ScaN Group 2 Countries
เที่ยว 2 ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนื อ

เดนมาร์ก-สวีเดน 7 วัน
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงสูด่ นิ แดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยำกำศทีง่ ดงำม สูดอำกำศอันแสนบริสทุ ธิ์ กับแถบ
สแกนดิเนเวีย ชม 2 ประเทศดังและเมืองในแถบนี้ ดังนี้..
สต็อคโฮล์ม
เยิ นเชอปิ ง
มัลโม
โคเปนเฮเก้น

เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตัง้ อยู่รมิ ชำยฝั ง่ ทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รบั
ฉำยำว่ำ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่ งจำกเป็ นประเทศทีม่ เี กำะเล็กเกำะน้อย
เป็ นเมืองทำงตอนใต้อกี เมืองหนึง่ ของประเทศสวีเดน เมืองมีประชำกรมำกเป็ นอันดับ 9 ของสวีเดน เมือง
ตัง้ อยู่ปลำยใต้สดุ ของทะเลสำบเวเทิรน์ เป็ นเมืองทีม่ คี วำมเก่ำแก่และสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์
เมืองหลักทางตอนใต้ของสวีเดน และเป็ นเมืองทีมี่ ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของสวีเดน รองจากสต๊อกโฮล์ม
และเมืองโกเธนเบิรก์ และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นดับ 6 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
เมืองหลวงและเมืองชำยฝั ง่ ทะเลของประเทศเดนมำร์ก ตัง้ อยูช่ ำยฝั ง่ ตะวันออกของเกำะซีแลนด์

กำหนดกำรเดิ นทำง

21-27 ก.พ.2562

วันแรก
22.30 น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D
สายการบิ นไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
01.25 น.
06.55 น.

