Nice Scan 3 Caps
เทียว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนําท่านเดินทางสูด่ นิ แดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศทีงดงาม สูดอากาศอันแสนบริสทุ ธิ" กับแถบ
สแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี( ดังนี(..
ั
ั นออกของเกาะซีแลนด์
โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงและเมืองชายฝงทะเลของประเทศเดนมาร์
ก ตัง( อยูช่ ายฝงตะวั
ั
ออสโล
นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝงทะเลแบบฟยอร์
ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทสุี ดชือมัลโมยา เกาะเล็กเกาะน้อยทีมีอยู่สวยงามมากและมีทะเลสาบ 343 แห่งซึง
เป็ นแหล่งนํ(าจืดทีสําคัญ
ั
สต็อคโฮล์ม
เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตัง( อยู่รมิ ชายฝงทะเลทิ
ศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รบั
ฉายาว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนืองจากเป็ นประเทศทีมีเกาะเล็กเกาะน้อย
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กําหนดการเดิ นทาง

13-19 ก.ย. / 8-14 ต.ค. 2562 เพียง 2 กรุป๊ เท่านัน+ !!

วันแรก
22.30 น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้ าทีคอยให้ความสะดวกเรืองเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตั 6วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรีและได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีสอง
01.20 น.
07.40 น.

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)-ล่องเรือ DFDS
นําท่านออกเดิ นทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG950
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนันเดินทางสูต่ วั เมือง นําท่านชมเมืองโคเปน
เฮเก้น เมืองทีม' บี รรยากาศสวยซึง และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็ นทังเมืองหลวงและ
ั'
ั ' นออกของเกาะซีแลนด์ และเป็ นย่านธุรกิจทีส' าํ คัญ
เมืองชายฝงทะเลของประเทศเดนมาร์
ก ตังอยู่ชายฝงตะวั
จากนันนําท่านถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้ อยลิ ตเติ ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมืองซึง' ยังคงนังเศร้
' ารอเจ้าชายตาม
เนือเรื'องในเทพนิยายอันลือลันของนั
'
กเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สนั โดยได้รบั การ
สนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธคิ าร์ลสเบิรก์ ใกล้กนั เป็ นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ทม'ี เี รือสินค้า
