1

EUR HG12(EK)SEP-OCT










สวนสนุกทิโวลีสร้างขึ้นในปี 1843 มีเครือ่ งเล่นสาหรับทั้งเด็กและผูใ้ หญ่
ช้อปปิ้ งถนนสตรอยก์ ถนนสายชอปปิ้ งที่ยาวที่สดุ ในโลกมีร้านค้ามากมายหลายร้อยร้าน
ชม รูปปั้นเงือกน้อย ที่นั่งอยู่บนโขดหินริมน้ามาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ปี 1913
ล่องเรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์ จากออสโลไปยัง โคเปนเฮเก้นและค้างคืนบนเรือ 1 คืน
นั่งรถรางขึ้นไปยัง ยอดเขาฟลอเยน ชมแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง
รถไฟสายโรแมนติก ฟลอมส์บานา รถไฟสายโรแมนติกสุดคลาสสิกที่สดุ ของนอร์เวย์
ช้อปปิ้ งย่านคาร์ล โจฮั นส์ เกท สีสันแห่งการช้อปปิ้ งบนถนนที่เป็ นเหมือนหนึ่งในแลนด์มาร์ก
ย่านนูฮาฟน์ ย่านสีสันและความบันเทิง ชมวิวทิวทัศน์อาคารเก่าที่รักษาไว้เป็ นอย่างดี

