Nice ScaN 3 Caps

เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรป
เหนือเดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน

7 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)
บริษัทฯ ขอนาท่านเดินทางสู่ดินแดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สูด
อากาศอันแสนบริสุทธิ์ กับแถบสแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้..
โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่ง
ตะวันออกของเกาะซีแลนด์
ออสโล
นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์
ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
เกาะ 40
เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชือ
่ มัลโม
ยา เกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่สวยงามมากและมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่ง
เป็น
แหล่งน้าจืดที่สาคัญ
สต็อคโฮล์ม เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยูร่ ิมชายฝั่งทะเลทิศ
ตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รับ
ฉายาว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย

กาหนดการเดินทาง
3-9 ธ.ค.2561
วันแรก
22.30 น.

9-15 ส.ค. / 7-13 ก.ย. / 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. /

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าทีค
่ อยให้ความสะดวกเรือ
่ งเช็คบัตร
โดยสารและสัมภาระ
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**กรณีทบ
ี่ างท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณา
ตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กาหนดการเดินทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตัว
๋
โดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ
่ งจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรแ
ี่ ละได้มก
ี าร
ดาเนินการไว้ลว
่ งหน้าหลายเดือน เมือ
่ เปลีย
่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลีย
่ นแปลงเล็กน้อย**

วันทีส
่ อง
01.20 น.

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)-ล่องเรือ DFDS
นาท่านออกเดินทางสูก
่ รุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสาย

การบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG950
07.40 น.

**เดือน พ.ย. / ธ.ค. เวลาบิน เปลีย
่ นเป็น 00.50 น.**
เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
**เดือน พ.ย. / ธ.ค. เวลาเดินทางถึงปลายทาง เปลีย
่ นเป็น 06.35 น.**
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนัน
้ เดินทาง
สู่ตัวเมือง นาท่านชมเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึง้ และสง่า
งามดังเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝั่ง
ทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และ
เป็นย่านธุรกิจที่สาคัญ นาท่านชมเมืองผ่านจัตรุ ส
ั อมาเลียนบอร์กพาเลส
และซิตฮ
ี้ อลล์ ถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติล
้ เมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง
ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชาย ตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่า
นิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สน
ั โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือ
ขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือสาราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่าน
สวนสาธารณะท่านจะพบกับ น้าพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่

กลางวัน

ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นนาท่านเข้าชม ปราสาทโรเซนบอร์ก
เป็นปราสาทที่สร้างขึน
้ ในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์
หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอก
แล้วภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีก
ด้วย ท่านจะได้เห็นห้องเก็บสมบัติอันล้าค่าของราชวงศ์เดนมาร์ค ซึ่ง
ภายในปราสาทได้จัดแสดงไว้เป็นจานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนาท่าน ล่องเรือสาราญ DFDS (DFDS
Seaway) จากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก สูก
่ รุงออสโล ประเทศ
นอร์เวย์ DFDS เป็นเรือสาราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่ง
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อานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอด
ภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวย
ยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟ่ต์ในเรือ พร้อมพัก
ค้างคืนบนเรือสาราญนี้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอัน
ค่า

สวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กับ
เมนูอาหารหลากหลายและเครือ
่ งดืม
่ Soft Drink
เข้าพักบนเรือสาราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่
แบบ 2 Berth Inside อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส
่ าม

ล่องเรือ DFDS-ออสโล (นอร์เวย์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าเรือที่เมืองออสโล ให้ท่านผ่านขัน
้ ตอนการเช็คเอ๊าท์จากเรือ
พร้อมรับสัมภาระ รถโค้ชรับทีท
่ ่าเรือ จากนัน
้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง
เมือง กรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสนสวม
ริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มบ
ี รรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่
มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

