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Scandinavia 7 Days 
เท่ียว 4 ประเทศ แถบสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งขัว้โลกเหนือ 

เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์
 โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY) 

 
โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยูช่ายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด์ 
ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเวย ์เมอืงสวยงามในเขตชายฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย
  เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทีส่ดุชือ่มลัโมยา เกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่สวยงามมากและมทีะเลสาบ 343 แห่งซึง่
  เป็นแหล่งน ้าจดืทีส่ าคญั  

สตอ็คโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน ไดร้บั 
  ฉายาว่า “เวนิสแห่งยโุรปเหนือ”เนือ่งจากเป็นประเทศทีม่เีกาะเลก็เกาะน้อย 

เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายา
  ว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝัง่ยุโรปและรสัเซยี  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  21-27 พ.ค. / 25 มิ.ย.-01 ก.ค./ 05-11 ก.ค. /10-16 ส.ค.2560 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเก้น (เดนมำรก์) 
06.00 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์S สายการบิน

ฟินน์แอร ์เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
08.55 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินฟินน์แอร ์  

เท่ียวบินท่ี AY 090 
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์น าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
17.45 น. ออกเดินทางจากเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร ์เท่ียวบินท่ี AY 667 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมารก์  น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคน
เขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่กรงุโคเปนฮาเก้น 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
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จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั โรงแรม  First Hotel Copenhagen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเก้น-ล่องเรอืส ำรำญ DFDS 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนชมเมอืงโคเปนเฮเกน้ เมอืงทีม่บีรรยำกำศสวยซึง้ และสงำ่งำมดงัเมอืงแห่งเทพนยิำย โคเปนเฮเกน
เป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยู่ชำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด ์และ
เป็นย่ำนธุรกจิทีส่ ำคญั น ำท่ำนชมเมอืงผ่ำนจตัรุสัอมาเลียนบอรก์พาเลส และซิต้ีฮอลล ์ถ่ำยรปูคู่กบัเงือก 

น้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของเมอืงซึง่ยงัคงนัง่เศรำ้รอเจำ้ชำย ตำมเน้ือเรื่องในเทพนิยำยอนัลอืลัน่
ของนกัเล่ำนิทำนระดบัโลก ฮนัสค์รสิเตยีน-แอนเดอรส์นั โดยไดร้บักำรสนบัสนุนจำก บรเิวอร-์จำคอบเซ่น 
เจำ้ของมลูนิธคิำรล์สเบริก์ ใกลก้นัเป็น ย่ำนท่ำเรอืขนำดใหญ่ ทีม่เีรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ  
ผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบัน ้าพเุกฟิออน เทพธดิำผูเ้สยีสละกบับุตรชำยทีร่่วมสรำ้งเกำะซแีลนด์
ขึน้มำ จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมปราสาทโรเซนบอรก์ เป็นปรำสำททีส่รำ้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 ในศลิปะ
แบบเรอเนสซองส ์หรอืสรำ้งในสมยัพระเจำ้ครสิเตยีนที ่4 นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแลว้ภำยใน
ปรำสำมแหง่นี้ยงัเป็นทีเ่กบ็เครื่องเพชร มหำมงกุฎ และเครื่องรำชอสิรยิำภรณ์ของรำชวงศเ์ดนมำรค์ตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบนัอกีดว้ย ท่ำนจะไดเ้หน็หอ้งเกบ็สมบตัอินัล ้ำค่ำของรำชวงศเ์ดนมำรค์ ซึง่ภำยในปรำสำทได้
จดัแสดงไวเ้ป็นจ ำนวนมำก 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่ำย อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ย่ำนวอลค์ก้ิงสตรีท หรอืถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงทีย่ำวทีส่ดุในโลก เริม่จำก
ศำลำว่ำกำรเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงั อำท ิหลุยสว์ติตอง ชำแนล รำ้น
นำฬกิำหรแูบรนดด์งัจำกสวสิ พอรซ์เลน เป็นตน้  
สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสูท่่ำเรอื เพื่อน ำท่ำน ล่องเรอืส าราญ DFDS (DFDS Seaway) จำกกรุง
โคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมำรก์ สูก่รุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์DFDS เป็นเรอืส ำรำญอนัโอ่อ่ำขนำดใหญ่ ที่
พรัง่พรอ้มไปดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำย เช่น ผบั บำร ์หอ้งซำวน์น่ำ รำ้นคำ้ปลอดภำษ ีหอ้ง
เล่มเกมส ์เป็นตน้ เชญิพกัผ่อนเดนิเล่นบนเรอื ก่อนขึน้ชมววิสวยยำมเมื่อเรอืถอนสมอ และรบัประทำน
อำหำรค ่ำแบบบุฟเฟ่ตใ์นเรอื พรอ้มพกัคำ้งคนืบนเรอืส ำรำญนี้ อสิระพกัผ่อนตำมอธัยำศยั หรอืชมทศันียภำพ
อนัสวยงำมบนดำดฟ้ำเรอื หรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษ ี         