กำหนดกำรเดิ นทำง

กันยำยน – ตุลำคม 2561
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สนำมบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง ดูไบ – ออสโล – อัล (บุสเครุต)
04.45 น. แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่EK159
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
12.30 น. เดินทางถึงออสโล ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางจากเมืองออสโลสู่ เมืองอัล (Al) เมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัดบุสเครุต (Buskerud) ทาง
ภาคใต้ของประเทศนอร์เ วย์ เมืองอัลเป็ นเมืองที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูง สวยด้วยทัศนียภาพที่มาก
พร้อมด้วยธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้เมืองอัลยังเป็ นเมืองทีม่ พี น้ื ทีก่ ว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงในระดับ
900 เมตรเหนือระดับน้าทะเล
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม อัล – กุดวำเก้น – ฟลอม – วอส – เบอร์เก้น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม....เดินทางสู่ กุดวำเก้น (Gudvangen) ในเขตจังหวัด
ซองน์ อ็อก ฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) เป็ นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง และยังเป็ น
เมืองท่าเรือทีส่ าคัญเมืองหนึ่ง นาท่านขึน้ เรือเฟอร์ร่ี เพื่อเดินทางสู่เมือง ฟลอม (Flam) เมืองน่ าอยู่น่า
เที่ยวเพราะเงียบสงบจากการที่มปี ระชากรอยู่แค่ประมาณ 450 คนเท่านัน้ แต่กลับกลายเป็ นเมือ ง
ท่องเที่ยวหนึ่งในนอร์เวย์ทม่ี นี ักท่องเทีย่ วชื่นชอบและเดินทางมาเยีย่ มเยือนกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะคน
ไทยจะมากันเยอะมาก ทัวเมื
่ อ งบรรยากาศดี วิวสวยจนได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่มที ศั นียภาพสวยงามมาก
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
บ่าย
เดินทางถึงเมืองฟลอมแล้ว นาท่านขึน้ รถไฟสำยโรแมนติ ก ฟล
อมส์บำนำ Flamsbana รถไฟสายโรแมนติกสุดคลาสสิกชื่อดัง
ทีส่ ุดของนอร์เวย์ทจ่ี ะพาเราลัดเลาะชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ไปตลอด
เส้นทาง ผ่านหมูบ่ า้ น ทิวเขา ทุ่งหญ้า ป่ าไม้ น้ าตกจนถึงทีห่ มายของเราทีเ่ มือง ไมร์ดลั (Myrdal) ก่อน
จะต่ อ รถโค้ช ไปยัง เมือ ง เบอร์เ ก้ น (Bergen) เมือ งใหญ่ อ ัน ดับ 2 ของนอร์เ วย์ ยัง เป็ น ที่ต ัง้ ของ
กองทัพเรือนอร์เวย์ และเป็ นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ ามันของประเทศ นอกจากนี้เบอร์เก้นยังพ่วงความ
เป็ นอดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 17 หรือราวปี 1070 ก่อนจะย้ายไปตัง้ เมืองหลวง
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กันใหม่ทอ่ี อสโลในปี 1299 เบอร์เก้นถูกเลือกให้เป็ นเมืองหลวงจากการทีเ่ ป็ นเมืองใหญ่และมีท่าเรือที่
เหมาะสาหรับการเปิ ดเป็ นจุดแลกเปลีย่ นสินค้าเพื่อทาการค้ากับต่างชาติจนกลายเป็ นเมืองทีร่ ุ่งเรืองด้าน
การค้าขายมากทีส่ ุดในยุคสันนิบาตฮันเซียติก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Thon Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน
เบอร์เก้น – ยอดเขำฟลอเยน – บุสเครุต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….นาท่านเทีย่ วชม
ภายในเมืองเบอร์เก้น ทีย่ ่าน บริ กเก้น ทีเ่ ป็ นกลุ่มอาคารไม้เก่าอายุ
เฉี ย ดพัน ปี ท่ีน อกจากจะเก่ า แก่ แ ล้ว ยัง สวยด้ว ยสีส ัน ของอาคาร
ต่ า งๆ ที่ส ดใส โดดเด่ น และจัด จ้า น ที่ท าให้เ มือ งได้ร ับ การขึ้ น
ทะเบียนให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก้ไปเป็ นที่
เรียบร้อย นาท่านนังรถรางจากสถานี
่
ใจกลางเมืองเบอร์เก้นขึน้ ไปยัง ยอดเขำฟลอเยน (Floyen) ผ่าน
แมกไม้ทวิ ทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็ นฤดูหนาว แต่สาหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คอื เมืองทีม่ อี ากาศ
ไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการที่มแี นวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มกี ระแส
น้าอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนทีร่ ถรางจะเข้าจอดทีส่ ถานีบนยอดเขาในระดับ
ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 320 เมตร ทาให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ทม่ี ที งั ้ เรือรบและเรือสาราญ
หรู เห็นบ้านเรือนและผูค้ น เห็นถึงความเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ คี รบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าทีท่ าให้
มองเห็นภาพความเป็ นเบอร์เก้นได้ชดั เจนทีส่ ุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางจากเมืองเบอร์เก้นสู่เมืองบุสเครุตระหว่างทางชมทัศนียภาพที่ ทงั ้ สวยและน่ าตื่นตาตลอดราย
ทางไม่ว่าจะเป็ น ต้นไม้ ป่ าและภูเขาสูงรวมถึงหุบเหวลึกทีเ่ กิดจากการกัดเซาะของลาธารนานนับพันๆปี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน
บุสเครุต – ออสโล - DFDS
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….เดินทางจากเมืองอุสเบคุต สู่ออสโล (Oslo)เมือง
หลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยมีสไตล์อย่างทีใ่ ครๆ เขามักพูดกันว่านี่คอื เมืองแห่งสถาปั ตยกรรม
และการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคารบ้านเรือนร้านค้าจะมีรปู แบบการก่อสร้างสวยงามได้สดั ส่วนและ
แปลกตาซึง่ ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มีพพิ ธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ มีจดุ ชมวิวสวยๆ ของเมืองเลียบฟยอร์ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระช้อปปิ้ งย่ำน คำร์ล โจฮันส์ เกท(Karl Johans Gate)สีสนั แห่งการช้อปปิ้ งบนถนนทีเ่ ป็ นเหมือน
หนึ่งในแลนด์มาร์ก ของเมือ งซึ่งดูห รูหรามาก นักท่อ งเที่ย วค่ อ นข้างเยอะเพราะมีแต่ ส ินค้าน่ าช้อ ป
มากมายตัง้ แต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้าท้องถิน่ ไม่มแี บรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ H&M ที่มตี ้นกาเนิดใน
แถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋ าเป้ สะพานจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven” หรือทีเ่ ราคุน้ ในชื่อ “Kanken“
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ก็มแี บบให้เลือกมากมาย….นาท่านลงเรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์(DFDS
Seaways)จากออสโลไปยัง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) ประเทศ
เดนมาร์ก ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์เป็ นเรือสาราญลาใหญ่ กับความสูง 12
ชัน้ ชัน้ 1-4 เป็ นทีจ่ อดรถ ชัน้ 5-10 เป็ นทีพ่ กั ซึ่งมีหอ้ งพักมากมาย ดี
เอฟดีเอส ซีเวยส์คอื สวรรค์บนผิวน้ าดีๆ นี่เอง ทัวทั
่ ง้ ลาเรือมีทุกความ
บันเทิงบรรจุไว้ครบถ้วน โดยเฉพาะบนชัน้ 7 ที่มที งั ้ คาสิโน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมช้อปปิ้ งเสื้อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า น้ าหอม และเครื่องสาอาง มีรา้ นปลอดภาษี มุมช็อกโกแลตพร้อมขนมสาหรับเด็กๆ มี
มุมอาหารทะเลบุฟเฟ่ ต์ และมีบริการ Free wifi ให้ใช้ดว้ ย ถ้าขึน้ ชัน้ 8 ก็เป็ นมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บาร์ พร้อมลานนัง่ ดื่มบนดาดฟ้ าเรืออีกด้วย....กรุณาเตรียมกระเป๋ าใบเล็กสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
DFDS – โคเปนเฮเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….เดินทางถึง
เมือ ง โคเปนเฮเก้ น (Copenhagen) เที่ยวชมภายในตัว เมือ ง
นาท่านชม รูปปัน้ เงือกน้ อย (The Little Mermaid) ทีน่ งั ่ อยู่บน
โขดหินริมน้ ามาตัง้ แต่วนั ที่ 23 สิงหาคม ปี 1913 ซึ่งเป็ นครัง้ ที่
เริม่ สร้าง และเพิง่ จะมีการฉลองครบรอบ 100 ปี ไปเมื่อปี 2013 ที่
ผ่ า นมาไม่น านนี้ เงือ กน้ อ ยเนื้ อ ส าริด ตัว นี้ อ อกแบบสร้า งในปี
1909 มีขนาดเท่าคนจริง น้าหนักสาริดทัง้ ตัวประมาณ 175 กิโลกรัม แต่เพราะตัง้ อยู่กลางแจ้งตลอดกาล
เช่นนี้ เงือกน้ อยผู้น่าสงสารจึงมักตกเป็ นเหยื่อให้หวั ขโมยลักลอบตัดหัวและแขนไปเสมอ กระทังถู
่ ก
เพนท์สใี ส่จนต้องถูกบูรณะใหม่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเงือกน้อยก็เป็ นทีช่ ่นื ชอบของนักท่องเที่ยวเสมอ
ไม่เคยเปลีย่ นแปลง นาท่านถ่ายรูปกับ พระรำชวังอเมเลี่ยนบอร์ก (Amalienborg Palace) สร้างขึน้
โดย ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก ราวศตวรรษที1่ 8 เพื่อใช้เป็ นทีป่ ระทับของบรรดาบุคคลในพระราชวงศ์แห่ง
เดนมาร์กแทนที่ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก ทีถ่ ูกเผาทาลายไปในปี 1794 ภายในพืน้ ทีข่ องพระราชวังอ
เมเลี่ยนบอร์กมีพระราชวังย่อยอีก 4 หลังที่มรี ูปทรงอาคารเหมือนกันหมด แต่ภายในพระราชวังทัง้ สี่
กลับถูกออกแบบให้แตกต่างกันไปตามรสนิยมผู้เป็ นเจ้าของ แต่ก็หรูหราอลังการคล้ายกัน มีบางส่วน
เปิ ดให้เข้าชมได้ ส่วนข้าวของชิน้ สาคัญ เครื่องประดับมีค่า เครื่องแต่งกาย และงานศิลปะต่างๆ จะถูก
เก็บรักษาไว้ในพืน้ ทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์ซง่ึ นักท่องเทีย่ วสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ และก็เช่นกันทีท่ ุ กเทีย่ ง
วันจะมีการผลัดเปลีย่ นเวรยามของกองทหารรักษาพระองค์ ซึง่ เชิญชวนให้นักท่องเทีย่ วรอชมเสมอ….
นาท่านชมย่าน นูฮำฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสนั และความบันเทิง ทีส่ ุดของความ
น่ าสนใจอยู่ทว่ี วิ ทิวทัศน์ของอาคารเก่าในย่านนี้ซ่งึ ยังได้รบั การเก็บรักษาอย่างดี สีสนั ยังคงสดใส ช่วย
สร้างบรรยากาศโดยรอบได้ดมี าก และถือ เป็ นแลนด์มาร์กสาคัญของเมืองอีกแห่งหนึ่งเลยสาหรับนู
ฮาฟน์แห่งนี้ จึงกลายเป็ นย่านชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าท้องถิ่นใดๆ ของเมืองก็มกั จะจารึกวิวของนู
ฮาฟน์ไว้ดว้ ยเสมอ ปั จจุบนั ย่านนูฮาฟน์ยงั มีความสาคัญจากการได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
จากยูเนสโกอีกด้วย จึงยิง่ ทาให้ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ วได้มาก
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่เจ็ด
เช้า

