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Best Scan 4 Caps 8 days 

เทีย่ว 4 ประเทศ แถบสแกนดเินเวยี ดนิแดนแหง่ยโุรปเหนอื 

เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวเีดน-ฟินแลนด ์

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 
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 บรษัิทฯ ขอน ำเดนิทำงสูด่นิแดนแหง่ยโุรปเหนอื แถบสแกนดเินเวยี ชมทัศนยีภำพอนังดงำมของ 4 ประเทศหลัก

แหง่ดนิแดนนี ้ไดแ้ก.่. 

โคเปนเฮเกน้ เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝ่ังทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยูช่ำยฝ่ังตะวันออกของเกำะซแีลนด ์

ออสโล นครหลวงแหง่นอรเวย ์เมอืงสวยงำมในเขตชำยฝ่ังทะเลแบบฟยอรด์ของยโุรปเหนอื ตัวเมอืง

ประกอบดว้ย เกำะ 40 เกำะ เกำะใหญท่ีส่ดุชือ่มลัโมยำ เกำะเล็กเกำะนอ้ยทีม่อียูส่วยงำมมำกและมี

ทะเลสำบ 343 แหง่ซึง่  เป็นแหลง่น ้ำจดืทีส่ ำคญั  

สต็อคโฮลม์ เมอืงหลวงใหญแ่สนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยูร่มิชำยฝ่ังทะเลทศิตะวันออกของประเทศสวเีดน ไ

  ดรั้บฉำยำวำ่ “เวนสิแหง่ยโุรปเหนอื”เนือ่งจำกเป็นประเทศทีม่เีกำะเล็กเกำะนอ้ย 

เฮลซงิก ิ เมอืงหลวงใหญข่องประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยูท่ำงใตข้องประเทศ รมิชำยฝ่ังอำ่วฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดรั้บ

ฉำยำวำ่เป็น “ธดิำแหง่ทะเลบอลตกิ” เนือ่งจำกควำมงดงำมและโดดเดน่ของวัฒนธรรมและ

สถำปัตยกรรมอนัไดรั้บอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝ่ังยโุรปและรัสเซยี  

ก าหนดการเดนิทาง  9-16 เม.ย. / 2-9 พ.ค. / 4-11 ม.ิย.2563 

วนัแรก  สวุรรณภมู-ิเฮลซงิก ิ(ฟินแลนด)์-โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) 

06.00 น.  นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์G สายการ

บนิFinn Air เจา้หนา้ทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 

08.55 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ Finn Air  

เทีย่วบนิที ่AY-142 

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์จากน ัน้น าทา่นเปลีย่นเครือ่ง 

17.45 น. น าทา่นออกเดนิทางออกจากสนามบนิเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบนิ Finn Air 

เทีย่วบนิที ่AY959 

18.25 น. น าทา่นเดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง

และตรวจรับสมัภำระ จำกนัน้รถโคช้รอรับทำ่นน ำทำ่นเดนิทำงสูต่ัวเมอืง 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก Scandic Hotel Hvidovre หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่อง โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)-DFDS 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำทำ่นชมเมอืงโคเปนเฮเกน้ Copenhagen เมอืงทีม่บีรรยำกำศสวยซึง้ และสงำ่งำมดังเมอืงแหง่เทพ

นยิำย โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝ่ังทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยูช่ำยฝ่ัง

ตะวันออกของเกำะซแีลนด ์และเป็นยำ่นธรุกจิทีส่ ำคัญ จำกนัน้น ำทำ่นถำ่ยรปูคูก่บัเงอืกนอ้ยลติเต ิล้

เมอรเ์มด สญัลักษณ์ของเมอืงซึง่ยงัคงน่ังเศรำ้รอเจำ้ชำยตำมเนือ้เรือ่งในเทพนยิำยอนัลอืลั่นของนักเลำ่

นทิำนระดับโลก ฮนัสค์รสิเตยีน-แอนเดอรส์นั โดยไดรั้บกำรสนับสนุนจำกบรเิวอร-์จำคอบเซน่ เจำ้ของ

มลูนธิคิำรล์สเบริก์ ใกลก้ันเป็นยำ่นทำ่เรอืขนำดใหญท่ีม่เีรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญจอดเดน่เป็นสงำ่ ผำ่น

สวนสำธำรณะทำ่นจะพบกบั น า้พเุกฟิออน เทพธดิำผูเ้สยีสละกบับตุรชำยทีร่ว่มสรำ้งเกำะซแีลนด์