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของเรอืแบบบุฟเฟตน์ำนำชำต ิกบัเมนูอำหำรหลำกหลำยมำกมำยและ
เครื่องดื่ม Soft Drink 

 เขำ้พกับนเรอืส ำรำญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside  อสิระให้
ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

 

วนัทีส่ำม ออสโล (นอรเ์วย)์ 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 
  เดนิทำงถงึกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์นครหลวงแหง่รำชอำณำจกัรนอรเวย ์นครหลวงแสนสวยรมิชำยฝัง่
  ทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียูม่ำกมำย สรำ้งทศันยีภำพทีง่ดงำมเกนิ
  บรรยำย จำกนัน้น ำท่ำนชม พิพิธภณัฑเ์รอืไวก้ิง Viking Ship Museum อำคำรชัน้เดยีวทีจ่ดัแสดงเรอื 

ไวกิง้ 3 ล ำ ทีส่รำ้งจำกไมโ้ดยขดุไดจ้ำกรอบๆออสโลฟยอรด์และแสดงเกีย่วกบัเครื่องมอืในชวีติประจ ำวนัมี
อำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ชมต ำนำนควำมเจรญิในอดตีทีย่ิง่ใหญ่ของชำวไวกิง้บรรพบุรุษของชำวนอรเวยท์ี่
เดนิทำงไกลกว่ำค่อนโลกดว้ยพำหนะนี้ ชำวไวกิง้ใชเ้รอืในกำรรบ ท ำกำรคำ้และออกส ำรวจหำดนิแดนใหม่ๆ 
เรอืในพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ทีเ่ด่นสง่ำคอื เรอือุสแบนนิ ยำว 22 เมตร ท ำจำกไมโ้อ๊ค ใชฝี้พำยรำว 30 คนคำด
ว่ำสรำ้งขึน้เพื่อกษตัรยิไ์วกิง้ใชใ้นกำรเดนิทำงระยะสัน้ๆในทะเล  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
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บ่ำย น ำท่ำนชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอรแ์ลนด ์สวนสำธำรณะอนัเป็นผลงำนของปฏมิำกร ทีน่ ำผลงำนของ  
กุสตำฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิำกรชื่อดงัทีไ่ดร้บัอนุญำตใหน้ ำผลงำนมำจดัแสดงอย่ำงถำวรในอุทยำน ฟรอก
เนอร ์ทที่ำนอำจเคยเหน็รปูของเสำโมโนลทิ รปูปัน้วฏัจกัรของชวีติมนุษยส์งูถงึ 17 เมตร ทีเ่ป็นรปูคนจ ำนวน
มำกมำยปีนป่ำยกนัอยูบ่นเสำ ชมผลงานน ้าพวุงจรชีวิต ทีม่คีวำมหมำยสอนใจ  
จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชมท ำเนียบรฐับำล,พระบรมมหำรำชวงั, อำคำรสถำป ตยกรรมเก ำแก อำยุกว ำ 
100 ป  อำท ิเนชัน่แนลเธยีเตอร  อำคำรรฐัสภำ และศำลำเทศบำลเมอืงเก่ำซึง่เป็นสญัลกัษณ ของ
เมอืง ย ำนเอเคอร  บรคู Aker Brygge และทีต่ัง้ของศำลำว ำกำร City Hall แนวอำรต์เดคโคสถำป
ตยกรรมทีด่ทูนัสมยั ประดบัไปด วย น ้ำพุ สวน และประตมิำกรรมเตมิแต งให ดกูลมกลนื ใกล

กนัเป น The Nobel Peace Centre สถำนททีมีกีำรจดัแสดงเกีย่วกบัผู ทีไ่ด รบัรำงวลัอนัทรงเกยีรติ
และไกลออกไปคอื โรงโอเปร ำ ทีถู่กสร ำงขึน้มำใหม ่