และเรือสําราญจอดเด่นเป็ นสง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ นําพุเกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สียสละกับ
บุตรชายทีร' ่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขนมา
ึ จากนันนําท่านสูจ่ ตั รุ สั อมาเลียนบอร์กพาเลส ชมและถ่ายรูป
ภายนอกพระราชวังอมาเลียนบอร์กทีป' ระทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตังแต่ ค.ศ. 1794 ที'
ตกแต่งแบบสไตล์รอ็ คโคโค่ และจะมีการเปลีย' นทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเทีย' งเมื'อสมเด็จพระราชินีนาถ
เสด็จประทับอยู่ทน'ี 'ีเหมือนกับพระราชวังบัคกิงแฮมทีอ' งั กฤษ และนําท่านเข้าชม ปราสาทอมาเลียนบอร์ก
Amalienborg Palace จัดเป็ นทีป' ระทับของเหล่าราชวงศ์เดนมาร์กตังอยู่ภายในจัตุรสั อมาเลียนบอร์ก เป็ น
อาคารทีม' ลี ษั ณะแบบเดียวกันสีห' ลังด้านหน้าของอาคารตกแต่งแบบคลาสสิค ภายในตกแต่งแบบร็อคโคโคมี
ลานกว้างเป็ นลักษณะแปดเหลีย' ม ตรงกลางเป็ นอนุเสาวรียพ์ ระบรมรูปทรงม้าของผูก้ ่อตังของกษัตริยเ์ ฟ
เดอร์รกิ ที' 5 (อาคารของพระราชวังในส่วนทีพ' ระมหากษัตริยห์ รือพระราชินีประทับอยู่ในวันนันๆ จะถูกปิ ด
ไม่ให้เข้าชม) พร้อมทังส่วนของพิพธิ ภัณฑ์ทม'ี กี ารจัดแสดงเรื'องราวความเป็ นมาของราชวงศ์เดนมาร์ก หนึ'ง
ในราชวงศ์ทเ'ี ก่าแก่ทส'ี ดุ ในโลกด้วย และสิง' ของต่างๆ ของพระราชวงศ์ซง'ึ สะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมทีท' นั สมัย
และบุคลิกของกษัตริยแ์ ละราชินี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
อิสระท่านชมบริเวณจัตรุ สั ซิ ตีฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจําเมือง และท่านจะสามารถสัมผัส
บรรยากาศครึกครืนของใจกลางเมือง ช้อปปิงสินค้าย่านถนนสตรอยก์ Stroget Street ถนนช้อปปิ งทีย' าวทีส' ดุ
ในโลก เริม' จากศาลาว่าการเมืองไปสินสุดที' Kongens Nytorv ทีม' สี นิ ค้าแบรนด์เนมชื'อดัง อาทิ Louis
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
จากนันนําท่านเดินทางสูท่ ่าเรือ เพื'อนําท่าน ล่องเรือสําราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรุงโคเปนเฮเก้น
ประเทศเดนมาร์ก สูก่ รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ DFDS เป็ นเรือสําราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ทีพ' รังพร้
' อมไปด้วย
สิง' อํานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็ นต้น
เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึนชมวิวสวยยามเมื'อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารคํ'าแบบบุฟเฟ่ตใ์ น