ขึน้มำ น ำทำ่นสูจ่ตัรุสัอมาเลยีนบอรก์พาเลส  ชมและถำ่ยรปูภำยนอกพระรำชวังอมำเลยีนบอรก์ที่

ประทับในฤดหูนำวของรำชวงศแ์หง่เดนมำรก์นับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ทีต่กแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะ

มกีำรเปลีย่นทหำรยำมหนำ้วงัทกุวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระรำชนินีำถเสด็จประทับอยูท่ีน่ีเ่หมอืนกบั

พระรำชวังบคักิง้แฮมทีอ่งักฤษ จำกนัน้อสิระทำ่นชมบรเิวณจัตรัุสซติีฮ้อลล ์(City Hall) จดุถำ่ยรปู

สวยงำมประจ ำเมอืง และทำ่นจะสำมำรถสมัผัสบรรยำกำศครกึครืน้ของใจกลำงเมอืง จำกนัน้น ำทำ่น เขา้

ชมปราสาทโรเซนบอรก์ เป็นปรำสำททีส่รำ้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์หรอื

สรำ้งในสมยัพระเจำ้ครสิเตยีนที ่4 นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแลว้ภำยในปรำสำมแหง่นี้ยงัเป็นทีเ่ก็บ

เครือ่งเพชร มหำมงกฎุ และเครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์ของรำชวงศเ์ดนมำรค์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัอกีดว้ย 

ทำ่นจะไดเ้ห็นหอ้งเกบ็สมบตัอินัล ้ำคำ่ของรำชวงศเ์ดนมำรค์ ซึง่ภำยในปรำสำทไดจั้ดแสดงไวเ้ป็นจ ำนวน

มำก   

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ำ่เรอื เพือ่น ำทำ่น ลอ่งเรอืส าราญ DFDS (DFDS Seaway) จำกกรงุโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมำรก์สูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์DFDS เป็นเรอืส ำรำญอนัโออ่ำ่ขนำดใหญ ่ทีพ่ร่ังพรอ้มไป

ดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ มำกมำย เชน่ ผับ บำร ์หอ้งซำวนน่์ำ รำ้นคำ้ปลอดภำษี หอ้งเลม่เกมส ์

เป็นตน้ เชญิพักผอ่นเดนิเลน่บนเรอื กอ่นขึน้ชมววิสวยยำมเมือ่เรอืถอนสมอ และรับประทำนอำหำรค ำ่

แบบบฟุเฟ่ตใ์นเรอื พรอ้มพักคำ้งคนืบนเรอืส ำรำญนี ้อสิระพักผอ่นตำมอธัยำศัย หรอืชมทศันยีภำพอนั

สวยงำมบนดำดฟ้ำเรอืหรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี        

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของเรอืแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิกบัเมนอูาหารหลากหลาย

และเครือ่งดืม่ Soft Drink 

 เขำ้พักบนเรอืส ำรำญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) หอ้งพกัคูแ่บบ 2 Berth Inside 

cabin อสิระใหท้ำ่นพักผอ่นตำมอธัยำศัย 
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วนัทีส่าม DFDS-ออสโล-กอล (นอรเ์วย)์ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้บนเรอื 

เรอืเทยีบทำ่เรอืทีเ่มอืงออสโล ใหท้ำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็เอำ๊ทจ์ำกเรอื พรอ้มรับสมัภำระ รถโคช้รับที่

ทำ่เรอื จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูใ่จกลำงเมอืง กรงุออสโล นครหลวงแหง่ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์

นครหลวงแสนสวมรมิชำยฝ่ังทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเล็กเกำะนอ้ยทีม่อียู่

มำกมำย สรำ้งทัศนยีภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย น ำทำ่นชมสวน ปฏมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์

สวนสำธำรณะอนัเป็นผลงำนของปฏมิำกร ทีน่ ำผลงำนของ กสุตำฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิำกรชือ่ดังทีไ่ดรั้บ

อนุญำตใหน้ ำผลงำนมำจดัแสดงอยำ่งถำวรในอทุยำน ฟรอกเนอร ์ททีำ่นอำจเคยเห็นรปูของเสำโมโนลทิ 

รปูปัน้วัฏจักรของชวีติมนุษยส์งูถงึ 17 เมตร ทีเ่ป็นรปูคนจ ำนวนมำกมำยปีนป่ำยกนัอยูบ่นเสำ ชมผลงาน