สวีเดน
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG960
เดิ นทางถึงสนามบิ นอาร์ลนั ดา กรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศเดนสวีเดน
นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจรับสัมภำระ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูใ่ จกลำง กรุงสต็อค
โฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่ อยู่บนหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสำบ
มำลำร์ก่อกำเนิดนครอันงำมสง่ำ ริมคลองมำกมำยจนได้รบั ฉำยำ” รำชินีแห่งทะเลบอลติค” ผ่ำนชมโรงละคร
ทำเนียบรัฐบำล นำท่ำนขึน้ ชมวิวบนฟเจลกำตันเนินสูงริมทะเลสำบท่ำนจะเห็นทัศนียภำพแสนงดงำมของ
ท่ำเรือสต๊อคโฮล์ม, เกำะเมืองโบรำณ, พระบรมมหำรำชวังบนเกำะสตำเดนอันโอ่โถงงำมสง่ำด้วย
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สถำปั ตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปั จจุบนั เป็ นทีเ่ ลีย้ งรับรองผูท้ ไ่ี ด้รบั รำงวัลโนเบล นำท่ำนชมแกมล่าสแตน
(Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า ชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ (City Hall) สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อก
โฮลม์ สร้ำงเสร็จปี ค.ศ.1923 และเป็ นโครงกำรก่อสร้ำงใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศ สวีเดน ในศตวรรษที่ 20 เป็ นที่
ทำกำรของศำลำว่ำกำรเมือง และสถำนทีส่ ำหรับจัดงำนรับรำงวัลโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสำขำสันติภำพที่
มีขน้ึ ในออสโล) ตัวตึกทีก่ ่อสร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 8 ล้ำนก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำ
ทีม่ ลี วดลำยฝั งหินโมเสกกว่ำ 19 ล้ำนชิน้ ขัดผิวหน้ำเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง
12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิก Ragner Ostberg และศิลปิ นชัน้ นำในเวลำนัน้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนชม พิ พิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบรำณอำยุร่วม 400 ปี ทก่ี ษัตริยก์ ุสตำฟที่ 2 รับสัง่
ให้สร้ำงเป็ นเรือรบใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรปในสมัยนัน้ แต่เพียง 20 นำทีลงน้ำเรือวำซ่ำทีย่ งิ่ ใหญ่กจ็ มลงอยู่ใต้ทะเล
มำกกว่ำ 300 ปี ถึงได้กขู้ น้ึ มำขึน้ มำในศตเนื่องจำกสำมำรถรักษำชิน้ ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่ำ 95เปอร์เซ็นต์
และตกแต่งประดับประดำด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เป็ นทรัพย์สมบัตทิ ำงศิลปะทีโ่ ดดเด่นโดยต้องนำชิน้ ส่วน
หลำยล้ำนชิน้ ทีก่ ระจำยไปทัวท้
่ องน้ำแถบนัน้ มำปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนำดยักษ์ถอื เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโลก และมีเวลำให้ทำ่ นเลือกซือ้ สินค้ำชัน้ นำจำกย่ำนช้อปปิ้ งของสต็อค
โฮล์ม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
สต๊อกโฮล์ม
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชม ย่ำนเมืองเก่ำทีม่ โี บสถ์เก่ำแก่ช่อื Storkyrkan ถือเป็ นโบสถ์ค่บู ำ้ นคู่เมืองของสต็อคโฮลม์ สร้ำงมำ
ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 15 ภำยในโบสถ์มรี ปู แกะสลักด้วยไม้ช่อื ว่ำเซนต์ จอร์จกับมังกรตัง้ อยู่ รูปแกะสลักชิน้ นี้
กษัตริย์ Stensture The Elderโปรดให้สร้ำงขึน้ เพื่อระลึกถึงชัยชนะของสวีเดนทีม่ ตี ่อเดนมำร์ก โดยใน
หนังสือเล่มหนึ่งได้กล่ำวว่ำเซนต์ จอร์จ หมำยถึง สวีเดนส่วนมังกรหมำยถึง เดนมำร์ก จำกนัน้ นำท่ำน
เดินทำงสูท่ ่ำเรือเพื่อให้ทำ่ นล่องเรือชมทัศนี ยภาพอันงดงำมสองฝั ง่ น้ำใจกลำงกรุงสต๊อกโฮล์ม
Royal Canal Tour สัมผัสบรรยำกำศและอำกำศบริสทุ ธิ ์ ผ่ำนชมเมืองเก่ำและอำคำรสถำปั ตยกรรมต่ำงๆ
สวยงำมและสะพำนข้ำมฝั ง่ แม่น้ำของเมืองสต๊อกโฮล์มทีไ่ ด้รบั กำรออกแบบมำอย่ำงงดงำม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเข้ำชม พระราชวังหลวง Royal Palace ได้ช่อื ว่ำเป็ นเพชรเม็ดงำมแห่งสวีเดน ในภำษำสวีดชิ เรื่อง
ว่ำ Stockholm Slott ตัง้ อยู่ในเขตเมืองเก่ำ ถือเป็ นพระรำชวังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ทีถ่ กู สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่
17 ในสถำปั ตยกรรมแบอิตำเลียนบำร็อค มีควำมเก่ำแก่และสวยงำมอย่ำงทีส่ ดุ เป็ นทีพ่ ำนักสำคัญแห่งพระ
รำชวงศ์กษัตริยแ์ ห่งสวีเดน นำท่ำนชมตัวอำคำรทีม่ คี วำมสูงกว่ำ 7 ชัน้ และมีหอ้ งต่ำงๆ อยู่ถงึ 600 ห้อง
(โดยมีหอ้ งเพียงบำงส่วนเท่ำนัน้ ทีเ่ ปิ ดบริกำรให้แก่นกั ท่องเที่ยว) อำทิ ห้องคำบิเน็ทหรือห้องประชุมของ
กษัตริยก์ บั บรรดำรัฐมนตรีของพระองค์ Hall of State ห้องทีเ่ ก็บรวบรวมของรำชบัลลังก์เงิน ซึง่ เป็ นของ
รำชินีคริสติน่ำทีป่ กครองสวีเดนในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยในโซนของเบอร์นำด็อตแกลเลอรี่ นัน้ เป็ นโซน
ภำพวำดของบรรดำสมำชิกรำชวงศ์สวีเดนตัง้ แต่อดีตทีผ่ ่ำนมำ และห้องมหำสมบัตหิ รือ Treasury ทีเ่ ป็ นห้อง
ใต้ดนิ เก็บเครื่องรำชกกุธภัณฑ์ทม่ี ที งั ้ มงกุฏ อ่ำงน้ำมนต์ทท่ี ำจำกเงิน และดำบ เป็ นต้น จำกนัน้ ให้ท่ำนเดิน
เล่นย่ำนเซอกิลส์ Sergels Torg ย่ำนศูนย์กลำงของเมืองหลวงสต็อคโฮลม์ ช้อปปิ้ งสินค้ำและของทีร่ ะลึกที่
ห้ำงสรรพสินค้ำ NK ห้ำงทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในยุโรปเหนือและบริเวณถนน Drottningatan ถนนคนเดินทีม่ รี ำ้ นค้ำ
มำกมำย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
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สต็อคโฮล์ม-เยิ นเชอปิ ง
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงโดรทนิ่งโฮล์ม เพื่อนำท่ำนสู่ พระราชวังโดรทนิ่ งโฮล์ม Drottningholm Palace ให้ท่ำนเข้ำ
ชมพระรำชวังทีเ่ ป็ นทีป่ ระทับของสมเด็จพระรำชำธิบดีคำร์ลที่ 16 กุสต๊ำฟ และ สมเด็จพระรำชินซี ลิ เวียแห่ง