กลางวัน
บ่าย
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คํา

วันทีสาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันทีสี
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เรือ พร้อมพักค้างคืนบนเรือสําราญนี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ
หรือช้อปปิ งสินค้าปลอดภาษี
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กับเมนูอาหารหลากหลายและ
เครืองดืม Soft Drink
เข้าพักบนเรือสําราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside cabin
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ล่องเรือ DFDS-ออสโล (นอร์เวย์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าเรือทีเ' มืองออสโล ให้ท่านผ่านขันตอนการเช็คเอ๊าท์จากเรือ พร้อมรับสัมภาระ รถโค้ชรับทีท' ่าเรือ
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสูใ่ จกลางเมือง กรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวง
ั'
แสนสวมริมชายฝงทะเลออสโลฟยอร์
ดทีม' บี รรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทีม' อี ยูม่ ากมาย สร้าง
ทัศนียภาพทีง' ดงามเกินบรรยาย นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ ง Viking Ship Museum อาคารชัน
เดียวทีจ' ดั แสดงเรือไวกิง 3 ลํา ทีส' ร้างจากไม้โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและแสดงเกีย' วกับเครื'องมือ
ในชีวติ ประจําวันมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมตํานานความเจริญในอดีตทีย' งิ' ใหญ่ของชาวไวกิงบรรพบุรุษ
ของชาวนอร์เวย์ทเ'ี ดินทางไกลกว่าค่อนโลกด้วยพาหนะนี ชาวไวกิงใช้เรือในการรบ ทําการค้าและออกสํารวจ
หาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพธิ ภัณฑ์เรือไวกิงทีเ' ด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทําจากไม้โอ๊ค ใช้
ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึนเพื'อกษัตริยไ์ วกิงใช้ในการเดินทางระยะสันๆ ในทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชมสวน ปฏิ มากรรมวิ กเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็ นผลงานของปฏิมากร ทีน' ําผลงานของ
กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื'อดังทีไ' ด้รบั อนุญาตให้นําผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอก
ั ฏจักรของชีวติ มนุษย์สงู ถึง 17 เมตร ทีเ' ป็ นรูปคนจํานวน
เนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปนวั
มากมายปี นปา่ ยกันอยูบ่ นเสา ชมผลงานนําพุวงจรชีวิต ทีม' คี วามหมายสอนใจ จากนันนําท่านผ่านชม
ั
ทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตยกรรมเก่
าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ National Theatre,
อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึง' เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker Brygge และ
ทีต' งของศาลาว่
ั
าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปตั ยกรรมทีด' ทู นั สมัย ประดับไปด้วยนําพุ สวน และ
ประติมากรรมเติมแต่งให้ดกู ลมกลืน ใกล้กนั เป็ น The Nobel Peace Centre สถานทีท' ม'ี กี ารจัดแสดง
เกีย' วกับผูท้ ไ'ี ด้รบั รางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ทีถ' ูกสร้างขึนมาใหม่ดว้ ยแนวคิด
สถาปตั ยกรรมร่วมสมัย จากนันให้ท่านเดินเล่นและเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมรวมถึงสินค้าทีร' ะลึกต่างๆ จาก
ย่านช้อปปิ งโจฮันสเกทหรือถนนคนเดิ น Walking Street ในกรุงออสโล
***เพือความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซือสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย***
จากนันนําท่านเข้าทีพ' กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ออสโล (นอร์เวย์)-คาร์ลสตัด (สวีเดน)- สต็อคโฮล์ม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
'
ั ' นําคาร์ราเวล แม่นําสายทีย' าวทีส' ดุ ของสวีเดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน ชื'นชม
เมืองทีต' งอยู
ั ่รมิ ฝงแม่
ธรรมชาติทส'ี วยงามตลอดการเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชมเมืองคาร์ลสตัดเป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิรน์ ทีม' ชี 'อื เสียงเมืองหนึ'งของประเทศ
สวีเดน ซึง' อยู่ระหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่าน
ระหว่างสองเมืองใหญ่นี สร้างเมืองโดยกษัตริ ย์คาร์ลที' 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื'อเมืองจึงเรียกตามพระนามของ
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คํา
วันทีห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันทีหก
เช้า

