สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

วัน

ล่องเรือชมฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติค Flamsbana
ล่องเรือสําราญ DFDS พร้อม Scandinavian Buffet
สต็อคโฮล์ม วาซามิวเซียม แกมล่าสแตน ออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง
กูด๊ วาเก้น เบอร์เก้น ขึ นกระเช้ายอดเขาฟลอเยน
โคเปนเฮเก้น สวนสนุ กทิโวลี ลิ ตเติลเมอร์เมด
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก

วันแรก
22.00น.
วันที่สอง
01.05 น.
05.00 น.

กรุงเทพฯ-ดูไบ
พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดูไบ-สต็อคโฮลม-แกมลาสแตน-พิพิธภัณฑเรือวาซา
ออกเดิ น ทางสู เมืองดู ไ บ ประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิเ รตส โดยสายการบิ น เอมิเ รตส เที่ย วบิ น ที่ EK 385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
We’re ONE CENTER

08.30 น.
12.15 น.

ค่ํา
วันที่สาม
เชา

กลางวัน

ค่ํา
วันที่สี่
เชา

กลางวัน

ค่ํา

เดินทางสู สต็อกโฮลม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึงสนามบินอารลันดา ประเทศสวีเดน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
จากนั้นเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก จนไดรับการขนานนามวา
“ความงามบนผิวน้ํา” (Beauty on Water) หรือราชินีแหงทะเล
บอลติ ค กรุ ง สต็ อ กโฮล ม เมื อ งแห ง ประวั ติ ศ าสตร ม าตั้ ง แต ค รั้ ง
ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของ
บานเมือง ตึกรามบานชอง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและ
ตามเนินสูงต่ํา ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก
นําทานสู แกมลาสแตน ยานเมืองเกาแกที่สุด ปจจุบันยังทิ้งรองรอย
แหง ความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน ตลอดจน
กลุมอาคารพิพิธภัณฑ นําเขาชม พิพิธภัณฑเรือวาซา ซึ่งตั้งโชวเรือรบโบราณที่กูขึ้นมาไดจากที่ใตทะเล และ
ยังคงสภาพที่สมบูรณ เรือวาซานั้นสรางขึ้นเมืองป ค.ศ.1628 หวังจะใหเปนเรือรบที่ใหญที่สุด บรรทุกปนใหญถึง
64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได 500 เมตร ก็จมลงสูใตทะเลลึก 35 เมตร
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  Quality Globe Hotel หรือระดับเดียวกัน
สต็อคโฮลม-คารลสตัท - ออสโล
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ
ริมทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมือง
ผานระหวางสองเมืองใหญนี้ สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนาม
ของพระองค Karl-stad ที่นี่มีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจํา
จังหวัด และสะพานหิน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวยเปนเมืองที่
มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะได
พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เต็มไปดวยทุงหญาเขียวขจีในบรรยากาศ
ฤดูรอนของสแกนดิเนเวีย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  Quality Hotel Expo หรือระดับเดียวกัน
ออสโล-พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง -อุทยานฟร็อกเนอร-เกโล
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือ
ไวกิ้งที่สรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่องมือในชีวิต ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ปเปนตํานานของชาวไวกิ้ง เรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะ
ชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบ ทําการคา และ ออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววา ถาไมมีเรือไวกิ้งก็
จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง นําทานสูอุทยานฟร็อกเนอร ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเปนอยูสภาพ
ชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษยชาติ ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสูเมืองเกโล (Geilo) ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นวิว
ทิวทัศนของลําธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเปนเหวขนาดใหญ ผานหมูบานชนบทสูเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูเพียง
2,000 คน แตมีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีความสําคัญในดานศูนย
กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกดวย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  Ustedalen Hotel Geilo หรือระดับเดียวกัน
We’re ONE CENTER