สวีเดน รวมไปถึงพระบรมวงศำนุวงศ์ ซึง่ ทรงประทับมำตัง้ แต่ปี ค.ศ.1981 ซึง่ สร้ำงขึน้ ในยุคทองของ
รำชอำณำจักรสวีเดนโดย นิโคเดอมัส เทสซิน Nichodemus Tessin ผูเ้ ป็ นสถำปนิคประจำรำชสำนักของ
สวีเดน โดยปั จจุบนั เป็ นสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ ำคัญแห่งหนึ่งในกรุงสต๊อคโฮล์ม ตัวพระรำชวังตัง้ อยู่รมิ น้ำ ห่ำง
จำกกรุงสต็อคโฮล์มประมำณ 10 กิโลเมตร เป็ น สถำนทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ ว เนื่องจำกทรงอนุญำตให้
ประชำชนเข้ำชมพระรำชวังอย่ำงใกล้ชดิ และพรรำชวังแห่งนี้ยงั ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกหรือ
World Heritage Site โดยเป็ นสถำนทีแ่ รกของสวีเดนทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับในระดับสำกล นำชมกำรตกแต่ง
อย่ำงงดงำมของห้องต่ำงๆ ทีม่ ที งั ้ ผลงำนศิลปะและเฟอร์นิเจอร์จำกสมัยศตวรรษที่ 17-19 ห้องนอนอดีตพระ
รำชินี Hedvig Elenora ห้อง Chinese Salon ทีต่ กแต่งด้วยสไตล์แบบจีนโดยกษัตริยก์ ุสต๊าฟที่ 3 และให้
เวลาเดินชมสวนของพระราชวังทีล่ อ้ มรอบด้วยต้นมะนาวและตกแต่งด้วยน้าพุเฮอคิวลิสทีส่ ร้างขึน้ ประมาณ
ปี 1600 โดยประติมำกรชำวดัตช์ และบ่อน้ำ สะพำนตกแต่งอย่ำงสวยงำม และรูปปั น้ หินอ่อนแบบอิตำเลีย่ น
ซึง่ กษัตริยก์ ุสต๊ำฟที่ 3 เป็ นผูซ้ อ้ื หำมำในช่วงปลำยทศวรรษที่ 1700 จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง
เยิ นเชอปิ ง Jonkoping ผ่ำนเมือง นูเชอปิ ง Nykoping (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองทำง
ตอนใต้ของสต๊อคโฮล์มบริเวณชำยฝั ง่ ตะวันออกของประเทศ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองเยิ นเชอปิ ง Jonkoping (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองทำง
ตอนใต้อกี เมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ในเขตจังหวัดสมำแลนด์ เป็ นเมืองมีประชำกรมำกเป็ นอันดับ 9 ของ
สวีเดน เมืองตัง้ อยูป่ ลำยใต้สดุ ของทะเลสำบเวเทิรน์ ตัง้ ขึน้ เป็ นเมืองเมื่อ ค.ศ. 1284 เป็ นเมืองเก่ำทีม่ ี
ควำมสำคัญในประวัตศิ ำสตร์ช่วงแรก ๆ ของประเทศ ใน ค.ศ. 1612 เป็ นเมืองทีม่ คี วำมเก่ำแก่และสำคัญทำง
ประวัตศิ ำสตร์ ในครัง้ ทีช่ ำวเดนมำร์กจะเข้ำมำครอบครองเมือง ชำวเยินเชอปิ งจึงได้ทำกำรทุบทำลำยเมือง
และหลังจำกนัน้ ก็ได้บรู ณะปฏิสงั ขรณ์เมืองขึน้ ใหม่ จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั คงเป็ นเมืองทีม่ คี วำมเจริญ และ
นักท่องเทีย่ วนิยมไปเยือน อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นบนถนน ย่ำนทำวน์สแคว เมืองเล็กๆ อันเงียบสงบและยัง
ได้รบั กำรกล่ำวขำนว่ำเป็ นเมืองทีส่ ะอำดทีส่ ดุ ในสวีเดนอีกด้วย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
เยิ นเชอปิ ง-มัลโม (สวีเดิ น)-โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมัลโมหรือมัลเมอ Malmo เมืองหลักทำงตอนใต้ของสวีเดน และเป็ นเมืองทีม่ ขี นำด
ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของสวีเดน รองจำกสต๊อกโฮล์มและเมืองโกเธนเบิรก์ และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นดับ 6 ใน
กลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย มัลโมถือเป็ นเมืองสำคัญในแถบภำคใต้ของสวีเดนแห่งนี้อยูใ่ นเขตของแคว้น
โอเรซุน เป็ นเมืองเก่ำแก่และมีอตุ สำหกรรมมำกทีส่ ดุ ในแถบสแกนดิเนเวีย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4
ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
ให้ท่ำนมีเวลำเดินเล่นในเขตเมืองเก่ำของเมืองมัลโม ให้ท่ำนแวะถ่ำยรูปกับอำคำร Turning Torso Tower
อำคำรทีเ่ ป็ นทีอ่ ยู่อำศัยทีส่ งู ทีส่ ดุ ในกลุ่มสแกนดิเนเวียและมีช่อื เสียงในด้ำนกำรออกแบบทีบ่ ดิ เกลียวเล็กน้อย
ของสถำปนิคชำวสเปน บำงแห่งเรียกตึกนี้ว่ำ Twisting Torso สร้ำงเสร็จในปี 2005 ด้วยควำมสูง 190 เมตร
ประกอบด้วยตัวอำคำร 54 ชัน้ และหมุนเกลียวจำกฐำนล่ำง 90 องศำ สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงข้ำม
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พรมแดนสูป่ ระเทศเดนมำร์ก โดยใช้เส้นทำงสะพานโอเรซุน Oresund Bridge สะพำนทีเ่ ชื่อมระหว่ำง
ประเทศสวีเดนทีเ่ มืองมัลโลและเมืองโคเปนเฮเก้นของประเทศเดนมำร์ก ถือเป็ นสะพำนทีม่ คี วำมยำวทีส่ ดุ ที่
รวมทัง้ เส้นทำงรถยนต์ ทำงด่วน และรถไฟ เข้ำไว้ดว้ ยกัน โดยมีควำมยำวกว่ำ 8 กิโลเมตร และสะพำนแห่งนี้
ยังทำหน้ำทีเ่ ป็ นแกนหลักในกำรรับส่งข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตโดยใช้สำยดำต้ำลิงค์ ระหว่ำงโซนยุโรป
ตะวันออก ยุโรปกลำงและสแกนดิเนเวียอีกด้วย ผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลนอกสุดไกล จนถึง
เมืองโคเปนเฮเก้น Copenhagen (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และ
สง่างามดังเมืองแห่งเทพนิ ยาย โคเปนเฮเกนเป็ นทัง้ เมืองหลวงและเมืองชายฝัง่ ทะเลของประเทศ
เดนมาร์ก ตัง้ อยูช่ ำยฝั ง่ ตะวันออกของเกำะซีแลนด์ และเป็ นย่ำนธุรกิจทีส่ ำคัญ จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชม
ปราสาทโรเซนบอร์ก เป็ นปรำสำททีส่ ร้ำงขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้ำงใน
สมัยพระเจ้ำคริสเตียนที่ 4 นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแล้วภำยในปรำสำมแห่งนี้ยงั เป็ นทีเ่ ก็บเครื่อง
เพชร มหำมงกุฎ และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของรำชวงศ์เดนมำร์คตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อีกด้วย ท่ำนจะได้
เห็นห้องเก็บสมบัตอิ นั ล้ำค่ำของรำชวงศ์เดนมำร์ค ซึง่ ภำยในปรำสำทได้จดั แสดงไว้เป็ นจำนวนมำก และให้
เวลำท่ำนได้เลือกซือ้ สินค้ำแบรนด์เนมและอื่นๆ จำกย่ำนช้อปปิ้ ง Stroget ย่ำนช้อปปิ้ งทีม่ ชี ่อื เสียงและเก่ำแก่
ทีส่ ดุ ใจกลำงกรุงโคเปนเฮเก้น ทีม่ รี ำ้ นค้ำมำกมำยกว่ำ 100 ร้ำนค้ำ
เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
วันทีห่ ก
เช้า