ด้ วยแนวคดิสถำป ตยกรรมร วมสมยั  
ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั โรงแรม  Radisson Blu Park Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  ออสโล (นอรเ์วย)์-คำรล์สตดั-สตอ็คโฮลม์  (สวีเดน) 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่เมืองคารล์สตดั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ช.ม.) ผ่ำนทะเลสำบน้อยใหญ่แสน 
  สวย คำรล์สตดัเป็นเมอืงสวยงำมเลก็ๆ รมิทะเลสำบแวนเนิรน์ ทีม่ชีื่อเสยีงเมอืงหนึ่งของประเทศสวเีดน ซึง่
  อยู่ระหว่ำงกรุงสตอ็คโฮลม์ของประเทศสวเีดนและกรุงออสโลประเทศนอรเ์วย ์เพรำะเป็นเมอืงผ่ำนระหว่ำง
  สองเมอืงใหญ่นี้ สรำ้งเมอืงโดยกษตัริยค์ำรล์ที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมอืงจงึเรยีกตำมพระนำมของพระองค ์
  Karl-Stad ทีน่ี่มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1730 จตุัรสัใจกลำงเมอืง, ศำลำกลำงประจ ำจงัหวดั 
  และสะพำนหนิ ซึง่เมอืงนี้มคีวำมเป็นชนบทดัง้เดมิทีช่ำวนอรด์กิอำศยัมำแต่โบรำณกำลกว่ำ 1,000 ปี 
เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสูใ่จกลำงกรงุสตอ็คโฮลม์ Stockholm เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ซึง่อยู่บนหมู่เกำะ

ใหญ่น้อยโอบลอ้มดว้ยทะเลสำบมำลำรก์่อก ำเนิดนครอนังำมสง่ำ รมิคลองมำกมำยจนไดร้บัฉำยำ “รำชนิี
แห่งทะเลบอลตคิ” (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ช.ม.) 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั โรงแรม  Best Western Plus Sthlm Bromma หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ  สตอ็คโฮลม์-ล่องเรอืส ำรำญ Silja Line 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนชมศาลาวา่การเมืองสตอ็คโฮลม ์City Hall สญัลกัษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม ์สรำ้งเสรจ็ปีค.ศ.1923 
และเป็นโครงกำรก่อสรำ้งใหญ่ทีส่ดุของประเทศสวเีดน ในศตวรรษที2่0 เป็นทีท่ ำกำรของศำลำวำ่กำรเมอืง 
และสถำนทีส่ ำหรบัจดังำนรบัรำงวลัโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเวน้สำขำสนัตภิำพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตวัตกึที่
ก่อสรำ้งดว้ยอฐิแดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และตกแต่งผนงัใน Golden Hall หรอืหอ้งเตน้ร ำทีม่ลีวดลำยฝังหนิ
โมเสกกว่ำ 19 ลำ้นชิน้ ขดัผวิหน้ำเรยีบแลว้เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งนำนถงึ 12 ปี ออกแบบ
โดยสถำปนิก Ragner Ostberg และศลิปินชัน้น ำในเวลำนัน้  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่ำย น ำท่ำนชมพิพิธภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรอืรบโบรำณอำยุร่วม 400 ปีทีก่ษตัรยิก์ุสตำฟที2่รบัสัง่ให้
สรำ้งเป็นเรอืรบใหญ่ทีส่ดุในยโุรปในสมยันัน้ แต่เพยีง 20 นำทลีงน ้ำเรอืวำซ่ำทีย่ิง่ใหญ่กจ็มลงอยูใ่ตท้ะเล
มำกกว่ำ 300 ปี ถงึไดกู้ข้ ึน้มำขึน้มำ เน่ืองจำกสำมำรถรกัษำชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่ำ 95 เปอรเ์ซน็ตแ์ละ
ตกแต่งประดบัประดำดว้ยรปูแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เป็นทรพัยส์มบตัทิำงศลิปะทีโ่ดดเด่น โดยตอ้งน ำชิน้สว่น
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หลำยลำ้นชิน้ทีก่ระจำยไปทัว่ทอ้งน ้ำแถบนัน้มำปะตดิปะต่อเหมอืนต่อโมเดลขนำดยกัษ์ ถอืเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีส่ดุแห่งหนึ่งในโลก จำกนัน้เดนิทำงสูท่่ำเรอืเพื่อลง เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE ที่
พรัง่พรอ้มไปดว้ย รำ้นขำยของ,คำสโิน,รำ้นคำ้ปลอดภำษ,ี รำ้นอำหำร,หอ้ง Sauna, Spa เป็นตน้  