น า้พุวงจรชวีติ ทีม่คีวำมหมำยสอนใจ จำกนัน้น ำทำ่นผำ่นชมท ำเนยีบรัฐบำล, พระบรมมหำรำชวัง, 

อำคำรสถำปัตยกรรมเกำ่แกอ่ำยกุวำ่ 100 ปี อำท ิNational Theatre, อำคำรรัฐสภำ และศำลำเทศบำล

เมอืงเกำ่ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ยำ่นเอเคอรบ์รคู Aker Brygge และทีต่ัง้ของศำลำวำ่กำร City Hall 

แนวอำรต์เดคโค ่สถำปัตยกรรมทีด่ทูันสมยั ประดับไปดว้ยน ้ำพ ุ สวน และประตมิำกรรมเตมิแตง่ใหดู้

กลมกลนื ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถำนทีท่ีม่กีำรจัดแสดงเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดรั้บรำงวัลอนั

ทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรงโอเปรำ่ ทีถ่กูสรำ้งขึน้มำใหมด่ว้ยแนวคดิสถำปัตยกรรมรว่มสมยั 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สูเ่มอืงกอล Gol เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขำทีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วย ์เมอืงแหง่

ปำก ประตสููด่นิแดนแหง่ฟยอรด์แลนดแ์ละสกรีสีอรท์ยอดนยิมในเขตของประเทศ และยงัเป็นเมอืงที่

ยงัคงรักษำจำรตีวัฒนธรรมรปูลักษณ์ดัง้เดมิของหมูบ่ำ้นชนชำวนอรส์ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 (ใชเ้วลำ

เดนิทำง ประมำณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม  

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ัก Pers Hotel หรอืระดับเทยีบเทำ่  

(กรณีทีเ่มอืงกอลไมม่หีอ้งวา่งจะเปลีย่นมาพกัในเมอืงเกโลหรอืเมอืงใกลเ้คยีงแทนในระดบั

เดยีวกนั) 
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วนัทีส่ ี ่ กอล-กุด๊วานเกน้-ลอ่งเรอืชมฟยอรด์-ฟลมั-ออสโล  

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่เรอืเมอืงกุด๊วานเกน้ Gudvangen หมูบ่ำ้นทอ่งเทีย่วเล็กๆ ทีซ่อ่นตวัอยูใ่นเขต

ซองน ์

อ็อกฟยอรด์ำเน ฟยอรด์ทีม่คีวำมยำวจำกมหำสมทุรเขำ้มำสูแ่ผน่ดนิใหญไ่กลถงึ 200 กโิลเมตร กุด๊วำน

เกน้นัน้เป็นหมูบ่ำ้นทีเ่ล็กๆ มปีระชำกรอำศัยอยูเ่พยีงแคห่ลักรอ้ยคนเทำ่นัน้ แตก่ลบักลำยเป็นเป้ำหมำย

หลกัทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจ ำนวนมำกในแตล่ะปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 

ชัว่โมง) น ำทำ่นลอ่งเรอืชืน่ชมความงามทางธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคไ์วใ้หท้า่นชืน่ชมอยา่งเต็มอิม่ 

ตลอด เสน้ทำงทำ่นจะไดช้ืน่ชมกบัแหลง่ฟยอรด์ทีม่ธีรรมชำตขิองขนุเขำทีง่ดงำม สงบเงยีบ ทัง้น ้ำตกอนั

หลำกหลำย ทีก่ระเซน็ละอองน ้ำจำกเขำสงูใหญสู่เ่บือ้งลำ่ง ตลอดจนทะเลสำบสฟ้ีำออ่นสลับกบัตน้สน

อนัยิง่ใหญเ่หนอืค ำบรรยำย ทำ่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชำตอินัตระกำรตำกบัจนกระทั่งถงึเมอืงฟลมั 

Flam ดนิแดนแหง่เขตชำยฝ่ังทะเลแบบฟยอรด์ ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลักษณะของกำรเกดิกำรกดัเซำะ

ของน ้ำแข็งเมือ่ครัง้ทีบ่รเิวณชำยฝ่ังทะเลเหลำ่นัน้ยงัเป็นน ้ำแข็งอยู ่เกดิกำรละลำยและกระเทำะจนมี

ลักษณะเวำ้แหวง่เขำ้มำในแผน่ดนิเป็นธรรมชำตทิีม่คีวำมงดงำมอยำ่งมำก   

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย รถโคช้รอรับทำ่เรอื น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุออสโล นครหลวงแหง่ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวง

แสนสวมรมิชำยฝ่ังทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเล็กเกำะนอ้ยทีม่อียูม่ำกมำย สรำ้ง

ทัศนยีภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ัก Thon Hotel Gardermoen หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

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

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำทำ่นออกเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 

ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำคำรร์ำเวล แมน่ ้ำสำยทีย่ำวทีส่ดุของสวเีดน และอยูใ่นเขตทะเลสำบ

วำเนน ชืน่ชมธรรมชำตทิีส่วยงำมตลอดกำรเดนิทำง  

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 
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บา่ย น ำทำ่นชมเมอืงคำรล์สตดัเป็นเมอืงสวยงำมเล็กๆ รมิทะเลสำบแวนเนริน์ ทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึง่ของ

ประเทศสวเีดน ซึง่อยูร่ะหวำ่งกรงุสต็อคโฮลม์ของประเทศสวเีดนและกรงุออสโลประเทศนอรเ์วย ์เพรำะ

เป็นเมอืงผำ่นระหวำ่งสองเมอืงใหญน่ี ้สรำ้งเมอืงโดยกษัตริยค์ำรล์ที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีก

ตำมพระนำมของพระองค ์ Karl-Stad ทีน่ีม่โีบสถใ์หญข่องเมอืง สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1730 จัตรัุสใจ

กลำงเมอืง, ศำลำกลำงประจ ำจังหวัดและสะพำนหนิ ซึง่เมอืงนีม้คีวำมเป็นชนบทดัง้เดมิทีช่ำวนอรด์กิ

อำศัยมำแตโ่บรำณกำลกวำ่ 1,000 ปี น ำทำ่นเดนิทำงสูใ่จกลำง กรงุสต็อคโฮลม์ Stockholm เมอืง

หลวงของประเทศสวเีดน ซึง่อยูบ่นหมูเ่กำะใหญน่อ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสำบมำลำรก์อ่ก ำเนดินครอนั

งำมสงำ่ รมิคลองมำกมำยจนไดรั้บฉำยำ” รำชนิแีหง่ทะเลบอลตคิ” (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 

ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ัก Scandic Jarva Krog หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก  สต็อกโฮลม์ (สวเีดน)-Tallink Silja Line 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำทำ่นชมกรงุสต็อคโฮลม์ เริม่จำกผำ่นชมโรงละคร ท ำเนยีบรัฐบำล น ำทำ่นขึน้ชมววิบนฟเจลกำตันเนนิ

สงูรมิทะเลสำบทำ่นจะเห็นทศันยีภำพแสนงดงำมของทำ่เรอืสต๊อคโฮลม์, เกำะเมอืงโบรำณ, พระบรม

มหำ 

รำชวังบนเกำะสตำเดนอนัโอโ่ถงงำมสงำ่ดว้ยสถำปัตยกรรมสมยัเรเนซองส ์ปัจจบุนัเป็นทีเ่ลีย้งรับรองผูท้ี่

ไดรั้บรำงวลัโนเบล น ำทำ่นเขา้ชมพระราชวงัโดรทนงิโฮลม์ Drottningholm Palace ชมควำมงำม

สงำ่ของพระรำชวังเกำ่แกท่ีก่อ่สรำ้งมำตัง้แตย่คุศตวรรษที ่16 ในรำวปีค.ศ.1662 และเป็นทีป่ระทับของ 

สมเด็จพระรำชำธบิดคีำรล์ที ่16 กสุตำฟ และสมเด็จพระรำชนิซีลิเวยีแหง่สวเีดน รวมไปถงึพระบรมวงศำ

นุวงศ ์ซึง่ทรงประทับมำตัง้แตปี่ ค.ศ.1981 เป็นพระรำชวงัทีไ่ดรั้บอทิธพิลและมตีน้แบบมำจำก

พระรำชวังแวรซ์ำยสใ์นประเทศฝร่ังเศส ซึง่ตลอดระยะเวลำทีผ่ำ่นมำพระรำชวังโดรทนงิโฮลม์ เป็นที่

ประทับของบรรดำสมำชกิรำชวงศจ์ำกรุน่สูรุ่น่ ซ ึง่แตล่ะพระองคก์็ทิง้เครือ่งหมำยทีบ่ง่บอกควำมเป็นตวัตน

ในกำรตกแตง่ภำยใน โดยไดรั้บอทิธพิลจำกกำรเปลีย่นแปลงในแตล่ะยคุสมยั เพรำะมกีำรบรูณะอยูเ่สมอ