10.30 น.
13.50 น.
วันทีเ่ จ็ด
06.20 น.

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเช็คเอ๊ำท์จำกทีพ่ กั แล้วนำท่ำนชมเมืองผ่ำนจัตรุ สั อมาเลียนบอร์กพาเลสและซิ ตี้ฮอลล์หรือศาลา
ว่าการเมือง ถ่ำยรูปคู่กบั เงือกน้ อยลิ ตเติ้ ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมืองซึง่ ยังคงนังเศร้
่ ำรอเจ้ำชำย ตำม
เนื้อเรื่องในเทพนิยำยอันลือลันของนั
่
กเล่ำนิทำนระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สนั โดยได้รบั กำร
สนับสนุนจำก บริเวอร์-จำค็อบเซ่น เจ้ำของมูลนิธคิ ำร์ลสเบิรก์ ใกล้กนั เป็ นย่ำนท่ำเรือขนำดใหญ่ ทีม่ เี รือ
สินค้ำและเรือสำรำญจอดเด่นเป็ นสง่ำ ผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกับ น้าพุเกฟิ ออน เทพธิดำผูเ้ สียสละ
กับบุตรชำยทีร่ ่วมสร้ำงเกำะซีแลนด์ขน้ึ มำ
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นโคเปนเฮเก้น
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG951
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึน้ อยู่กบั เหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพ
อากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