16.45 น.  น ำท่ำนออกเดนิทำงสูก่รุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์
 
ค ่ำ         รบัประทำนอำหำรค ่ำแบบบฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตำคำรบนเรอื 
  เขำ้พกับนเรอืส ำรำญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside 
 

วนัทีห่ก  เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรอื 
  น ำท่ำนชมกรงุเฮลซิงกิ Helsinki เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยูท่ำงใตข้องประเทศ รมิ 
  ชำยฝัง่อ่ำวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉำยำว่ำเป็น “ธดิำแห่งทะเลบอลตกิ” เน่ืองจำกควำมงดงำมและโดดเด่น
  ของวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมอนัไดร้บัอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝัง่ยุโรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกถิกูสรำ้งขึน้
  เมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษตัรยิก์ุสตำฟ วำชำ แห่งสวเีดน ต่อมำในสมยัทีต่กอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของรสัเซยี 
  เฮลซงิกไิดถู้กเปลีย่นมำเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวำมโดดเด่นท่ำมกลำง
  หมู่เกำะมำกมำยในทะเลบอลตกิน ำท่ำนชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนเริม่ตน้จำกมำรเ์กต็สแควรเ์ด่น
  ตระหง่ำนดว้ยอำคำรนีโอคลำสสกิประดบัยอดโดมสเีขยีวไดร้บักำรยกย่องว่ำงดงำมทีส่ดุแหง่หนึ่งในยโุรปซึง่ 

กค็อื จตุัรสัรฐัสภำซึง่ลำนจตุัรสัตรงกลำงเป็นทีต่ัง้ของอนุสำวรยีข์องซำรอ์เลก็ซำนเดอรท์ี่ 2 แห่งรสัเซยี น ำ 
ท่ำนชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง ท่ำนจะประทบัใจไปกบัสถำปัตยกรรม
แบบรสัเซยีทีจ่ตุัรสัหน้ำโบสถ ์อนัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรท์ีช่นะรำงวลัออสกำรเ์รื่อง “เรดส”์ โดยใช้
ฉำกมโหฬำรของเฮลซงิกแิทนกรุงเลนินกำรด์ในสหภำพโซเวยีต ชมจตัรุสัซีเนท (Senate Square)ใจกลำง

เมอืง โบสถหิ์นเทมเปเลียวคิโอ (Rock-Church) ซึง่สรำ้งในภูเขำหนิแกรนิตขนำดมหมึำ  ชมมหาวิหาร

อสุเพนสกี (Uspenski Cathedral)  ชมอนุสาวรียร์ปูทรงแปลกตาของซองน์ซิเบลิอสุ (The Sibelius 

Monument) อนุสรณ์ของนกัประพนัธเ์พลงชำวฟินแลนดท์ีม่ชีือ่เสยีงไปทัว่โลก  หำกมเีวลำน ำท่ำนเดนิเล่น
บรเิวณตลำดรมิท่ำเรอื Market Square ทีม่ที ัง้สว่นของตลำดปลำ ตลำดผลไม ้และสนิคำ้อกีมำกมำย ท่ำน
จะไดช้มวถิชีวีติของชำวเมอืง พรอ้มเลอืกซือ้หำสนิคำ้ทอ้งถิน่ อำท ิไขป่ลำคำรเ์วยี ผลติภณัฑท์ ำจำกหนงั
กวำงเรนเดยีร ์และสนิคำ้ทีร่ะลกึอกีมำกมำย 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
  ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ   

17.35 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร ์เท่ียวบินท่ี AY 089  

  
วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 

07.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

 
 
 

 

สายการบินฟินน์แอรเ์ดินทางด้วยชัน้ประหยดัไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ด  
ยกเว้นท่านท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง 21-27 พ.ค. / 25 มิ.ย.-01 ก.ค./ 05-11 ก.ค. /10-16 ส.ค.2560 
 

สแกนดิเนเวีย  7 วนั (AY) 
เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-นอรเ์วย ์

21-27พ.ค. 25 มิ.ย.-01ก.ค. 05-11 ก.ค. / 10-16 ส.ค. 