ตลอดระยะเวลำกวำ่ 400 ปีทีผ่ำ่นมำ นีค่งเป็นสำเหตทุีท่ ำใหพ้ระรำชวังแหง่นี ้ยงัคงรักษำสภำพเดมิ

ตัง้แตช่ว่งศตวรรษที1่6 จนถงึปัจจบุนัไดเ้ป็นอยำ่งด ีปี ค.ศ. 1991 องคก์ำร ยเูนสโกจงึประกำศให ้

พระรำชวังดรอตตน์งิโฮลม์เป็นมรดกโลกในทีส่ดุ 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 
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บา่ย น ำทำ่นชมแกมลา่สแตน (Gamla Stan) หรอืเขตเมอืงเกา่ น ำทำ่นเขา้ชมศาลาวา่การเมอืงสต็อค

โฮลม ์City Hall สญัลักษณ์ของกรงุสต๊อกโฮลม ์สรำ้งเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็นโครงกำรกอ่สรำ้งใหญ่

ทีส่ดุของประเทศสวเีดน ในศตวรรษที2่0 เป็นทีท่ ำกำรของศำลำวำ่กำรเมอืง และสถำนทีส่ ำหรับจัดงำน

รับรำงวัลโนเบล ในทกุๆ ปี (ยกเวน้สำขำสนัตภิำพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตัวตกึทีก่อ่สรำ้งดว้ยอฐิแดงกวำ่ 8 

ลำ้นกอ้น และตกแตง่ผนังใน Golden Hall หรอืหอ้งเตน้ร ำทีม่ลีวดลำยฝังหนิโมเสกกวำ่ 19 ลำ้นชิน้ ขดั

ผวิหนำ้เรยีบแลว้เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลำในกำรกอ่สรำ้งนำนถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนกิ Ragner 

Ostberg และศลิปินชัน้น ำในเวลำนัน้ จำกนัน้น ำทำ่นชมยำ่นเมอืงเกำ่ทีอ่ยูม่ำตัง้แตศ่ตวรรษที ่13  ที่

ยงัคงรักษำสภำพอำคำรบำ้น 

เรอืนไดเ้ป็นอยำ่งด ีซึง่ถนนในเมอืงยงัปดูว้ยกอ้นหนิสีเ่หลีย่มเล็ก ๆ ใหท้ำ่นไดเ้ดนิเทีย่วชมบรเิวณเมอืง

เกำ่แกท่ีส่วยงำมรำวกบัภำพวำดยอ้นสูอ่ตดีอนัรุง่เรอืง ทีปั่จจบุนัยงัทิง้รอ่งรอยแหง่ควำมเป็นเมอืงแหง่ยคุ

กลำง  จำกนัน้เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ย รำ้น

ขำยของ, คำสโิน, รำ้นคำ้ปลอดภำษี, รำ้นอำหำร, หอ้ง Sauna, Spa เป็นตน้  

  น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์

ค า่         รบัประทานอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารบนเรอื 

  เขา้พกับนเรอืส าราญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise หอ้งพกัคูแ่บบ 2 

Berth Inside   Cabin 

 

วนัทีเ่จ็ด  Tallink Silja Line-เฮลซงิก-ิสนามบนิ (ฟินแลนด)์ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้บนเรอื 

ใหท้ำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็เอำ๊ทแ์ละรับสมัภำระ รถโคช้รอรับทีท่ำ่เรอืแลว้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่ัวเมอืง

เฮลซงิก ิชมกรงุเฮลซงิก ิHelsinki เมอืงหลวงใหญข่องประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยูท่ำงใตข้องประเทศ รมิ

ชำยฝ่ังอำ่วฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดรั้บฉำยำวำ่เป็น “ธดิำแหง่ทะเลบอลตกิ” เนือ่งจำกควำมงดงำมและโดดเดน่ ของ

วัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมอนัไดรั้บอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝ่ังยโุรปและรัสเซยี เมอืงเฮลซงิกถิกูสรำ้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.