21-27 ก.พ.2562

Scan Group 2 Countries

เดนมาร์ก-สวีเดน 7 วัน / TG
รำคำผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน (มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ

รำคำรวมตั ๋ว

รำคำไม่รวมตั ๋ว

53,900
51,900
48,900
6,900

30,900
30,900
27,900
6,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,300 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***







หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่านและจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาตรวจสอบวันและเวลาการเดิ นทางของท่านและแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวี
ซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ ท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์ได้ อยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป
ค่าธรรมเนี ยมท่านละ 4,500 บาท ไม่ยืนยันวันและเวลาได้จนกว่าจะมีการยืนยันการจองจากสายการบินและ
ขึน้ อยู่กบั ตารางการบิน และไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน โดยจะต้องพิ จารณาจานวนวันที่ ท่านพัก
ด้วยว่าท่านอยู่ที่ไหนนานเป็ นพิ เศษ หากท่านไม่ได้อยู่ในประเทศที่ คณะจะยื่นวีซ่า ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่น
วีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ ๆ ด้วยตัวเอง
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วันทาการ ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย เส้นทำง กรุงเทพฯ-สต็อคโฮล์ม // โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด






ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำง ๆ ค่ำอำหำรและเครือ่ งดื่มตำมรำยกำรและค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
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 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
ได้รบั ควำมคุม้ ครอง 500,000 บำท (ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เงือ่ นไขกรมธรรม์ของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 11
ต.ค.2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไขของ
สำยกำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง

 ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำเชงเก้นและค่ำดำเนินกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำรท่ำนละ 3,300 บำท (ชำระพร้อมค่ำ
ทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนออกเดินทำง)
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ในพระรำชวังและเขตเมืองเก่ำ, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ทเ่ี ดินทำงไปพร้อม
คณะ ประมำณท่ำนละ 1,500 บำท ชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนออกเดินทำง)





ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ท่ำนจะต้องดูแลทรัพย์สนิ และกระเป๋ ำด้วยตัวท่ำนเอง
ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่มแี จกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือค่ำแปลเอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรือ
อื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ และผูเ้ ดินทำงต้องกำรทำเพิม่ เติม อำทิ ภัยธรรมชำติรุนแรง หรือ ทรัพย์สนิ
หรือเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือทรัพย์สนิ สูญหำย เป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำทัง้ หมด
์
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ
่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
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o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน

ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย

o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน

o
o
o

o

o

ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั

1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตสวีเดน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตสวีเดนไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ท่กี องหนังสือเดินทำง
หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
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o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชื่อ
สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1
ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือสำเนำบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สำเนำ สมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้ำของบัญชี ของธนำคำรใดๆ
- ถ่ำยสำเนำทุกหน้ำย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะทำได้หรือไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับ
จำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชี
- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ
ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับและต้องทำจดหมำยรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตด้วย อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ
จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยชีแ้ จงเพื่อรับรองกำรเงินพร้อม
ระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
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- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชีแ้ จงระบุควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปล
เป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษาและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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