Norway Denmark 8 Days 5 Nights
ออสโล กุดวาเก้น วอสส์ เบอร์เก้น โคเปนเฮเก้น

วันแรก
22.00 น.
01.35 น.

วันที่สอง
04.45 น.
07.25 น.

พิ เศษ ล่องเรือซองก์ฟยอร์ด และพักบนเรือสาราญ DFDS Seaways
สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ใ ห้ก าร
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – ออสโล – อัล (บุสเครุต)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK159 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

12.30 น.
เที่ยง

เย็น
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เย็น

เดินทางถึงออสโล ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางจากเมืองออสโลสู่ เมืองอัล (Al) เมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัดบุส เครุต (Buskerud) ทาง
ภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์ เมืองอัลเป็ นเมืองทีร่ ายล้อมไปด้วยภูเขาสูง สวยด้วยทัศนียภาพทีม่ ากพร้อม
ด้วยธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้เมืองอัลยังเป็ นเมืองที่มพี ้นื ที่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงในระดับ 900
เมตรเหนือระดับน้าทะเล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน
อัล – กุดวาเก้น – ฟลอม – วอส – เบอร์เก้น
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ กุดวาเก้น (Gudvangen) ในเขตจังหวัด ซองน์ อ็อก ฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) เป็ น
เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง และยังเป็ นเมืองท่าเรือทีส่ าคัญเมืองหนึ่ง นาท่านขึน้ เรือเฟอร์ร่ี เพื่อ
เดินทางสู่เมือง ฟลอม (Flam) เมืองน่ าอยู่น่าเที่ยวเพราะเงียบสงบจากการที่มปี ระชากรอยู่แค่ประมาณ
450 คนเท่านัน้ แต่กลับกลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งในนอร์เวย์ท่มี นี ักท่องเที่ยวชื่นชอบและเดินทางมา
เยีย่ มเยือนกันอยูต่ ลอดโดยเฉพาะคนไทยจะมากันเยอะมาก ทัวเมื
่ องบรรยากาศดี วิวสวยจนได้ช่อื ว่าเป็ น
เมืองทีม่ ที ศั นียภาพสวยงามมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
เดินทางถึงเมืองฟลอมแล้ว นาท่านขึน้ รถไฟสายโรแมนติ ก ฟลอมส์บานา Flamsbana รถไฟสายโร
แมนติกสุดคลาสสิกชื่อดังทีส่ ุดของนอร์เวย์ทจ่ี ะพาเราลัดเลาะชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ไปตลอดเส้นทาง ผ่าน
หมู่บ้าน ทิวเขา ทุ่งหญ้า ป่ าไม้ น้ าตกจนถึงที่หมายของเราที่เ มือ ง
ไมร์ดลั (Myrdal) ก่อนจะต่อรถโค้ชไปยังเมือง เบอร์เก้น (Bergen)
เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของนอร์เวย์ ยังเป็ นที่ตงั ้ ของกองทัพเรือนอร์เวย์
และเป็ นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ ามันของประเทศ นอกจากนี้เบอร์เก้น
ยังพ่วงความเป็ นอดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 17
หรือราวปี 1070 ก่อนจะย้ายไปตัง้ เมือ งหลวงกันใหม่ท่อี อสโลในปี
1299 เบอร์เก้นถูกเลือกให้เป็ นเมืองหลวงจากการทีเ่ ป็ นเมืองใหญ่และ
มีท่าเรือที่เหมาะสาหรับการเปิ ดเป็ นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อทาการค้ากับต่างชาติจนกลายเป็ นเมืองที่
รุง่ เรืองด้านการค้าขายมากทีส่ ุดในยุคสันนิบาตฮันเซียติก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Thon Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