วันทีห่ า
เชา

กลางวัน

ค่ํา
วันทีห่ ก
เชา

กลางวัน

ค่ํา
วันทีเ่ จ็ด
เชา

กลางวัน

มีรดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ลองเรือชมซองนฟยอรด-เมืองกูดวาเกน-เมืองเบอรเกน
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมือง เมืองกูดวาเกน และ ลองเรือชมซองนฟ
ยอร ด ที่ส วยงามที่สุ ด ในนอร เ วย มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขามาใน
แผนดินโดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผนดินของ
ธารน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน เดินทางจนถึง เมืองฟลอม
บริ การอาหารกลางวั น ณ ภั ตตาคาร หลั งจากนั้ น นําทาน ขึ้น รถไฟขบวน
พิเศษเสนทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูมีรดาล ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งของ
สถานีรถไฟสายโรแมนติกที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, ลอดภูเขา, สะพานขามหุบเขา
และแมน้ําที่งดงามตลอด จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเบอรเกน โดยรถโคช เมืองใหญอันดับสองไดรับยกยองวา
เปนเมืองวัฒนธรรม และเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงดานตะวันตกสุดของแผนดินนอรเวย นําทานชมเขตเมือง
เกาของเบอรเกน Fish Market มีอายุกวา 1,000 ป
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Scandic Bergen Hotelหรือระดับเดียวกัน
เบอรเกน–ยอดเขาฟลอเยน -เมืองเกโล
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผาน
แมกไมทิวทัศนสวยๆ งามๆ ตลอดทาง แมจะเปนฤดูหนาว แตสําหรับเบอรเกนแลวนี่คือเมืองที่มีอากาศไมหนาวจัด
เท า เมื อ งอื่ น ๆ ของนอร เ วย จ ากการที่ มี แ นวเทื อ กเขาล อ มกั น
กระแสลม ในขณะที่มีกระแสน้ําอุนเชื่อมตอกับทะเลเขาสูเมือง ชม
วิวกันเพลินๆ กอนที่รถรางจะเขาจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับ
ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 320 เมตร ทําใหมองเห็นไกลไปถึง
ทาเรือใหญที่มีทั้งเรือรบและเรือสําราญหรู เห็นบานเรือนและผูคน
เห็ น ถึ ง ความเป น เมื อ งท อ งเที่ ย วที่ มี ค รบทุ ก รู ป แบบจากวิ ว พา
โนรามาที่ทําใหมองเห็นภาพความเปนเบอรเกนไดชัดเจนที่สุด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินสู เมืองเกโล (Geilo) อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมืองนี้เปนเมืองที่
มีความสวยงดงามทามกลางธรรมชาติ ในชวงฤดูหนาวจะมีนักสกีจํานวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อเลนกีฬาฤดูหนาว
สวนในชวงฤดูรอนจะเต็มไปดวยนักทองเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณของธรรมชาติและทํากิจกรรมตางๆ
ในชวงฤดูรอน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Ustedalen Hotel Geilo หรือระดับเดียวกัน
เมืองเกโล-ออสโล-เรือสาราญ DFDS SEAWAYS
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ทานเดินทางสู เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวยเปน
เมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทาน
จะไดพบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดม
สมบู ร ณ เต็ ม ไปด ว ยทุ ง หญ า เขี ย วขจี ใ นบรรยากาศฤดู ร อ นของ
สแกนดิเนเวีย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําคณะถายรูป
ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวย
ลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํา ซึ่งรายลอมดวย
อาคารที่สวยงาม ริมออสโลฟยอรด ไดเวลานําทานสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS
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16.30 น.

ค่ํา
วันทีแ่ ปด
เชา
09.45 น.

กลางวัน

ค่ํา
วันทีเ่ กา
เชา

14.20 น.
23.45 น.

กรุณาเตรียมกระเปาใบเล็กสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน
ออกเดินทางดวยเรือสําราญ DFDS สูเมืองโคเปนเฮเกน พักคางคืนบนเรือสําราญ ภายในเรือสําราญทานจะได
พบกับบรรยากาศนาตื่นเตน นอกจากนี้ทานจะไดพบกับกิจกรรมตางๆ ที่จะไดทําใหทานไดรับความเพลิดเพลิน
ตลอดเวลาที่อยูบนเรือสําราญลํานี้ อาทิเชน ดิสโกเธค สําหรับผูที่มีใจรักการเตนรําและแสงสี บาร สําหรับผูที่มีใจ
รักการดื่ม รานสินคาปลอดภาษีซึ่งทานจะสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางจุใจโดยไมตองเรงรีบใด ซึ่งสินคาที่ทานจะ
ไดพบเปน สินคาที่ปลอดภาษีเรียบรอยแลว เชน น้ําหอมยี่หอดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake,
Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีรานขาย เสื้อผาแฟชั่นที่มีชื่อเสียงใหทานไดเลือกซื้ออยางจุใจ สําหรับ
นองๆ หนูๆ พลาดไมไดสําหรับช็อคโกแลตที่มีใหเลือกมากมายหลายชนิด
บริ การอาหารค่ําแบบ “สแกนดิ เ นเวีย นบุฟเฟต ” ณ ภั ต ตาคารในเรื อ สํ าราญพัก ค า งคื น บนเรื อ สํา ราญ
หลังจากนั้นใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
โคเปนเฮเกน-พระราชวังอมาเลียนบอรก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาวาการเมือง-ถนนสตรอยก
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ
เรือเทียบทา ณ ชายฝงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก จากนั้นนําทานถายรูปบริเวณดานหนาพระราชวังอมา
เลียนบอรก (Amalienborg Palace) เปนที่ประทับของราชวงคเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตล
ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมาของพระเจาเฟรดเดอริกที่ 4 ปกดานหนึ่งของพระราชวังเปนพิพิธภัณฑหองหับ
ตางๆ ที่เคยเปนพํานักของราชวงศในชวงป ค.ศ. 1863-1947
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสู สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเปนสวนสนุกที่เกาแกที่สุดในโลกแหงหนึ่ง
สรางมาแตตนศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแหงนี้นับเปนจุดทองเที่ยวที่เชิดหนาชูตาที่สุดแหงหนึ่งของเดนมารก การเดิน
เลนในสวนสนุกทิโวลี ในชวงฤดูรอนถือไดวาเปนวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมารกทุกคนถือเปนเรื่องที่ตองทําเปน
ประจํ าทุกป [ไมรวมคาบั ต รเครื่ องเล น ในสวนสนุ ก **ฤดู ห นาวอาจมีช วงวั น ที่ส วนสนุกป ด จะเปลี่ ย นเป น เขา
พิพิธภัณฑอมาเลียนบอกซ] ที่มุมดานเหนือของสวนสนุกแหงนี้เปนที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมารก
เรียกวารอฮุดซแพลดเซน ที่จุดนี้นอกจากเปนที่ตั้ง ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเปนศูนยกลางของเสนทาง
เดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกดวยมี รูปปนฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน กวีเอกของเดนมารกก็ตั้งอยูบนจตุรัสแหงนี้
ทางดานซายของศาลาวาการเมือง นําทานชอปปงสินคายาน วอลคกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก ถนนชอปปงที่
ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดังรานนาฬิกาหรู
แบรนดดังจากสวิส,พอรซเลน เปนตน
บริการอาหารค่ํา นําทานเขาสูที่พัก Scandic Sydhavnen หรือระดับเดียวกัน
ลิตเติล้ เมอรเมด-น้ําพุเกฟออน-ดูไบ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานถายรูปคูกับ ลิตเติ้ลเมอรเมด เงือกนอยสัญลักษณของ
เมือง ซึ่งยังคงนั่งเศรารอเจาชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเลานิทานระดับโลก ฮันส คริสเตียน
แอนเดอรสัน โดยไดรับการสนับสนุนจาก บริเวอร จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก นําทานถายรูป น้ําพุเกฟ
ออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบิน
ออกเดิ น ทางสู เมื อ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส เที่ ย วบิ น ที่ EK152
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
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วันทีส่ ิบ
03.30 น.
12.35 น.