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 69,900 71,500 73,500 

พกัเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 11,900 13,900 13,900 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 41,900 43,900 43,900 

 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่านและจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก
ได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 ***ราคาทวัรไ์ม่มีราคาเดก็*** 
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 ตัว๋โดยสารไม่สามารถเล่ือนกลบัได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท า

เป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาพิเศษ แบบหมู่คณะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทาง
ได้ ต้องไปและกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ โดยท่านไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ีเดินทางออกได้และไม่สามารถยื่น
วีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกนั หรือหากกรณีท่านอยู่ต่อ จะต้องพิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกัด้วยว่าท่านอยู่ท่ีไหน
นานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการย่ืนค าร้องขอวีซ่า กรณีเดินทางกบัคณะ บริษทัจะท าการด าเนิกการย่ืนวีซ่าท่ี
สถานทูตเดนมารค์ แต่หากกรณีท่านใดอยู่ท่ีประเทศอ่ืนมากกว่าประเทศเดนมารค์ท่านจะต้องด าเนินการย่ืน 
วีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิฟินน์แอร ์เสน้ทำง กรุงเทพฯ-เฮลซงิก-ิโคเปนเฮเกน้ // เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรและค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำเชงเกน้ 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถและค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระรำชวงัและเขตเมอืงเก่ำ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครองสงูสดุ 500,000 บำท (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั) 
 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 11 

พ.ย.59 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรมัต่อท่ำนต่อชิน้ / ท่ำนละ 1 ชิน้เท่ำนัน้) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำทุกแห่ง  
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืค่ำบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ไวใ้นรำยกำร 

 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไปพรอ้มคณะ ประมำณ ท่ำนละ 700 บำท  
 ค่ำประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์และผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิภยัธรรมชำตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ 

หรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืทรพัยส์นิสญูหำย เป็นตน้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
o หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน
ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นควำมรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำก
สำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o ช่วงครสิมำสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า 
เครื่องปรบัอากาศทีม่จีะบรกิารใหใ้นช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูเดนมารก์)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนัท าการ 
ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวั,ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ีสถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่า
ของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถ
ยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเง่ือนไขของ
สถานทูตนัน้ๆ) 

ดงันัน้บริษทัฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบรูณ์พร้อมเบอรโ์ทร.ทัง้ท่ี
ท างานและบา้นและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมลูตามใบกรอกข้อมลูท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี  
ส่วนเอกสารเก่ียวกบัด้านการท างาน, ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกลุ, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วน
ต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ท่ีเป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน) กรณุาแนบฉบบัแปลภาษา
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องักฤษมาด้วย  (ส าเนาบตัรข้าราชการใช้แทนบตัรประชาชนไม่ได้)  ** เบอรโ์ทร.ทัง้ท่ีทานและมือถือเป็นส่วน
ส าคญัเช่นกนั กรณีมีการติดต่อกลบัจากสถานทูตเพ่ือสอบถามข้อมลูบางประการ กรณุาแจ้งให้ครบถ้วนและ
สามารถติดต่อได้ ** 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
- หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
- ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า  (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่ำ   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใสห่มวก ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุ
วนัลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กล้ชดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส ำเนำ สมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ  
- ถ่ำยส ำเนำทุกหน้ำยอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำไดห้รอืไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบั

จำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี
- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกว่ำ 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันับจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีทีร่บัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและท ำจดหมำยรบัรอง
ค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัเพื่อชีแ้จงต่อสถำนทตู โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำและบตุร จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชี
กำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำ
จะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองธนำคำร 1 ฉบบัและท ำหนงัสอืหรอืจดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้มระบชุื่อและควำมสมัพนัธ์
ชีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
 

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
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 *** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                  
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**** ข้อมลูท่ีท่านให้รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็นไปอย่าละเอียดและเป็นข้อมลูท่ีเป็นความจริงเท่านัน้ **** 
กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเชงเก้น 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

2.  สถานภาพ   โสด  แตง่งานจดทะเบียน  แตง่งานไมจ่ดทะเบียน    หยา่     หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................... 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัทบ์า้น ........................... โทรศพัทมื์อถือ .............................     
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี)  

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี  ถึงวนัท่ี  รวม  วนั 

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