1550 โดยกษัตรยิก์สุตำฟ วำชำแหง่สวเีดน ตอ่มำในสมยัทีต่กอยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของรัสเซยี เฮลซงิกไิดถ้กู

เปลีย่นมำเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวำมโดดเดน่ทำ่มกลำงหมูเ่กำะมำกมำยใน

ทะเลบอลตกิ น ำชมเมอืงทีม่ปีระวัตศิำสตรอ์นัยำวนำนทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง ทำ่นจะประทับใจไปกบั

สถำปัตยกรรมแบบรัสเซยีทีจั่ตรัุสหนำ้โบสถ ์อนัเป็นสถำนทีถ่ำ่ยท ำภำพยนตรท์ีช่นะรำงวัลออสกำรเ์รือ่ง “เรดส”์ 

โดยใชฉ้ำกมโหฬำรของเฮลซงิกแิทนกรงุเลนนิกำรด์ในสหภำพโซเวยีต จำกนัน้น ำทำ่นชม จตัรุสัซเีนท (Senate 

Square) ใจกลำงเมอืง เขำ้ชม โบสถห์นิเทมเปเลยีวคโิอ (Rock-Church) ซึง่สรำ้งในภเูขำหนิแกรนติขนำด

มหมึำ จำกนัน้น ำทำ่นชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนเริม่ตน้จำกมำรเ์ก็ตสแควรเ์ดน่ตระหงำ่นดว้ยอำคำรนโีอ
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คลำสสกิประดับยอดโดมสเีขยีวไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่งดงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรปซึง่ก็คอื จัตรัุสรัฐสภำซึง่ลำน

จัตรัุสตรงกลำงเป็นทีต่ัง้ของอนุสำวรยีข์องซำรอ์เล็กซำนเดอรท์ี ่2  แหง่รัสเซยี 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรจนี 

14.00 น น ำทำ่นเตรยีมตัวเดนิทำงสูส่นำมบนิเฮลซงิก ิและเผือ่เวลำใหท้ำ่นท ำคนืภำษี 

17.30 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิเฮลซงิก ิโดยสายการบนิ Finn Air เทีย่วบนิที ่AY-141  

วนัทีแ่ปด สนามบนิสวุรรณภมู ิ

07.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

 

สายการบนิฟินนแ์อรเ์ดนิทางดว้ยช ัน้ประหยดัไมส่ามารถแจง้ขออาหารซฟีู้ ด  

ยกเวน้ทา่นทีม่ปีญัหาดา้นสขุภาพ อาท ิเบาหวาน หรอือืน่ๆ เป็นตน้ 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่เดนิทาง  9-16 เม.ย. / 2-9 พ.ค. / 4-11 ม.ิย.2563 

 

Best Scan 4 Caps 

เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวเีดน-ฟินแลนด ์8 วนั / 

AY 

9-16 เม.ย.63 2-9 พ.ค.63 4-11 ม.ิย.63 

รำคำผูใ้หญ ่ทำ่นละ 67,300 63,300 64,900 

พักเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 11,900 11,900 13,500 

รำคำไมร่วมตัว๋โดยสำร (ทำ่นทีม่ตีัว๋อยูแ่ลว้มำ

จอยทัวร)์ 

37,900 37,900 39,500 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 3,900 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง //  
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คา่ทปิคนขบั, คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,900 บาท   

โดยช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั  ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 

*** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่นและจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจาก

ไดร้บัการยนืยนัการจองทวัรท์นัท ีทา่นละ 21,000 บาท 

 ***ราคาทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก*** 

 อตัราคา่เดนิทางและต ัว๋โดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ ดงัน ัน้หากมกีารออกต ัว๋โดยสารแลว้ไมส่ามารถขอ 

Refund หรอืคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทั

ทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาพเิศษ แบบหมูค่ณะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงวนัและเวลาเดนิทางได ้ตอ้งไปและกลบั

พรอ้มคณะเทา่น ัน้  

 ต ัว๋โดยสารไมส่ามารถเลือ่นกลบัได ้กรณีทีบ่างทา่นตอ้งการอยูต่อ่หรอืตอ้งการเดนิทางในช ัน้ธุรกจิ  ตอ้งท าเป็น

ต ัว๋เดีย่วเทา่น ัน้ (การยืน่วซีา่ค านงึถงึการพกัอาศยัในประเทศน ัน้ๆ มากทีส่ดุ)  

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการ

จดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วใน

การด าเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้มอื 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิ Finn Air เสน้ทำง กรงุเทพฯ-เฮลซงิก-ิโคเปนเฮเกน้ // เฮลซงิก-ิกรงุเทพฯ ชัน้

ประหยดั 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(2 ทำ่น / 1 หอ้ง) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรและคำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซึง่เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ำยเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รักษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอบุตัเิหต ุอำท ิ

คำ่ตั๋วโดยสำร, คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 
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 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ วนัที ่7 