กลางวัน
บ่าย

นาท่านชม พิพธ
ิ ภัณฑ์เรือไวกิง้ Viking Ship Museum อาคารชั้นเดียวที่
จัดแสดงเรือไวกิ้ง 3 ลา ที่สร้างจากไม้โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด
และแสดงเกีย
่ วกับเครือ
่ งมือในชีวิตประจาวันมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชม
ตานานความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่ของชาวไวกิ้งบรรพบุรุษของชาว
นอร์เวย์ที่เดินทางไกลกว่าค่อนโลกด้วยพาหนะนี้ ชาวไวกิ้งใช้เรือในการ
รบ ทาการค้าและออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งที่
เด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทาจากไม้โอ๊ค ใช้ฝีพายราว 30 คน
คาดว่าสร้างขึ้นเพื่อกษัตริย์ไวกิ้งใช้ในการเดินทางระยะสั้นๆ ในทะเล
จากนั้นนาท่านชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็น
ผลงานของปฏิมากร ที่นาผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อ
ดังที่ได้รับอนุญาตให้นาผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอก
เนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์
สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจานวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงาน
น้าพุวงจรชีวต
ิ ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นนาท่านผ่านชมทาเนียบ
รัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี
อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker Brygge และทีต
่ ั้งของศาลาว่า
การ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย
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น้าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดก
ู ลมกลืน ใกล้กันเป็น The
Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอัน
ทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ทีถ
่ ูกสร้างขึ้นมาใหม่ดว
้ ยแนวคิด
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์
เนมรวมถึงสินค้าทีร่ ะลึกต่างๆ จากย่านช้อปปิง้ โจฮันสเกทหรือถนนคนเดิน
ค่า

Walking Street ในกรุงออสโล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าที่พก
ั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่

ออสโล (นอร์เวย์)-คาร์ลสตัด (สวีเดน)- สต็อคโฮล์ม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าคาร์ราเวล แม่น้า
สายที่ยาวที่สุดของสวีเดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน ชื่นชมธรรมชาติ
ที่สวยงามตลอดการเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมเมืองคาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มี
ชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึ่งอยูร่ ะหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของ
ประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่าง
สองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัติรย์คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชือ
่ เมือง

กลางวัน
บ่าย

จึงเรียกตามพระนามของพระองค์

Karl-Stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของ

เมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 จัตรุ ัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจา
จังหวัดและสะพานหิน ซึ่งเมืองนี้มีความเป็นชนบทดั้งเดิมทีช
่ าวนอร์ดิก
อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี นาท่านเดินทางสู่ใจกลาง กรุงสต็อค

ค่า

วันทีห
่ า้
เช้า

โฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่
น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกาเนิดนครอันงามสง่า ริมคลอง
มากมายจนได้รับฉายา” ราชินีแห่งทะเลบอลติค”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าที่พก
ั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นาท่านผ่านชมโรงละคร ทาเนียบรัฐบาล นาท่านขึ้นชมวิวบนฟเจลกาตัน
เนินสูงริมทะเลสาบท่านจะเห็น
ทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อค
โฮล์ม,เกาะเมืองโบราณ,พระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดนอันโอ่
โถงงาม
สง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปัจจุบันเป็นที่เลี้ยงรับรองผูท
้ ี่ได้รับรางวัลโนเบล
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นาท่านชมแกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า ชมศาลาว่า
การเมืองสต็อคโฮลม์ (City
Hall) สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สร้างเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็น
โครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของประเทศ
สวีเดน ในศตวรรษที่20 เป็นที่ทาการของศาลาว่าการเมือง และสถานที่
สาหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ในทุกๆ ปี
(ยกเว้นสาขาสันติภาพที่มี
ขึ้นในออสโล) ตัวตึกที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนัง
ใน Golden Hall หรือห้องเต้นราที่มล
ี วดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น
ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี
กลางวัน

ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปินชั้นนาในเวลานั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย
นาท่านชม พิพธ
ิ ภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม
400 ปีทก
ี่ ษัตริยก
์ ุสตาฟที่2รับสั่งให้
สร้างเป็นเรือรบใหญ่ทส
ี่ ุดในยุโรปในสมัย
นั้น แต่เพียง 20 นาทีลงน้าเรือวาซ่าทีย
่ ิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเล
มากกว่า
300 ปี ถึงได้กู้ขึ้นมาขึน
้ มาในศตเนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า
95เปอร์เซ็นต์
และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้นเป็น
ทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นโดยต้องนาชิ้นส่วน
หลายล้านชิ้นทีก
่ ระจายไป
ทั่วท้องน้าแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สด
ุ แห่งหนึ่งในโลก และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าชั้นนา
จากย่านช้อปปิ้งของสต็อค
โฮล์ม
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนาท่านเข้าที่พก
ั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห
่ ก

สต็อคโฮล์ม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและให้ท่านเช็คเอ๊าท์ที่พก
ั
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส
่ นามบินอาร์รน
ั ดา กรุงสต็อคโฮล์ม

14.30 น.

ออกเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG961
**เดือน พ.ย. / ธ.ค. เวลาบิน เปลีย
่ นเป็น 13.30 น.**

วันทีเ่ จ็ด

กรุงเทพฯ

05.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

**เดือน พ.ย. / ธ.ค. เวลาเดินทางถึงปลายทาง เปลีย
่ นเป็น 5.45 น.**
**กรณีทบ
ี่ างท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณา
ตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กาหนดการเดินทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตัว
๋
NiceScan3Caps7D/TG, Sep, Nov-Dec2018

5

โดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ
่ งจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรแ
ี่ ละได้มก
ี าร
ดาเนินการไว้ลว
่ งหน้าหลายเดือน เมือ
่ เปลีย
่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลีย
่ นแปลงเล็กน้อย**
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลีย
่ น ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เหตุการณ์ตา่ ง ๆ อาทิเช่น
การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพอากาศ หิมะตก การเมือง การจลาจล การ
ปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึง่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

ธ.ค.2561

9-15 ส.ค. / 7-13 ก.ย. / 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. / 3-9

Nice Scan

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน / TG
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
(มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
ราคาสาหรับท่านที่มต
ี ั๋วโดยสารอยู่แล้ว
ท่านละ

9-15 ส.ค. /
7-13 ก.ย.61

53,900

29 พ.ย. - 5 ธ.ค. /
3-9 ธ.ค.61
49,900

51,900
48,900

47,900
44,900

13,900
30,900

12,900
26,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซา่ และค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //
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ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500
บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นเดินทาง **
*** บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนามั
้ น ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการเรียก
เก็บเพิม
่ เติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
่
า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต
้ อ
้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จานวนไม่ตากว่
่
า 25 ท่าน
และจะต้องชาระมัดจา หลังจากได้รบ
ั การยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที ท่านละ 20,000
บาท
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารตาม
รายการทัวร์หรือของทางบริษท
ั ทัวร์ กรุณาตรวจสอบวันและเวลาการเดินทางของ
ท่านและแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการเกีย
่ วข้องกับการยื่นวีซา่ ซึง่ ผูเ้ ดินทางไม่
สามารถยื่นวีซา่ พร้อมคณะได้
 ท่านทีต
่ อ
้ งการอยูต
่ อ
่ ท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าทีท
่ ว
ั ร์ได้ อยูต
่ อ
่ ได้ไม่เกิน 7 วัน
นับจากวันกลับออกจากยุโรปค่าธรรมเนียท่านละ 4,500 บาท ไม่ยน
ื ยันวันและเวลา
ได้จนกว่าจะมีการยืนยันการจองจากสายการบินและขึน
้ อยูก
่ บ
ั ตารางการบิน และ
ไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร้อมคณะได้เช่นกัน จะต้องพิจารณาจานวนวันที่ทา่ นพักด้วย
ว่าท่านอยู่ทไ
ี่ หนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการยื่นคาร้องขอวีซา่ กรณีเดินทาง
กับคณะ กรณีการอยูต
่ อ
่ ของผูเ้ ดินทางและไม่ได้ยน
ื่ วีซา่ ทีเ่ ดียวกันกับหมูค
่ ณะ ท่าน
จะต้องดาเนินการยืน
่ วีซา่ ณ สถานทูตประเทศนั้นๆ ด้วยตัวเอง
 การดาเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซา่ โดยรวมประมาณ 15 วันทาการ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซา่ ให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ ทัง้ นีเ้ พือ
่ เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซา่
และทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส
่ ถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิว
้
มือ
อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต็อค
โฮล์ม-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่ง
ระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอด
การเดินทางในต่างประเทศ
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 ค่าประกันอุบัติเหตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่า
กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันฯ)

 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 พ.ค.2561
อัตรานีไ
้ ม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าดาเนินการด้านการนัดหมายและ
เอกสารท่านละ 3,300 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังและเขตเมืองเก่า, ค่า
ทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ประมาณท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้อม
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
 ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่า
น้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกีย
่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการทาเพิ่มเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สน
ิ สูญหาย เป็นต้น
การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่ง
ท่าน สาหรับการจองทัวร์สว
่ นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทา
การ มิฉะนั้นทางบริษท
ั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจาค่าตัว
๋ โดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจา
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
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 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางกาลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการ
เดินทางของรายการทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกกาหนดให้ตากว่
่
ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สาหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
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o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว

ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะ
ไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มห
ี อ
้ งพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว
แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้อง
คูแ
่ ละ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ า 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ
ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยูก
่ ับการออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
1.