เย็น
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

เบอร์เก้น – ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมภายในเมืองเบอร์เก้น ทีย่ ่าน บริ กเก้น ทีเ่ ป็ นกลุ่ม
อาคารไม้เก่าอายุเฉียดพันปี ท่นี อกจากจะเก่าแก่แล้ว ยังสวยด้วย
สีสนั ของอาคารต่างๆ ที่สดใส โดดเด่น และจัดจ้าน ที่ทาให้เมือง
ได้รบั การขึ้น ทะเบีย นให้เ ป็ นเมือ งมรดกโลกทางวัฒ นธรรมโดย
ยูเนสโก้ไปเป็ นทีเ่ รียบร้อย นาท่านนังรถรางจากสถานี
่
ใจกลางเมือง
เบอร์ เ ก้ น ขึ้น ไปยัง ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่ า นแมกไม้
ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็ นฤดูหนาว แต่สาหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คอื เมืองทีม่ อี ากาศไม่หนาว
จัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการทีม่ แี นวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะทีม่ กี ระแสน้าอุ่นเชื่อมต่อ
กับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือ
ระดับน้าทะเล 320 เมตร ทาให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ทม่ี ที งั ้ เรือรบและเรือสาราญหรู เห็นบ้านเรือน
และผูค้ น เห็นถึงความเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ คี รบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าทีท่ าให้มองเห็นภาพความ
เป็ นเบอร์เก้นได้ชดั เจนทีส่ ุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางจากเมืองเบอร์เก้น สู่เมืองบุสเครุต ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่ทงั ้ สวยและน่ าตื่นตาตลอดราย
ทาง ไม่ว่าจะเป็ น ต้นไม้ ป่ า และภูเขาสูง รวมถึงหุบเหวลึกทีเ่ กิดจากการกัดเซาะของลาธารนานนั บพันๆ
ปี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน
บุสเครุต – ออสโล - DFDS
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางจากเมืองอุสเบคุต สู่ ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยมีสไตล์อย่างที่
ใครๆ เขามักพูดกันว่านี่คอื เมืองแห่งสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคารบ้านเรือ น
ร้า นค้า จะมีรูป แบบการก่ อ สร้า งสวยงามได้สดั ส่ ว นและแปลกตาซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ส ร้า งด้ว ยไม้ท าสีส ด มี
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ มีจดุ ชมวิวสวยๆ ของเมืองเลียบฟยอร์ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระช้ อปปิ้ งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) สีสนั แห่งการช้อปปิ้ งบนถนนทีเ่ ป็ นเหมือน
หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซึง่ ดูหรูหรามาก นักท่องเทีย่ วค่อนข้างเยอะเพราะมีแต่สนิ ค้าน่ าช้อปมากมาย
ตัง้ แต่ แ บรนด์เ นมจนถึง สิน ค้า ท้อ งถิ่น ไม่ม ีแ บรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ที่ม ีต้น ก าเนิ ด ในแถบ
สแกนดิเนเวีย และกระเป๋ าเป้ สะพานจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven” หรือที่เราคุ้นในชื่อ “Kanken“ ก็ม ี
แบบให้เลือกมากมาย

เย็น
วันที่หก
เช้า

นาท่านลง เรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์ (DFDS Seaways) จากออสโลไปยัง “โคเปนเฮเก้น” (Copenhagen)
ประเทศเดนมาร์ก ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์เป็ นเรือสาราญลาใหญ่ กับ
ความสูง 12 ชัน้ ชัน้ 1-4 เป็ นทีจ่ อดรถ ชัน้ 5-10 เป็ นทีพ่ กั ซึ่งมี
ห้องพักมากมาย ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์คอื สวรรค์บนผิวน้าดีๆ นี่เอง
ทัวทั
่ ง้ ลาเรือมีทุกความบันเทิงบรรจุไว้ครบถ้วน โดยเฉพาะบน
ชัน้ 7 ที่มที งั ้ คาสิโน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมช้อปปิ้ งเสื้อ ผ้า
กระเป๋ า รองเท้า น้าหอม และเครือ่ งสาอาง มีรา้ นปลอดภาษี มุม
ช็อกโกแลตพร้อมขนมสาหรับเด็กๆ มีมุมอาหารทะเลบุฟเฟ่ ต์
และมีบริการ Free wifi ให้ใช้ด้วย ถ้าขึน้ ชัน้ 8 ก็เป็ นมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บาร์ พร้อมลานนัง่ ดื่มบน
ดาดฟ้ าเรืออีกด้วย
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดิ นทางของท่ าน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
DFDS – โคเปนเฮเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางถึงเมือง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เที่ยวชมภายในตัวเมือง นาท่านชม รูปปัน้ เงือกน้ อย
(The Little Mermaid) ทีน่ งอยู
ั ่ บ่ นโขดหินริมน้ามาตัง้ แต่วนั ที่ 23 สิงหาคม ปี 1913 ซึง่ เป็ นครัง้ ทีเ่ ริม่ สร้าง
และเพิ่ง จะมีก ารฉลองครบรอบ 100 ปี ไ ปเมื่อ ปี 2013 ที่ผ่ า นมาไม่น านนี้ เงือ กน้ อ ยเนื้ อ ส าริด ตัว นี้
ออกแบบสร้างในปี 1909 มีขนาดเท่าคนจริง น้ าหนักสาริดทัง้ ตัวประมาณ 175 กิโลกรัม แต่เพราะตัง้ อยู่
กลางแจ้งตลอดกาลเช่นนี้ เงือกน้อยผู้น่าสงสารจึงมักตกเป็ นเหยื่อให้
หัวขโมยลักลอบตัดหัวและแขนไปเสมอ กระทังถู
่ กเพนท์สใี ส่จนต้องถูก
บู ร ณะใหม่ เ สมอ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเงือ กน้ อ ยก็ เ ป็ นที่ช่ืน ชอบของ
นักท่องเทีย่ วเสมอไม่เคยเปลีย่ นแปลง นาท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอ
เมเลี่ ย นบอร์ก (Amalienborg Palace) สร้า งขึ้น โดย “ราชวงศ์ โ อ
ลเดนบอร์ก” ราวศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็ นที่ประทับของบรรดาบุคคล
ในพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์กแทนที่ “พระราชวังคริสเตียนบอร์ก” ทีถ่ ูก
เผาทาลายไปในปี 1794 ภายในพืน้ ทีข่ องพระราชวังอเมเลีย่ นบอร์กมีพระราชวังย่อยอีก 4 หลังทีม่ รี ปู ทรง
อาคารเหมือนกันหมด แต่ภายในพระราชวังทัง้ สี่กลับถูกออกแบบให้แตกต่างกันไปตามรสนิยมผู้เป็ น
เจ้าของ แต่กห็ รูหราอลังการคล้ายกัน มีบางส่วนเปิ ดให้เข้าชมได้ ส่วนข้าวของชิน้ สาคัญ เครื่องประดับมี
ค่า เครือ่ งแต่งกาย และงานศิลปะต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้ในพืน้ ทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์ซง่ึ นักท่องเทีย่ วสามารถ
เข้าไปเทีย่ วชมได้ และก็เช่นกันทีท่ ุกเทีย่ งวันจะมีการผลัดเปลีย่ นเวรยามของกองทหารรักษาพระองค์ ซึง่
เชิญชวนให้นักท่องเทีย่ วรอชมเสมอ นาท่านชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสนั
และความบันเทิง ทีส่ ุดของความน่ าสนใจอยู่ทว่ี วิ ทิวทัศน์ของอาคารเก่าในย่านนี้ซง่ึ ยังได้รบั การเก็บรักษา
อย่างดี สีสนั ยังคงสดใส ช่วยสร้างบรรยากาศโดยรอบได้ดมี าก และถือเป็ นแลนด์มาร์กสาคัญของเมืองอีก