พ.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือตัรำกำรผกผันคำ่น ้ำมนัหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไข

ของสำยกำรบนิ   

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรัมตอ่ทำ่นตอ่ช ิน้ / ทำ่นละ 1 ช ิน้

เทำ่นัน้) 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำทกุแหง่  

 คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่เชงเกน้ และคำ่บรกิำรแปลเอกสำรรวมถงึกำรนัดหมำย ทำ่นละ 3,900 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่

ทัวรก์อ่นคณะออกเดนิทำง) 

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระรำชวงัและเขตเมอืงเกำ่และคำ่ทปิหัวหนำ้ทัวรท์ีเ่ดนิทำงไปพรอ้ม

คณะ ทำ่นละ 1,900 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรก์อ่นคณะออกเดนิทำง) 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ หรอืคำ่บรกิำรอืน่ทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ที่

มไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่น ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร)์ 

 คำ่ประกนัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรทวัร ์และผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิภยัธรรมชำตรินุแรง หรอื ทรัพยส์นิ 

หรอืเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืทรัพยส์นิสญูหำย เป็นตน้ 

 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 

การช าระเงนิ  

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 21,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทวัรส์ว่นที่

เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำ

ทัง้หมด 

 

การยกเลกิ 

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 60 วันท ำกำรแตไ่มเ่กนิ 90 วันท ำกำร บรษัิทฯ หกัคำ่ใชจ้ำ่ย 1,000 บำท/ทำ่น และขอสงวนสทิธิ์

ในกำรคนืเงนิมดัจ ำคำ่ตั๋วโดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
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 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตั ิ ผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 21,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเก็บ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำ  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศ  

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกดิขึน้

และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะ

ไดรั้บกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนือ่งจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่

มำตรฐำนได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระควำมรับผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและ

กำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบลว่งหนำ้

ตัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์เนือ่งจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร 

อำจจะไมไ่ดรั้บควำมสะดวกส ำหรับผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
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ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกลำ่วตรงกบั

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัต และ

ไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกนั 

 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตูนอรเ์วย)์ 

ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15-20 วนั 

-    ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัทา่นเองเพือ่ ถา่ยรปู และสแกนนิว้มอื ทีส่ถานทตูหรอื

ศนูยย์ืน่วซีา่ของสถานทตูน ัน้ๆ ตามวนัและเวลานดัหมาย ซึง่จะตอ้งมกีารนดัหมายไวล้ว่งหนา้ และไม่

สามารถยนืยนัไดห้ากไมม่กีารท านดัหมายไวก้อ่น (วนัและเวลานดัหมายเป็นไปตามกฎและเงือ่นไขของ

สถานทตูน ัน้ๆ) 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณ์เพือ่ท าการนดัหมายการยืน่วซีา่ 
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-    ในวนัยืน่วซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารทีค่รบถว้น แลว้น าเอกสารมาแนบยืน่เพิม่เตมิในวนันดัหมายยืน่

และหากมคีา่ใชจ้า่ยในการถา่ยเอกสารหรอืแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เตมิใดๆ ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูช้ าระ

คา่ใชจ้า่ยน ัน้ๆ ดว้ยตนเอง 

  

 

 

 

 

 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริม่เดนิทำงเป็นหลัก หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนีส้ำมำรถใชไ้ด ้แตห่ำกนับแลว้ต ่ำกวำ่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทำง  

- หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้วำ่งส ำหรับวซีำ่อยำ่งนอ้ยไมต่ ำ่กวำ่ 3 หนำ้   

- หำกทำ่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่กรณุำเตรยีมเลม่เกำ่ใหด้ว้ยเนือ่งจำกประวตักิำรเดนิทำงของทำ่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  

- ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

 

o รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รปู 

เนน้ขนาดใบหนา้  

- ฉำกหลังสขีำวเทำ่นัน้ เนือ่งจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซีำ่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   

- รปูถำ่ยหนำ้ตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและ

หำ้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับ 

บดบงัหนำ้ตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสี

หรอืบิ๊กอำยส ์** 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 

1. สถานทตูนอรเ์วยไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ

    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 20 ปี  

- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีทำ่นทีส่มรสแลว้  

o ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นชือ่ 

o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกลุ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกลุ 

o ส ำเนำใบหยำ่ กรณีทำ่นทีห่ยำ่แลว้  

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมรีำยละเอยีด

กำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ และมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานใหช้ดัเจน