14.30 น.

พระองค์ Karl-Stad ทีน' 'ีมโี บสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึนเมื'อปี ค.ศ.1730 จัตุรสั ใจกลางเมือง, ศาลากลาง
ประจําจังหวัดและสะพานหิน ซึง' เมืองนีมีความเป็ นชนบทดังเดิมทีช' าวนอร์ดกิ อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า
1,000 ปี นําท่านเดินทางสูใ่ จกลาง กรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง' อยู่
บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกําเนิดนครอันงามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รบั
ฉายา” ราชินีแห่งทะเลบอลติค” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
'
รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารพืนเมือง
จากนันนําท่านเข้าทีพ' กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ' รงแรม
นําท่านชมกรุงสต็อคโฮล์ม เริม' จากผ่านชมโรงละคร ทําเนียบรัฐบาล นําท่านขึนชมวิวบนฟเจลกาตันเนินสูง
ริมทะเลสาบท่านจะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์ม, เกาะเมืองโบราณ, พระบรมมหา
ราชวังบนเกาะสตาเดนอันโอ่โถงงามสง่าด้วยสถาปตั ยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปจั จุบนั เป็ นทีเ' ลียงรับรองผูท้ 'ี
ได้รบั รางวัลโนเบล นําท่านเข้าชมพระราชวังโดรทนิ งโฮล์ม Drottningholm Palace ชมความงามสง่า
ของพระราชวังเก่าแก่ทก'ี ่อสร้างมาตังแต่ยุคศตวรรษที' 16 ในราวปี ค.ศ.1662 และเป็ นทีป' ระทับของ สมเด็จ
พระราชาธิบดีคาร์ลที' 16 กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซลิ เวียแห่งสวีเดน รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ซึง'
ทรงประทับมาตังแต่ปี ค.ศ.1981 เป็ นพระราชวังทีไ' ด้รบั อิทธิพลและมีตน้ แบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ใน
ประเทศฝรังเศส
' ซึง' ตลอดระยะเวลาทีผ' ่านมาพระราชวังโดรทนิงโฮล์ม เป็ นทีป' ระทับของบรรดาสมาชิก
ราชวงศ์จากรุ่นสูร่ ุ่น ซึง' แต่ละพระองค์กท็ งเครื
ิ 'องหมายทีบ' ง่ บอกความเป็ นตัวตนในการตกแต่งภายใน โดย
ได้รบั อิทธิพลจากการเปลีย' นแปลงในแต่ละยุคสมัย เพราะมีการบูรณะอยู่เสมอตลอดระยะเวลากว่า 400 ปี ท'ี
ผ่านมา นี'คงเป็ นสาเหตุทท'ี าํ ให้พระราชวังแห่งนี ยังคงรักษาสภาพเดิมตังแต่ช่วงศตวรรษที1' 6 จนถึงปจั จุบนั
ได้เป็ นอย่างดี ปี ค.ศ. 1991 องค์การ ยูเนสโกจึงประกาศให้พระราชวังดรอตต์นิงโฮล์มเป็ นมรดกโลกในทีส' ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชมแกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า นําท่านเข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อค
โฮลม์ City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สร้างเสร็จปี ค.ศ.1923 และเป็ นโครงการก่อสร้างใหญ่ทส'ี ดุ
ของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที2' 0 เป็ นทีท' าํ การของศาลาว่าการเมือง และสถานทีส' าํ หรับจัดงานรับรางวัล
โนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพทีม' ขี นในออสโล)
ึ
ตัวตึกทีก' ่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และ
ตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรําทีม' ลี วดลายฝงั หินโมเสกกว่า 19 ล้านชิน ขัดผิวหน้าเรียบแล้ว
เคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปิ นชัน
นําในเวลานัน จากนันนําท่านชมย่านเมืองเก่าทีอ' ยูม่ าตังแต่ศตวรรษที' 13 ทีย' งั คงรักษาสภาพอาคารบ้าน
เรือนได้เป็ นอย่างดี ซึง' ถนนในเมืองยังปูดว้ ยก้อนหินสีเ' หลีย' มเล็ก ๆ ให้ท่านได้เดินเทีย' วชมบริเวณเมือง
เก่าแก่ทส'ี วยงามราวกับภาพวาดย้อนสูอ่ ตีดอันรุ่งเรือง ทีป' จั จุบนั ยังทิงร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุค
กลาง ให้ท่านเดินเล่นและเลือกซือสินค้าทีร' ะลึกต่างๆ จากย่านเมืองเก่า
***เพือความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซือสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย***
จากนันนําท่านเข้าทีพ' กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
สต็อคโฮล์ม-สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้าทีโ' รงแรม
จากนันอิสระให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัยและให้ท่านเช็คเอ๊าท์ทพ'ี กั
สมควรแก่เวลานําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นอาร์รนั ดา กรุงสต็อคโฮล์ม
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG961
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วันทีเจ็ด
05.50 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตั 6วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรีและได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลียน ขึนอยู่กบั เหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพ
อากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึงอาจมีการปรับเปลียนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยจะคํานึ งถึงประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

13-19 ก.ย. / 8-14 ต.ค. 2562 เพียง 2 กรุป๊ เท่านัน+ !!

Nice Scan 3 Caps

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน / TG
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (มีเตียงเสริม)
พักเดียวเพิม ท่านละ