กลางวัน

เย็น
วันที่เจ็ด
เช้า

15.35 น.
วันที่แปด
23.55 น.
03.40 น.
13.15 น.

แห่งหนึ่งเลยสาหรับนู ฮาฟน์ แห่งนี้ จึงกลายเป็ นย่านชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าท้องถิ่นใดๆ ของเมืองก็
มักจะจารึกวิวของนูฮาฟน์ไว้ดว้ ยเสมอ ปั จจุบนั ย่านนูฮาฟน์ยงั มีความสาคัญจากการได้รบั การขึน้ ทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย จึงยิง่ ทาให้ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ วได้มาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ ส ระช้ อ ปปิ้ งถนนสตรอยก์ (Stroget) ถนนสายชอปปิ้ งที่ย าวที่สุ ด ในโลก พรังพร้
่ อ มด้ว ยร้า นค้ า
มากมายหลายร้อยร้าน แต่ละร้านก็ซอกซอนอยู่ตามซอยเล็กซอยน้อย เดินเข้าซอยนี้ไปออกซอยนัน้ กัน
สนุกไปเลย ช้อปปิ้ งกันไม่หวาดไม่ไหวถูกใจขาช้อปแน่นอน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Scandic Sluseholmen หรือระดับเดียวกัน
โคเปนเฮเก้น – สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม สวนสนุกทิ โวลี” (Tivoli) สวนสนุ กทีเ่ ก๋ตงั ้ แต่ช่อื เพราะตัวอักษร “Tivoli” เมื่อนามาเรียงสลับจาก
หลังจะอ่านได้ว่า “I lov it” สวนสนุกแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1843 มีเครือ่ งเล่นทีพ่ ร้อมสาหรับทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่
โดยเครื่องเล่นที่มชี ่อื เสียงและเก่าแก่มากที่สุดก็คอื “รถไฟเหาะรางไม้” ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 7 ของรถไฟ
เหาะทีช่ วนให้หวาดเสียวทีส่ ุดในโลก (ไม่รวมค่าเครือ่ งเล่น)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 152 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 376
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ

วันเดิ นทาง
กันยายน

ราคา

4-11 ก.ย. / 25 ก.ย. – 2 ต.ค.

49,900
ตุลาคม

8-15 / 17-24 ต.ค.

กรกฎาคม

26 ก.ค.-2 ส.ค.

52,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนา
หนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ

3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
-สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้า
ออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับ
ื บสู่ภมู ลิ าเนา
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวันปั จจุบนั ในวันที่ย่นื วี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
ื บสู่
การเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
ภูมลิ าเนา
- Bank Certificate ฉบับจริ ง วันทีอ่ พั เดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ที่ผ้อู ื่ นเป็ นคนออกค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่ นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ า นจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผู้เ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่า นละ 20,000 ต่ อ ท่านก่ อ นเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอน
ื ซ่าได้
การย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................EMail…………………………………………………………….
 ไม่รบั ประทานเนื้อวัว  มังสวิรติ
 มุสลิม
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
อาหาร

 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

