล้ว กรุณาระบวุนัท่ี          

 

9.  ทา่นสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตวัทา่นเองหรือไม่    ตวัเอง     มีผู้สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย  

(กรณีที่มีผู้สนบัสนดุคา่ใช้จ่ายให้ระบผุู้สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยของทา่นและระบคุวามสมัพนัธ์ และเดินทางด้วยกนัหรือไม)่ 

ผู้สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยของทา่น คอื            

ความสมัพนัธ์กบัทา่น             

 เดินทางด้วยกนักบัทา่นหรือไม ่    เดินทางด้วยกนั         ไมไ่ด้เดินทางด้วยกนั 

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