15.35 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ ส ระช้ อ ปปิ้ งถนนสตรอยก์ (Stroget) ถนนสายชอปปิ้ งที่ยาวที่สุ ดในโลก พรังพร้
่ อ มด้ว ยร้านค้า
มากมายหลายร้อยร้าน แต่ละร้านก็ซอกซอนอยูต่ ามซอยเล็กซอยน้อย เดินเข้าซอยนี้ไปออกซอยนัน้ กัน
สนุกไปเลย ช้อปปิ้ งกันไม่หวาดไม่ไหวถูกใจขาช้อปแน่นอน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Scandic Sluseholmen หรือระดับเดียวกัน

โคเปนเฮเก้น – สนำมบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….เข้าชมสวนสนุกทิ โวลี (Tivoli) สวนสนุ กทีเ่ ก๋ตงั ้ แต่
ชื่อเพราะตัวอักษรTivoli เมื่อนามาเรียงสลับจากหลังจะอ่านได้ว่า I lov it สวนสนุ กแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี
1843 มีเครื่องเล่นทีพ่ ร้อมสาหรับทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ โดยเครื่องเล่นทีม่ ีช่อื เสียงและเก่าแก่มากทีส่ ุดก็คอื
รถไฟเหาะรางไม้ซง่ึ ติดอันดับ1ใน7ของรถไฟเหาะทีช่ วนให้หวาดเสียวทีส่ ุดในโลก(ไม่รวมค่าเครือ่ งเล่น)
ได้เวลำอันสมควรนำทุกท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ น เดิ นทำงกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)

วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูมิ
23.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
03.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 376(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) กันยำยน – ตุลำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็ก อำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผูใ้ หญ่
1 ท่ำนมีเตียง
4-11 กันยำยน 2561
49,900
49,900
25 กันยำยน – 2 ตุลำคม
8-15, 17-24 ตุลำคม
49,900
49,900

เด็ก อำยุ 2-11 ปี พั ก
พักร่วมกับผูใ้ หญ่ เดี่ยว
2 ท่ำนไม่มีเตียง
47,900
10,000
47,900

10,000
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อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
2. ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
4. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
6. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจองกรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ20,000บาทพร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน3วัน)
2. ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ต้องการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่ างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง
ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้ าที่ทราบทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมำยเหตุ
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บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญ เสีย หรือ ได้ร บั บาดเจ็บ ที่น อกเหนือ ความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัว ร์ เช่น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรยื่นวีซ่ำ
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ
เคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และ
มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงำนบริ ษทั ใบรับรองการทางานจากบริษทั ที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดย
ระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้ำของกิ จกำร ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐำนทำงกำรเงิ นสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วี
ซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
การเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อื
กลับสู่ภูมลิ าเนา หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ใน
กรณี ที่ผ้อู ื่ นเป็ นคนออกค่ ำใช้ จ่ำยให้ ต้ องมีหลักฐำนเชื่ อมโยงควำมสัมพันธ์พร้อมยื่ นเอกสำรฉบับ
แปลภำษำอังกฤษ)**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**กรณีท่บี ริษทั ของท่านเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออก
จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษำ จะต้องมี หนังสื อรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำ ภำษำอังกฤษ (ตัว
จริ ง) เท่าน้ัน
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กรณี ที่เด็กอำยุต่ํำกว่ำ 20 ปี
8.1 ไม่ได้เดิ นทำงไปกับบิ ดำ มำรดำ หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
8.2 เดิ นทำงไปกับบิ ดำ มำรดำ
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
**หมำยเหตุในวันที่มำยื่นขอวีซ่ำบิ ดำและมำรดำต้องเดิ นทำงมำเซ็นแบบฟอร์มกำรร้องขอวีซ่ำให้ กบั บุตร**
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้อง
ใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไป
อานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
11. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าได้
8.

** ทำงบริษทั ไม่มีนโยบำยกำรแปลเอกสำรให้ ถ้ำหำกต้องกำรให้ทำงเรำแปลเอกสำรจะมี
ค่ำใช้จำ่ ยเพิ่มเติมใบละ 500 บำท **
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รำยละเอียดและเอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศเชงเก้น
ระยะเวลำในกำรยื่น15วันทำกำร
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซา่ ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณำกรอกข้อมูลเป็ นภำษำอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต)......................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) ............................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ..................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์................................................. เบอร์มอื ถือ..................................................................
E-Mail................................................................................................................................................
สถานะ  สมรส  โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่
เลขทีพ่ าสปอร์ต............................................... วันหมดอายุ...............................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ.........................................................................
สถานทีท่ างาน...................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.............................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.......................การเดินทางในครัง้ นี้ทา่ นออกค่าใข้จา่ ยเองหรือไม่.......................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย ................................................................................. ความสัมพันธ์......................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ ท่ำนเคยมีวีซ่ำเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue)......................วันหมดอายุ.............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ ท่ำนเคยสแกนลำยนิ้ วมือเพื่อทำวีซ่ำหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).......................วันหมดอายุ............................
 ไม่เคย

** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซา่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