ราคารวมตั 7ว

ราคาไม่รวมตั 7ว

49,900
47,900
45,900
7,900

26,900
26,900
24,900
7,900

**ราคานี รวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิE ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํามัน ในกรณี ทีสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
ํ า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า 25 ท่านและจะต้องชําระมัดจํา หลังจาก
ได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท
• กรณี ท่านที มีตั 7วของสายการบินอืนหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั 7วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาตรวจสอบวันและเวลาการเดิ นทางของท่านและแจ้งล่วงหน้ าเนื องจากมีการเกียวข้องกับการยืนวี
ซ่า ซึงผู้เดิ นทางไม่สามารถยืนวีซ่าพร้อมคณะได้
• ท่านที ต้องการอยู่ต่อ ท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้ าที ทัวร์ได้ อยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป
ค่าธรรมเนี ยท่านละ 4,500 บาท ไม่ยืนยันวันและเวลาได้จนกว่าจะมีการยืนยันการจองจากสายการบินและ
ขึนอยู่กบั ตารางการบิน และไม่สามารถยืนวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน จะต้องพิ จารณาจํานวนวันที ท่านพักด้วย
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ว่าท่านอยู่ทีไหนนานเป็ นพิ เศษ เพราะมีผลต่อการยืนคําร้องขอวีซ่า กรณี เดิ นทางกับคณะ กรณี การอยู่ต่อของ
ผู้เดิ นทางและไม่ได้ยืนวีซ่าที เดียวกันกับหมู่คณะ ท่านจะต้องดําเนิ นการยืนวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนันๆ
ด้วยตัวเอง
• การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วันทําการ ดังนันจึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการยืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังนี เพือเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดําเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ วมือ
อัตรานี รวมบริการ
• ค่าตั (วเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต็อคโฮล์ม-กรุงเทพฯ ชัน1 ประหยัด

•
•
•
•
•

ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึงเด็กอายุตากว่
ํ า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง1 นี1ขน1ึ อยูก่ บั เงือนไขกรมธรรม์ของบริษทั ประกันฯ)

• ค่าภาษีน1ํามันเชือ1 เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที 2 พ.ค.
2652 หากมีเพิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํ1ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิมตามกฏและเงือนไขของสาย
การบิน
อัตรานี ไม่รวมบริการ
• ค่านํ1าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท (ซึงจะจัดเก็บพร้อมค่า
ทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
• ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ซึงจะ
จัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่บริการยกกระเป๋าและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหาก
ต้องการการบริการยกกระเปา่ จะต้องชําระค่าทิปตามทีโรงแรมนัน1 ๆ เรียกเก็บ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารหรือเครืองดืมทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่านํ1าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนํ1าดืมระหว่างทัวร์)
• ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ1ามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอืนทีเกียวกับวีซ่า
หรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีนอกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุททางบริ
ี
ษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ1 ประกันเพิมเติมได้
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเหลือจะขอเก็บทัง1 หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนัน1 ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง1 หมด
I
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การยกเลิ ก
หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแต่ไม่เกิน 90 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําค่าตั zวโดยสารของท่าน
y
นันๆ (เงื'อนไขค่ามัดจําตามทีท' างสายการบินเรียกเก็บ)
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําทังหมด
y
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
y
หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื'นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส' ถานทูต
เรียกเก็บ
หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั zวโดยสารเครื'องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจํา
y
หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั zวโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงหมด
ั
y
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทัง1 ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน1 และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
I
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทัง1 หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ1าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้
ทัง1 นี1ขน1ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
I รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ1าหนักส่วนที
เกิน
o ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปญั หาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง1 แต่เริมจอง
ทัวร์ เนืองจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสําหรับผูท้ มีี ปญั หาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจน
ในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทัง1 นี1เนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั 1 หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง1 ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที
สถานทีเข้าชมนัน1 ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน1 ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน1 ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดใน
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ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน1
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมทีพัก
1.

2.
3.
4.

เนื'องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย' ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดียว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดียว กรณี
ทีมา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื'องปรับอากาศเนื'องจากอยู่ในแถบทีม' อี ุณหภูมติ 'ํา
กรณีทม'ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการปรั
บเปลีย' นหรือย้ายเมืองเพื'อให้เกิดความเหมาะสม
y
โรงแรมในยุโรปทีม' ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ' ป็ นห้องเดีย' วอาจเป็ นห้องทีม' ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํา ซึง' ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยืนขอวีซ่าทีสถานทูตสวีเดน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ืนคําร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพือ ถ่ายรูป และสแกนนิ วมือ ที
สถานทูตหรือศูนย์ยืนวีซ่าของสถานทูตนันๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทํานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงือนไขของสถานทูตนันๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพือทําการนัดหมายการยืนวีซ่า
- ในวันยืนวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารทีครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบยืนเพิ มเติ มในวันนัด
หมายยืนและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายนันๆ ด้วยตนเอง