กรุงเทพฯ
อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น เ อ มิ เ ร ต ส เ ที่ ย ว บิ น ที่ EK 376
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

***************************
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา

กําหนดการเดินทาง

ราคา

พฤศจิกายน

18-27 พ.ย. 2562

ธันวาคม

1-10 ธ.ค. 2562

65,900
65,900

อัตราคาบริการ
เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดทานละ
เพิ่มทานละ

2,000 บาท
20,000 บาท

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัท
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)
 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถ
เขาพักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ)
 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี)
 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 คาเรือสําราญ DFDS
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ
 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน
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 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา
 คาทิปคนขับรถทองถิ่น (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร)
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน
ติดตอเจาหนาทีก่ อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
5. ในการจองคิวยื่นวีซาไมสามารถทําการเลื่อนคิวไดหลังจากที่มีการจองคิวไปแลว หากผูเดินทางตองการเลื่อนคิวทาน
จะตองเสียคาใชจายในการเลื่อนคิวดวยตัวทานเอง (อัตราคาบริการขึ้นอยูกับศูนยรับยื่น)
การยกเลิกและคืนคาทัวร
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง
เปนตน
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ
ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได
โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา)
พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน กลุมเชง
เกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น และมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ (ถา
มี)
ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วัน
เดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด
กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและ
หลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ)
STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก
เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมาย
ยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันยื่น สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรบั ผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเ ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัท
ฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง
และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น
กรณีทเี่ ด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอมเปนภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา
, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอ หรือ
สํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ
เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทัง้ หมด
การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได

ในการจองคิวยื่นวีซาไมสามารถทําการเลื่อนคิวไดหลังจากที่มีการจองคิวไปแลว หากผูเดินทางตองการเลื่อนคิวทานจะตองเสียคาใชจาย
ในการเลื่อนคิวดวยตัวทานเอง (อัตราคาบริการขึ้นอยูกับศูนยรบั ยื่น สามารถสอบถามราคากับเจาหนาที่ไดอีกครั้งเพื่อการตัดสินใจ)
** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเติม

(สําคัญมาก)

** ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
*** คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....................
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….......
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….........................
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..……
5. สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………......
6. สัญชาติปจ จุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน ........................................................
7. ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได [ภาษาอังกฤษ]
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ..................................................
8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ]
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ..................................................
9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..…………
10. E-mail …………………………………………………............................................................
11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูม ีอํานาจปกครอง/
ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………...........................................................................................
...................................................................................................................................................................
12. อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................
ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................
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13. ชื่อบริษัททีท่ ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา
[ภาษาอังกฤษ]......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย. ........................................
14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน..............................................................................
15. รายไดตอเดือน ......................................บาท รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท
แหลงที่มาของรายไดอื่น........................................................................................................................................................
16. สถานภาพ
 โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หมาย
 หยา
ชื่อ-นามสกุล คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] .................................................................................................................................
วันเกิด คูสมรส .....................................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส......................................................................
หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน .......................................................
17. ชื่อ-นามสกุล บิดา [ภาษาอังกฤษ]
.................................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ]
.................................................................................................................................................................................
18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที.่ ......................................... ถึงวันที่................................................................
19. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................................................................................
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให (ญาติ/บริษัท/องคกร)
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ]
..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..........................................
ที่อยู [ภาษาอังกฤษ].............................................................................................................
.............................................................................................................................................

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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