หรอืพกัรอ้นใหช้ดัเจนดว้ย  

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ

ต ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอื

การงานทีร่ะบวุนัลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรับรอง

ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ำ่กวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 

 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดั

หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรับรอง

คำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   

(กรณีนีห้ำกควำมสมัพันธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 

 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมดุรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช ้ส ำเนำ สมดุบญัชเีงนิฝำกออมทรัพยส์ว่นตัวแสดงชือ่เจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ  

- ถำ่ยส ำเนำทกุหนำ้ยอ้นหลัง 6 เดอืน และปรับสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจบุนัทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท ำไดห้รอืไมต่ ำ่กวำ่ 15 วนั

นับจำกวันนัดหมำยยืน่วซีำ่ พรอ้มส ำเนำหนำ้บญัชหีนำ้แรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัช ี
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- หำกรำยกำรปรับสมดุบญัชขีองทำ่นมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลังไมต่ ำ่กวำ่ 

6 เดอืนและปรับยอดใหล้ำ่สดุ ไมต่ ่ำกวำ่ 15 วันนับจำกวนันัดหมำยยืน่วซีำ่ หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร

เคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็น

จรงิ อำท ิไมม่กีำรเคลือ่นไหวเนือ่งจำกไมไ่ดต้ดิตอ่ธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตำมแตล่ะบคุคล 

เป็นตน้  

- หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำส ำเนำหนำ้แรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเลม่เกำ่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตัวเลขบญัชี

เงนิฝำกเป็นปัจจบุนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำก

ประจ ำ เป็นตน้ 

- กรณีรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลในครอบครัว ตอ้งขอหนังสอืรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและตอ้งท ำจดหมำยรับรอง

คำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลในครอบครัวพรอ้มระบคุวำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูดว้ย อยำ่งไรก็ตำม โดยเฉพำะคูส่ำม-ี

ภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตัวประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิใน

บญัชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่จะตอ้งขอหนังสอืรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยชีแ้จงเพือ่รับรอง

กำรเงนิพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลักษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองค่ำใชจ้ำ่ยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัด

ฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็น

ภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก

อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 

พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มชีแ้จงระบคุวำมสมัพันธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดี

ชดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็น

ภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำ

เพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็น

ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระ

คำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบรษัิท ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำก

สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใครข่อรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวี

ซำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง

บรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซีำ่ ทำ่นตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้รำบลว่งหนำ้ 

แตห่ำกกรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยืน่วซีำ่และทำ่นไมส่ำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้ัน 

ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนือ่งมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวี

ซำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลังจำกทัวรอ์อก

เดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำม

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                  

**** ขอ้มลูทีท่า่นใหร้ายละเอยีดน ัน้ จะตอ้งเป็นไปอยา่งละเอยีดและเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิเทา่น ัน้ เนือ่งจาก

นอรเ์วย ์จะตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบเพือ่ท าการนดัหมาย  

และขอ้มลูจะถกูสง่ไปยงัสถานทตูนอรเ์วยก์อ่นวนันดัหมายยืน่  

กรณุาสง่แบบฟอรม์นีพ้รอ้มกบัหนา้ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของทา่นประกอบกนั **** 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น เป็นภาษาองักฤษ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและถกูตอ้งในการท าออนไลนต์อ่ไป อยา่

ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนและกรณุาระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 
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9.  ทำ่นเป็นผูด้แูลคำ่ใชจ้ำ่ยดว้ยตัวทำ่นเอง ....... ใช ่....... ไมใ่ช ่(กรณีทีไ่มใ่ชใ่หร้ะบบุคุคลหรอืใครเป็นผูด้แูลคำ่ใชจ้ำ่ย 

      ของทำ่น) ................................................................... 

 

10.  ทำ่นสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัทำ่นเองหรอืไม ่  ........ ตัวเอง   ......... มผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย 

(กรณีทีม่ผีูส้นัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยใหร้ะบผุูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นและระบคุวำมสมัพันธแ์ละเดนิทำงดว้ยกนัหรอืไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นคอื ................................................................................................................. 

 

ควำมสมัพันธก์บัทำ่น ................................................................................................................................ 

 

เดนิทำงดว้ยกนักบัทำ่นหรอืไม ่  ........ เดนิทำงดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ยกนั 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง
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กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง

นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวซีำ่) กรณี

ลกูคำ้ช ำระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอื

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่
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13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