เอกสารในการขอวีซา่ (โดยยืน
่ ขอวีซา่ ทีส
่ ถานทูต
สวีเดน)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน

-

ผูย
้ น
ื่ คาร้องขอวีซา่ ทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพือ
่ ถ่ายรูป
และสแกนนิว
้ มือ ทีส
่ ถานทูตหรือศูนย์ยน
ื่ วีซา่ ของสถานทูตนัน
้ ๆ ตามวันและ
เวลานัดหมาย ซึง่ จะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยัน
ได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้กอ
่ น (วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎ
และเงือ
่ นไขของสถานทูตนัน
้ ๆ)
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-

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพือ
่ ทาการนัดหมายการยืน
่
วีซา่
- ในวันยืน
่ วีซา่ หากผูส
้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมา
แนบยืน
่ เพิม
่ เติมในวันนัดหมายยืน
่ และหากมีคา่ ใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร
หรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิม
่ เติมใดๆ ผูส
้ มัครจะต้องเป็นผู้ชาระ
ค่าใช้จา่ ยนัน
้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิง่ ทีท
่ ่านควรทราบก่อนยืน
่ วีซา่ ***
1. สถานทูตสวีเดนไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวี

ซ่า
2. สาหรับผู้เดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทางานอยูต
่ ่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่า
ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
3. การพิจารณาวีซา่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี
และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายยิง่ ขึ้น
หมายเหตุ กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผู้
เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตากว่
่
า 6 เดือน

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลีย
่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว
้ ยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว
้ จานวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูป
หน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูป
ลงบนวีซ่า
ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น,
ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวก **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตากว่
่
า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ทงั้ เบอร์ทท
ี่ างาน,
ถือ

เบอร์บา้ นและเบอร์มอ
ื

o สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
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o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม
่ ีการเปลีย
่ นชื่อ
o สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มก
ี ารเปลี่ยนนามสกุล
o สาเนาใบหย่า กรณีทา่ นที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน
หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน
เป็นต้น
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน / ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแ
้ จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนห
ี้ ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนา
บัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิน

- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว
่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของ
ธนาคารใดๆ
- ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุด
เท่าที่จะทาได้หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้า
บัญชีหน้าแรกที่มช
ี ื่อเจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement
จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มก
ี ารเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ
ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มก
ี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตุผลอืน
่ ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
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- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต
่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็นต้น
- กรณีรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1
ฉบับและต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุ
ความสัมพันธ์ชแ
ี้ จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้ว
ก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรอง
จากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ
้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและ
ความสัมพันธ์ชแ
ี้ จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ าเนา
o กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดามารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ
้ จง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป
้ กครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง
โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดแ
ู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท
้ างบริษัทฯ จะส่ง
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เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานง
แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวัน
ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย
่ ว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย
่ ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซ่าเข้ายุโรป
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หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับ
ตอนนาเอกสารส่งยืน
่ คาร้องขอวีซา่ ทางศูนย์ยน
ื่ หรือสถานทูตขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย
่ นแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น /
อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศก
ึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนีแ
้ ละกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพือ
่ ป้องกันความ
ผิดพลาดในการสะกดตัวอักษาและเพือ
่ ให้เกิดความสะดวกต่อการทา
เอกสารออนไลน์ตอ
่ ไป)
1. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)...........................................................................................
........................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
.................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน
แต่งงาน

(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือน
ปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ
เดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน
...............................................................
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2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานไม่จดทะเบียน

แต่งงานจดทะเบียน
หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา
กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด
สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
.........
........................................................................................................
.......................................................
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above
(ภาษาอังกฤษ).........................................
........................................................................................................
.........................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน ...........................................
โทรศัพท์มือถือ
............................................ อีเมลล์
..............................................................................
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5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทางานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
โทรศัพท์
(ถ้ามี)

............................................ หมายเลขต่อภายใน
.................................

กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................
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7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่

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

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

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่
......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

เคย

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีที่มีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ
ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ
.........................................................................................................
..........
ความสัมพันธ์กับท่าน
.........................................................................................................
............................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่
เดินทางด้วยกัน
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