***สิ งทีท่านควรทราบก่อนยืนวีซ่า***
1. สถานทูตสวีเดนไม่อนุ ญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส' ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ' กึ ษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื'องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต' นพํานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด' แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง' ขึน
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื'นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื'อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
-

-

โดยนับวันเริมเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี1สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกองหนั
ี
งสือเดินทาง
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตากว่
ํ า 3 หน้า
หากท่านเปลียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนืองจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า
ท่านทีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน1 ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จํานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
ฉากหลังสีขาวเท่านัน1 เนืองจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ1 สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครืองประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิกV
อายส์ **
-

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตากว่
ํ า 20 ปี

- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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o หมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติ ดต่อได้ทงเบอร์
ั
ทีทํางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีสมรสแล้ว
สําเนาใบเปลียนชือ กรณีท่านทีมีการเปลียนชือ
สําเนาใบเปลียนนามสกุล กรณีท่านทีมีการเปลียนนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีหย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีทํางานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน1 (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน1 (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1
ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที เป็ นแม่บา้ น

• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง1 นี1เพือแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ1 จงเกียวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ1 จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ1 จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ1 งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน1ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืนคําร้องขอวีซ่านี1)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้ สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชือเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสําเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจั จุบนั ทีสุดเท่าทีจะทําได้หรือไม่ตํากว่า 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยืนวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีมีชอเจ้
ื าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ตํากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ตากว่
ํ า 15 วันนับจากวันนัดหมายยืนวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลือนไหวทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ1 จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลือนไหวเนืองจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอืนๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีมีชอเจ้
ื าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปจั จุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอนแนบด้
ื
วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ1ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝา่ ยทีมีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชีแ1 จงเพือรับรองการเงินพร้อม
ระบุชอและความสั
ื
มพันธ์ชแ1ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนี เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
o กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
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- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึน1 โดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง1 แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึน1 โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง1
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ1 จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที
อาจจะเกิดขึน1 โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง1 แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง1
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง1 นี1ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิมเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
I
ท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง1 หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทัง1 หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืนวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน1 จะต้องมา
ยืนเดียวและแสดงตัวทีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยังประเทศ
ตามทีระบุเท่านัน1 การปฏิเสธวีซา่ อันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน1 จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
I
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง1 นี1จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยืนขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ทีไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนําเอกสารส่ง
ยืนคําร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยืนวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพือป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพือให้เกิ ดความสะดวกต่อการทําเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชือ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชือ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลียนชือหรื อชือ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานทีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีทา่ นทีแต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คู ส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชือ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ทีอยูป่ ั จจุ บนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ .............................
ทีอยูป่ ั จจุ บนั ปั จจุ บนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

โทรศัพท์มือถื อ ................................................. อีเมลล์ ...........................................................................
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5. ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการทีทํานั<นเกียวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและทีอยูท่ ทํี างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตําแหน่งหน้าที (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี ) .................................
กรณีศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน< หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักทีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชือบุ คคลทีร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผู เ้ ดินทางร่วมครั<งนี< (ระบุ )........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ทผ่ี านมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุ วนั ที)
ตัง< แต่วนั ที ...................................... ถึงวันที ......................................... รวม ........... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ< วมือหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณีทท่ี านเคยได้รับการสแกนนิ< วแล้ว กรุ ณาระบุ วนั ที ...............................................................
9. ท่านเคยถู กปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุ เหตุผลในการถู กปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณีทมีี ผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุ ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุ ความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผู ส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคือ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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